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Divat, uccai és estélyi cipők 
Vadász, sport és házicipők 
Hócsizmák, hó- és sárcipők 

Oltási választékban, a legjobb minőségek 
{HC kfinwecsM*. 

Kniász szetpények é* 
fóifiil nlaloúnvoh érvényesek 

HA-HA ciofiáruházban 
tá. al ogyütt elfogadta. 

T u d o m á s u l vették a szabadtéri j á t ék&k üz-
let i o redménvét , a közgyűlés kimondotta, hogy 
dr. Szalay Józsefnek, valamint dr. Janovics 
Jenőnek köszönetet mond az idei játékok meg-
rendezése körül kifejtett önzetlen munkássá-
gukért. 

Dr. Grüner Istvéii mulíóvi indítványa alsó-
ján kimondat« a közgyűlés, hogy a téli ha< 
hónapon ál (í—10 óvos korig minden rászo-
ruló Okolás- ás ovodásgverek napi 2 deci tej-
ből és 5 deka kenyérből álló uzsonnát kap 
ingyen. Ezt kiterjesztik a tanyára is, így 
összesen 6000 gyerek részesül ebben az akció-
ban. 

A sámlorfalvai községházától a ezatvmazi 
állomásig vezető ut építéséhez magánterületek 
kisajátításra van szükség. Shvoy Kálmán fel-
szólalásában tiltakozott az ellen, hogy 

Szeged terheket vállaljon egy olyan 
ut kiépítéséért, amely kizárólag 

Kondorfáivá érdekeit szolgálja. 

Dr. Dalogh István csatlakozott Shvov Kál-
mán álláspontjához. Csányi Sándor szerint az 
ut kiépítésével Szeged sokat nyerne. 

A nolgármlster javaslatára a közgyűlés 
visszaadta az ttóUgyet a szakbizottságuk. 

Xegvcd hétkor kezdte meg a közgyűlés 

az interpellációk 
tárgyalását. Dr. Bodnár Géza 

n paprikiüigylwMi 

interpellálta meg a polgármestert, akinek vá-
lasza szerint a füzérpaprika ára a nagy kíná-
lat i's a rassz időjárás miatt csökkent. 

Dr. Bodnár Géza viszontválaszában kijelen-
lolte. hogy fanatikus híve a gazdasági sza-
badságnak, a világválságot a különböző kor-
látozások idézték elő. A polgármester válaszát 
csak részben veszi tudomásul, mert n polgár-
mester nem tanúsított kellő erélyt a szegedi 
erdekek megrédelmizése érdekében. 

A polgármester válaszában kijelentette, 
hogy a szegedi érdekek védelmére mindig kész-
ségesen vállalkozik. 

Buek Károly ugyancsak a paprika-ügyben 
interpellált. A polpármw'er válaszát Baek Ká-
roly nagyjából tudomásul veszi, de fentartja 
azt a megállapifási. hot; - a paprlkarendelet. 
az elhangzott ígéretek ellenére. éppen a ter-
melői- érdekeit sérti. 

A harmadik pai/rllca-interpcl'áclót Madará|z 
János intézte a polgármesterhez, bejelentve, 
hogv a Hangya paprikakikészitő telepeket ál-
lított fel. A polgármester válasza szerint a 
Hangva-telepek —- idoiglenea jellegűek. 

Madarász János másik interpellációjában dr. 
vitéz Shvov Kálmán városi autóhasználatát 
lette szóvá és kérdezte, hogv hajlandó-e a 
polgármester más szegedi polgárnak is ren-
delkezésére hocsájtaní a város autóit. 

A polgármester válaszál-an kijelentette, 
hog\ Shvov Kálmánnak ő bocsájlotta a város 
aulájáU rendelkezésrr ée RhVov. tudtán ki-
vül, mindig megtérítette az autó üzemköltsé-
gét. 

A polgármester válaszúi tudomásul vette az 
interpelláló, mert a válasz teljesen tisztázza 
a félreértéseket. 

Következtek 

az indifványok. 
A bizottsági tagok ezemiftetyáthatéUsr bele-
untak a hosszura, nvult közgyűlésbe. egtmás-
után hallgattatták el as indítványokat azzal, 
hogy nem kiviniák tárgyalni. 

OKoray Károly indítványára elhatározta a 
közgyűlés, hogy utasítást ad a kenderfonóauár 
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előtti körvtszakasz parkosítására és padok-
kal való ellátására. 

Dr. Pártos Ernő indityányára, elliatároz-

ták, hogy a paprika szövetkezet törvényellr 
nemek látszó alapszabályait felterjeszti a kor 
mányhoz. 

Az AK.UE Indítványára felírnak a kereske-
delmi miniszterhez u Szeged—bajai közvetlen 
vasútvonal kiépítéséért. 

Elfogadták Piek Jenőnek azt az indítványát, 
hogy felírnak a borfogyasztási adó felemelé-
séért. 

Schmidl József indítványán; felír a köz' 
gyűlés a. kultuszminiszterhez és tiltakozik » 
szegedi faipari szakiskola leépítése ellen. 

Negyedóra alatt végzett a közgyűlés a na-
pirendre tűzött 17 indítvánnyal, egy-egr indít" 
vánvra tehát nem jutott, egy egész perc sem. 

Az ülés negved nyolckor véget i r t ós ezzel 
hr>fejeződött az egyhetes októberi közgvüléa. 

