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Rendelettel szabályozzák 
a paprika belföldi forgalmát 

A szegedi paprikakereskedők sürgeííék a rendelet kiadását 

(A Délmagyarország munkatársától .) A pap-
rikakereskedők érdekeltsége már huzamosabb 
idő óta folytat küzdelmet azért, hogv szabá-
lyozzák a fűszerpaprika belföldi forgalmát. Az 
érdekeltséget most hivatalos helyről értesítet-
ték. hogy valószinüleg még ebben az évben, de 
legkésőbb januárban megjelenik a rendelet, 
amely a fűszerpaprika belföldi forgalmát fog-
ja szabályozni olyan irányelvek szerint, ahogy 
azt a szegedi panrikanagykereskedők annak-
idején kérelmezték. , 

A rendelet várható hatásáról egyik szegedi 
paprikanagykereskedő az alábbi nyilatkozatot 
adta a Délmagyarország-nak: 

— Rövidesen értekezletre jönnek össze a 
szegedi paprikakereskedők, hogy megbeszéljék 
az u j helyzet konzekvenciáit. A konstrukció 
az, hogy a paprikakereskedők zárt tömörülést 
alkossanak, mert rsakis igv védhetik meg kel-
lőkénen érdekeiket és ma már egzisztenciáju-
kat is. A zárt tömörülésen belül mindenki 
megtarthat'a teljes önállóságát, azonban egv-
öntetüen kötelezzük magunkat, hogy egy gaz-

dasági éven belül 170 vagon paprikát veszünk 
át a beváltóból a belföldi forgalom számára. 
Ezzel a kötelezettséggel szemben abban az 
előnyben lesz részük azoknak, akik az érdek-
képviseleti tömörüléshez tartoznak, hogy ki-
lónkint 30 fillérrel olcsóbban juthatnak hozzá 
a paprikához, viszont, akik kivülá l lnak ma j d 
a tömörülésen, 30 fillérrel drágábban kap ják 
a paprikát. Helyesebben az lesz a helyzet, hogy 
a paprika mostani kiszolgálási árait 30 fillér-
rel felemelik és a tömörülés tagjai a mostani 
árakon kapják a paprikát, ezt az áremelést ne-
kik nem kell megfizetniök. 

Kijelentette még informátorunk, hogy a kon-
strukció kielégíti a panrikake.re=kedőket, akik 
eddig kivétel nélkül sulvos-m ráfizettek a nap-
rikaüzletre. Azt is váriák. — ugvmond —, 
hogy az u i helvzet megszünteti azt az egy-
mást pusztító harcot, melvet a paprikakeres-
kedelem kénvtelen volt folytatni és a panrika-
csempészet terén is végre tiszta helyzetet te-
remt. 

Vincze Margit V i r á g ü z l e t e 
meqnytlt Klayó u. 4. 

sx. alatt. ( B a p o l y vár . ) 

(Orincsák cégtől Margit). 

Háborúság 
a lemaratott szódás-

üvegek miatt 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Á járás-

bíróságon dr. Keszthelyi Béla járásbiró kedden 

gzikviz-báboruság ügyében tartott tárgyalást. A 

csongrád megyei szikvizesek feljelentést tettek a 

füszerkereskedők szikvizgyára, illetve annak két 

vezetője, Boda Bertalan és Csanádi Károly ellen, 

hogy azok a csongrádiak üvegét töltik, de előbb 
lemaratják a cégjelzést róla, jóllehet ez tilos. A 

vádlottak a keddi tárgyaláson érdekesen véde-

keztek. Elmondották, hogy tényleg marattak le 

üvegeket, de ezek nem a sértettek üvegei voltak, 

hanem idegen gyáraké. A tiszai hajók idegen mat-

rózai is rengeteg szódásüvegekel hoznak Szegedre, 

a fűszereseknél például rengeteg olasz, román, 

szerb, sőt még délamerikai üveg is található. Eze-

ket szokták lemaratni és felhasználni. Elmondot-

tak még a vádlottak, hogy a közönség majdnem 

ohagem azt az üveget adja vissza, amit elvisz. 

A gyárak kicserélik ugyan ezeket egymás közt, de 

ez a kicserélés mindig tökéletlen és ha nem ma-

ratnák az üvegeket, megtörténne, hogy ezer és 

ezer üveg felhasználhatatlanul heverne a szódá-

soknál. 

A biróság ezekután a vádlottakat felmentette 

flz ellenük emelt vád alóL 

Ui gyermekjáték 
szériák nagy választékban 

Kalászra 
is o l c s ö á r o n 

Szántónál 
Széchenyi tér 11. 

Ax i d ő 

A Meteorológiai Intézet jelenti 

este 10 órakor: I d ő j ó s l a t : Mér-

sékelt szél, változó felhőzet, több 

helyen köd, sok helyen eső, a hő-

mérséklet nem változik lénvegesen. 

Karácsonyi öröme aleleor /el/ea lesx. 

Harisnyát és zsebkendőt ha olcsón nálam vesz > 

Kötött-áru, szttvBtt-áru minősége kitűnő, 

Tartósságát dicséri a sok vevfi és viselő. 

