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»QRACIA« cipőáruház, Kárász 
u r c a 

Hirek 
— A kereskedelmi testületek szegedi kon-

gresszusa. A vidéki kereskedelmi testületek 
országos értekezlete iránt mindinkább növeke-
dő érdeklődés nyilvánul meg. Az ország min-
den részéből eddig mintegv 200 delegált jelen-
tette be érkezését. Az ország kereskedelmének 
erdeklódése Szeged felé fordult, amelv ünneppé 
fogja formálni a kereskedők parlamentjének 
1036. évi ülésszakát. Az értekezlet vendégei 
számára a város hatósága, a kereskedelmi és 
iparkamara és a kereskedelmi érdekképvise-
letek augusztus 15-én a Tisza-szállóban ünne-
pi ebédet rendeznek. Az értekezlet szervező bi-
zottsága felkéri azokat, akik az ebéden részt-
venni szándékoznak, jelentsék be azt a szer-
vező bizottság főtitkári hivatalánál f Vörös-
mnrtv-ucca 3.. telefon 10-04.) 

fagylaltok le(f0lcs6bban 
K a l á n k á n á l R u d o l f té r 

199 

Forma 

— Ki a paprikanagykereskedő? A legközeleb-
bi napok folyamán megjelenő paprikamono-
póhum-rendelettel kapcsolatban többek között 
nagy jelentősége van annak, hogv l<i tekinten-
dő paprikanagykereskedőnek? A rendelet sze-
rint a paprikanagykereskedők vannak feljogo-
sítva arra. hogv a megalakítandó szövetkeze-
ik . illetve a Hangya raktáraiból közvetlenül 
>\ isúroljanak paprikát, mig a többi kereskedők 
.1 1 ;iPrikát az igazolt paprikanagvkereskedők-
lő!. i'irtóznak beszerezni. A paprikanagvke-
reskedők jegyzékét a rendelet értelmében a 
kereskedelemügyi miniszter állapítja meg és 
bocsátja n földművelésügyi miniszter és a 
Hangya rendelkezésére. Értesülésünk szerint a 
kereskedelemiigyi minisztérium álláspontja 
szerint paprikanagykereskedőnek az olvan ke-
reskedőket foüiák minősíteni, akiknek kizáró-
lagos, vagv lejífoíitosabb cikke a paprika s 
akik paprikának esak továbbelánisitók részére 
valji eladásával foglalkoznak. E meghatározás 
értelmében a paprikanagykereskedőnek nem 
tekinthetők például az olyan budapesti fü-
szerkereskedők, akik sok paprikát adnak ugyan 
el. esetleg többet is, mint a szegedi, vagy ka-
locsai paprikanagykereskedő, de akiknek a 
paprika csak egvik cikkük a rizs, tea. kávé, stb. 
mellett is legfontosabb cikknek nem minősít-
hető. 

— „Gyttrlietetien sely em "-maradékok háromtól 
ót méterig 1 peng« 28 fillérért Weisz Vilmosnál, 
M írs-téri piac. 

— Székrekedésnél, gyomorrontásnál, emésztési 
zavaroknál, gyomorégésnél, májduzzanatnál, vér-
tóduláisnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános 
rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár 
természetes „Ferenc József" keserüvizet. A bel-
orvosi klinikákon szerzett tapasztalatok szerint a 
Ferenc József viz az ideális hashajtó minden jel-
lemző tulajdonságát egyesíti magában s igy állan-
dó használatra — különösen jól táplált, kövér fér-
fiaknak és nőknek — feltétlenül alkalmas. 

^ Uri divat és kalapkülönleg-ességek 
S 7 3 r V S Q nagy raktára! — Olcsö «rak. 

W l t o Kiülay Albert mid) ucoa. w 

— Tonelli Sánor főtitkár szabadságon. Dr. 

T o n e 11 i Sándor kamarai főtitkár tegnap 

kezdte meg egyhónapos nyári szabadságát. A 

kamara főtitkárát távollétében dr. L a n d e s -

b e r g Jenő helyettesíti. 

- SZEGED PIACI ARAK. A szombati heti-
piac nagy forgalmú volt. Jószág: Az állatvásárra 
felhajtottak 62 darab borjut, 6 juhot, 34 hizott és 
138 sovány sertést. Az árak a következőképen ala-
kultak: bórju kilója 66—78, juh 58—62, hizott ser-
tés 74—82 fillér, éves sovány sertés darabja 40— 
50, féléves 20—30, választási malac párja 14—24 
pengő. Hus: Marhahús kilója I. r. 140—160, II. 
r. 120-140, III. r. 100-140, borjú comb 160-220. ele-
je 100—200, pörköltnek loo—140, sertéskaraj 160 
—200. comb 140—170, oldalas 120—14o, zsirszalon-
na 150—160, zsir 160—180, fillér. Baromfi: Csirke 
párja 140-380, kilója 120-130, tyúk párja 320-
180, kilója 110—120, sovány kacsa párja 200—400, 
hizott kilója lOo—12o, sovány Ind párja 6.00—10.00, 
hizott kilója 100—120, hizott lud kilója 100—12o, 
tojás kilója 125—14o fillér. Gyümölcs: Alma uj 
6—45, őszi 20—70, körte 10—50, narancs 100—1«), 
citrom darabja 10—16 fillér. Zöldség: borsó zöld 
hüvelyes kilója 40—50, fejtett literje 70—100, zöld-
bab kilója 25—35, burgonya uj 4—9. vöröshagyma 
kilója 8—12, fokhagyma kilója 15—25, petrezse-
lyem csomója 2—8, sárgarépa csomója 2—8, zeller 
darabja 2—8, fejes káposzta 3—5, kelkáposzta 10— 
15, karalábé csomója 2—4, tök főzni kilója 3—5, 
ugorka kilója 4—15. zöldpaprika hegyes 10 darab 
2—4. tölteni 6—10, torma kilója 30—80, spenót 12— 
20, sóska 10—32, őrölt paprika kilója 60—240 fil-
lér. Gabona: buza mázsája 13.80—14.60, rozs 10.50 
—11.20, árpa 10.60—10.70. tengeri 13.00—13.2o. Ta-
karmány: réti széna mázsája 3.50—4 50, lucerna 
4.50—5.50. szalma 1.00-1,30 P. 
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paprika es magyar terinénueh kivitele 
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Változás a Magyar-Olasz bank 
szegedi fiókjának vezetésében 