Tatai préselt kokszbrikett, 1 
pótolja a külföldi szenet. Elsőrendű minőségben minden 
mennyiséget, versenyenkivíilí feltételek mellett szállít 

Vértes SzMskeMi RUnvlMo, 
BoIdoaass7onv-si»a*»rut 17. m Telefon 19—58 

ü paprikamonopólium 
ujabb súlyos rendelkezései 

Megkötik a malmok működéséi, — kontin-
gentálják ax őrlési — „4 malomrendelet 
megvédi a Hangyái, de amikor a malom 
nem öröl&ei, a iermelö nem ériékesitőeti 

paprikáját" 

(A Délinagvarország munkatársától.) \ pap-
rikamonopólíuinról szóló rendelet — mini is-
meretes —, felhatalmazást adott a földműve-
lésügyi miniszternek, hogy az értékesítésen kí-
vül az iparügyi és kereskedelemügyi minisz-
terekkel egyelértőleg a paprika őrlését is sza-
bályozhassa. illetőleg rendeletileg állapíthassa 
meg a papri kamalniok működésének feltételeit. 
A rendelettervezet szerint, amelyet a földműve-
lésügyi miniszter hozzászólás végett most kül-
döli meg az érdekképviseleteknek, a paprika-
őrlést a jövőben engedélyhez kötik. Az enge-
délyt az íllclékes vegyljjsérleti állomás véle-
ményezése alapián a földművelésügyi minisz-
ter adja meg. Az engedély dija a vegvvizsgá-
lati állomás kiszállási költségeinek megtéríté-
sén kívül az egy kopárral dolgozó malmoknál 
40 pengő, a két kopárral dolgozó malmoknál 
80 pengő. 

A rendelettervezet részletesen megállapítja 
a paprikaőrlés szabályait, az ellenőrzés mód-
ját és a paprika raktározásának feltételeit. 

A tervezel a malmokat részletes 
nyilvántartás vezetésére kötelezi. 

melyben fel kell tüntetni minden őrlés idejét, 
az őröltető nevét, a naprika mennyiségél és 
minőségét. Ezt a nyilvántartást a malom ha-
vonta tartozik a szegedi, illetőleg a kalocsai 
értékesítő szövetkezetnek beküldeni. 

A malmok szempontjából legsú-
lyosabb intézkedése a rendeletler-

1 vezetnek az őrlés kontjngenlálá-
sára vonatkozik, 

amelyre vonatkozólag már az augusztusi alap-
rendeletben is utalás történt. Ennek értelmé-
ben a földművelésügyi miniszter előre megál-
laoitja, hogv az eiu'edélves malonitnl'»ideno-
sok negvedévenkint mennyi paprikát jogosul-
lak megőrölni. 

A rendelettervezel ügyében az érdekelt pap-
rikamalomtulaidonosok nénteken délufán meg-
beszélést tartottak, amelynek során F a l n d i 
János. P e r e g i István. I á b d y Ishán. Áb-
r a h á m Szilveszter- v. ö r d ö g h István és 
még löhben mutattak rá 

azokra a sulvos kilátásokra, me-
lyeket a rendelettervezet nemcsak a 
malmokra, hanem a kikcszílökrc. 

de Icgfőként a paprikatcrnielőkre 
nézve jelent. 

A paprikamalomtulajdonosok abban álla-
podlak meg. hogy a rendelettervezetre vonat-
kozó észrevételeiket írásba foglalva a kereske-
delmi és iparkamara elnökségéhez nyújtják 
be, továbbá küldöttségben keresik fel S h v o y 
Kálmán országgyűlési képviselőt, hogy a ter-
vezel sérelmes intézkedéseinek megváltozta-
tása érdekében interveniáljím a földművelés-
ügyi miniszternél. 

Egyik ismert szegedi maiomtulajdonos a 
tervezetről a következőket mondotta a Délnia-
gvarország munkatársának: 
" _ Vagyon könnyű megérteni, hogy ennek a 
rendeletnek mi a célja és kibocsájtása miért 
lett egyszerre sürgős? A Hangya szegedi és ka-
locsai raktárában ezidőszerint 70 vagon pap-
rika tárol és ez a mennyiség a jó termés követ-
keztében fenyegető módon szaporodik. 

A malomrendelet lesz a gát, ameiv > 

megvédi a Hangyái attól, hogv egé-
szen el ne öntse a paprika áradata. 

— Szomorúak azonban a rendelettervezet 
kilátásai ugy a malmok, mint a termelők szem-
pontjából. A malmok nem használhatják ki 
kapacitásukat a befektetett tőkének megfele-
lően. hanem csak az esetről-esetre adott en* 
gedMv kereteinek mértékéhez képest. Ebből 
pedig az következik, hogy \ 

mikor a malom nem őrölhet, mert 
a Hangya nem tudia felvermi ar. u j 
készleteket, a termelő is hiábji hoz-
za fel paprikáját a. niacra, mert 

nem lesz. aki átvegye. 

A termelő nem akkor kap pénzt, mikor szük-
sége van rá hanem mikor az őrlés zsiHpiei 
megnvilnak. Nagyon félő, hogy ez az ujabb 
rendelet a monopóliummal szemben mutatko-
zó na-Tvfoku elégedetlenséget még jobban ki 
fos'a é'esiteni. 

ICn rékpá rosok ! 
Elsőrendű kerékpárokat engedményes ér-
Kan részletre adom. R-jmikat és alkatrészeket 

árban kaphat S z á n t ó l i n d o r . i l , 
10 Szeged, (Kiss D palota) Kiss u. 2 . 