Maisyar Harisnyaáruház 
Károlyi vcca 3. 

Baltával sújtotta le 
késsel támadó bátyját 

egy tápéi legény 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Kedden 

reggel súlyos, életveszélye^ állapotban szállították 

be a szegedi közkórházba Petrovits Mátyás 25 

esztendő^ tápéi lakost, akit öccse baltával fejbesuj-
tolt. A tápéi csendőrség megindította a nyomo-

zást és megállapította, hogy a baltás merényletet 

családi viszály előzte meg. Petrovits Mátyás be-

pálinkázva veszekedett családja tagjaival, igy 19 

esztendős öccsével is, majd kést rántva rátámadt 
a fiúra. Á kisebbik Petrovitsot jelentéktelen szúrás 

érte, cl akart menekülni dühöngő fivére elől, de 

az tovább üldözte öt késsel a kezében. A fiu erre 
felkapott egy baltát és azzal fejbesujtotia bátyját, 
aki véresen, eszméletlenül terült el a földön. A 

csendőrség a bal.á^ Petrovitsot őrizetbevette. Az-

zal védekezik, hogy bátyja agyon akarta szúrni, 

jogos védelemben volt, amikor baltával elhárítot-

ta a támodást. Petrovits Mátyát ezideig nem ^i-

került kihallgatni. A nyomozás folyik, 

Szeni-Syörgvi Albert 
ünneplése Göteborgban 
Göteborg, december 14. Szent-Györgyi Al-

bert a göteborgi svéd-magyar társaság meghí-
vására, M a t u s k a Péter magyar követ és fe-
lesége, valamint Petterson stockholmi magyar 
főkonzul és felesége társaságában Göteborgba 
utazott, ahová délután 3 órakor érkeztek meg. 
Este 7 órakor a Börze dísztermében nagy es-
tély volt. B jörkmann , a göteborgi orvoskamara 
elnöke üdvözölte Szent-Györgyit. Szent-Gvör-
gyi Albert ezután humorra l és mélv kedéllyel 
teleszött beszédében méltatta a Nobel-dij je-
lentőségét, ma j d a svéd-magyar társaság mű-
ködéséről szólt. 

Szent-Györgyiék szerdán reggel Esbierg dári 
kikötővárosba mennek, ahonnan ha jón An-
gliába, ma jd Tirolba utaznak. 

Petőfi ».«szes költeményei álsxes 4 {Ifi 
eqésx váaxonba leölve r.HU 

Mesés- és képeskönyvek narry valasx• 

íéleban ölvén fillér darabontéi árban 

leapQalóle. Vé le lleény sxer nincs. 

Huimária flnfiquarium 
(Böngészde) Kigyó ucca 6. szám. 

A minisztertanács 
elfogadta a választójogi 

tervezetet 
Budapest, december 14. A kormány tagjai 

kedden délután háromnegyed 5 órakor Dará-
nyi Ká lmán miniszterelnök elnökletével mi-
nisztertanácsot tartottak. A minisztertanács 
folytatólagosan tárgyalta a választójogi tör-
vényjavaslatot és azt általánosságban elfo-
gadta-
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A legolcsóbb villany 
(A Délmagyarorgzág munkatársától.) Elek Fe-

renc szegedi lakos feljelentést tett volt háztulaj-

donosa: Kovács György és neje ellen villanylopda 

miatt. Feljelentésében előadta, hogy amikor Ko- • 

vácsék eladták a házukat égi a villanyokat átsze-

relték, a szerelő megállapította, hogy a házigaz-

dáék villanyvezetéke az órájába volt bekapcsolva 

és igy éveken keresztül ő fizette Kovácsék helyett 

az elhasznált villanyt. Szakértők szerint kára 

ilyenmódon 255 pengőre növekedett az idők fo-

lyamán. Az ügyet dr. Ráday László járágbiró 

tárgyalta, aki előtt a Kovács-házaspár azzal vé-

dekezett, hogy nekik fogalmuk sem volt a bekap-

csolásról, egyébként is tanyán laknak és csak 

ritkán vették igénybe várogi lakásukat és igy 

fel sem tűnhetett nekik, hogy a villanyóra nincs 

rendben. Különben is az egész házkomplexum bér-

be volt adva és igy nem tudhatták, hogy mi tör-

ténik a villanyóra körül. 

A biróság tanukat hallgatott kl, majd felmen-

tette a villanylopás vádja alól a házaspárt. 

Ma, Szerdán este 

l á z 
Lakatos László szenzáció* színmüve. 

Csütörtökön este 
közkívánatra filléres esti előadásban: 

Sárgapitykés közlegény 
Péntektől mindtn este és vasárnap délután 

Macskazene 
Eisemann Mihály, a világhírű magyar zene-
szerző legújabb nagyoperettjének: bemutatója. 

D é l u t á n i c 1 ő a d á s o k : 

Csütörtökön: 
MEZEI PACSIRTA. Filléres helyárak! 

Szombaton: 
MEZEI PACSIRTA. Filléres helyárak! 

Vasárnap: MACSKAZENE. D. u. bérlet. 

Rendes helvárak. - . 