Pénzügyi körökben bizonyára élénk feltűnési 
kelt annak hire, hogy Seiden Hermáim, a Ma-
gyar-Olasz Bank szegedi fiókjának igazgatója a 
közeljövőben megváük állásától és eltávozik Sze-
gedről. Az alatt a 9 év alatt, amit Seiden igaz-
gató Szegeden töltött, annyira egybeforrt a vá-
rossal, annyira szegeiiivé lett, hogy hiányát érez-
ni fogják mindazok, akik a jóindulatu és előzé-
keny igazgatóval akár üzletileg, akár magánúton! 
álltak összeköttetésben. Értesülésünk szerint Sei-
den saját kérelmére hagyja el pozicióját és a Ma-
gyar-Olasz Bank, amelynek ifjúkora óta áll szol-
gálatában, a jövőben sem mond le Seiden értékes 
munkaerejéről. 

A szegedi fiók vezetését Seiden távozásával vitéz 
Egresy József, a Magyar-Olasz Bank makói fiók-
jának eddigi vezetője veszi át, aki korábban 
ugyancsak a szegedi fióknál teljesített szolgálatot. 

Kalács kell, nem tanács 

Az idei szabadtéri játékoknak egyik, bizo-
nyára sokáig kellemetlen mellélczöngéje lesz az 
a tanács, amelyet állítólag a polgármesteri Hivatal 
adott azoknak a szegedi kereskedőknek és iparo-
soknak, akiit specialitások árusításával foglalkoz-
nak s akik azt kértéli, hogy a Dóm-téren vagy 
annak közvetlen környélccn jelöljenek ki részükre 
helyet. Az elmúlt években a hatóság ezt a kérel-
mei teljesítette, most a forgalom, tehát a falat 
kenyér után futkosó szegedi iparosokat és keres-
kedőket, akik a szabadiéri játélioktól várnak kis 
fellendülést, a szabadtéri játékok idejére bekül-
di az iparcsarnokba. Arra azonban nem ad ne-
kik tanácsot, hogy az iparcsarnoki hely ójáról 
milyen forrásból szerezzenek fedezetet. El tud-
juk egyébként képzelni, hogy az iparcsarnok-
ban beszervezik a szegedi specialitások árusítását, 
de azt nem máról holnapra kell megcsinálni 
amikor nincs már rá idő, amikor az érdekelt ke-
reskedők és iparosoknak csak sérelmével és ká-
rával járna, hanem kellő időben, például a já-
tékok után, amikor van ideje érdel.rt'ről tépe-
lődni és érdekeinek megfelelő elhatározására jut-
ni annak a garasokra rászoruló embernek, aki 
kénytelen kiállni árusítani a nyilvános térre vagy 
uccára. Elámulunk azon az indokoláson, hogy  a  

Dóm-teret körülvevő uccákat és tereket autó parkí-
rozó helynek jelöltéle ki. Egy uccarészltfol, ta-
lán azt, ahol tavaly árultak, mégis csak fenn le-
hetett volna tartani az ipar és kereskedelem ré-
szére, jutott volna talán hely az autól;nak is. 
Nem lehet végül is mindent agyoríbürokralizál-
ni. Azt is mondja az indokolás, hogy »Iclután hat 
órakor ki kell üríteni a teret. Ugyanezzel az indo-
kolással megtagadta-e a vendéglői jog bérbeadá-
sát? Mert ha a vendéglős bennmaradhat bizo-
nyára nagyszámú személyzetével a kiürítés utáni 
is, milyen elháríthatatlan akadálya lehel annak, 
hogy helyei, levegőt és megélhetést kapjon ott 
még néhány iparos és kereskedő? Igy, ahogy 
csinálják, játék ez is, talán szabadtéri játék is, 
de — rosszul rendezve. 

Halálozás. Széles körökben keltett megdöb-
benést dr. B u d a y Kálmán váratlan halála. A 
fiatal tudós évekkel ezelőtt, az egyetemmel ke-
rült Szegedre, itt végezte egyetemi tanulmányait, 
majd többévi heidelbergi és bécsi tanulmányok 
után, az egyetemen lett tanársegéd. Egy esztendő-
vel ezelőtt került Budapestre, ahol az országos le-
véltárban nyert beosztást. Különösen Erdély és a 
székelység történetével foglalkozott behatóan, na-
gyobb könyve jelent meg ..Báthory István erdélyi 
fejedelemsége" cimen. Ezidőszerint édesatyjának, 
Buday Árpád egyetemi professzornak a látogatá-
sára érkezett Szegedre, akin a közelmúltban sulvos 
gyomormütétet hajtottak végre. Buday Kálmán há-
romnapi súlyos szenvedés után ma délben meghalt 
Temetése vasárnap délután 4 órakor lesz a belvá-
rosi temető halottasházából. 

— „A nemzetkfizi varietéből" Gáspár Antal raj-
za disziti a Borsszem Jankó legújabb számának 
címlapját. Kifogyhatatlan humorral és élccel fog-
lalkozik a spanyolországi eseményekkel, a koldn* 
rendelettel és az Olympiával. 


