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Megjeleni 
az uj paprikarendelet 

a nagykereskedők a vándorárusok 
szerepéről 

Budapest, december 22. A MTI. jelenti: A 
kormány rendeletet adott ki a fűszerpaprika 
értékesitéséről és szabályozásáról szóló 4650— 
1936. M. E. számú rendelet módosítása és ki-
egészítése tárgyában. A rendelet értelmében 1. a 
földmüvelésügMi miniszter felhatalmazást kap, 
hogy a kereskedelmi miniszterrel egyetértés-
ben belföldi forgalomban megállapítsa azt az 
árat, amellyel .a szövetkezeti központ a helyi 
szövetkezetektől átveszi a készletet a paprika-
nagykereskedőtói. és a nagykereskedői áron 
vásárló olyan egyesület részére adhatja, 
amely a paprikanagykereskedők névjegyzé-
kébe felvett nagykereskedőknek a felét magá-
ban foglalja. • 

2. A kötelékébe k^sz felvenni a paprikanafíy-
kereskedőnek névjegyzékében szereplő min-

den nagykereskedőt 
3. A paprikanagykereskedők és nagykeres-

kedői áron vásárolni jogosultak a szövetkezeti 
központ iroda iában kötelezettséget vál lalnak, 
hogy gazdasági évenként legalább 170 (10 ezer 
kg-os) kocsirakomány különböző minőségű 
panrikacrlemények átvételére és belföldön való 
értékesítésére. 

A beváltási ár és a jelen rendelet értelmé-
ben megállapított ár közötti különbözet fel-
használására nézve a 4650—1936. M. E. számú 
rendetet 11. szakaszában foglalt rendelkezések 
az irányadók. 

A paprikanagvkereskedők előbb emlitett 
egyesületének létreíötte és az ármegállapítás 
után az egyesülés fennállása tartama alatt a 
szövetkezeti köznont a vándorpanri^aárusok-
nak fűszerpaprikát közvetlenül el nem adhat. 
A vándorpaprikaárusok a részükre kiszolgál-
tatható egyenként és évenként 700 küosramot 
meg nem haladó fűszerpaprikát, a földműve-
lésügyi miniszter álljak a kereskedelmi minisz-
terrel egvetértéshen megállapított áron a pap-
rikanagykereskedők egyesületébe tartozó 
nagykereskedőktől szerezhetik be. A vándor-
paorikaárus köteles a beszerzést előzetesen be-
jelenteni a paprikanagykoreskedők egyesüle-
tének. Az egyesület a bejelentésekről nyilván-
tartást vezet. 

A földművelésügyi miniszter a kereskedelmi 
miniszterrel egyetértésben megvonhatja az 
átvételi ár tekintetében megállapított kedvez-
ményt attól a vándorpaprikaárustól, akit a 
5650—1936. M. E. számú rendetet 22 szakaszá-
ban em'itett kihásás. vagy az 1895:46. tc. 3—4. 
szakaszában meghatározott kihágás miatt jog-
erősen elitéltek. 

A kereskedelmi miniszter a földművelésügyi 
miniszterrel egyetértésben törölheti a papri-
te-<nagvkereskedóií név Jegyzékéből azt a nan-
rikanagvkereskedőt, aki a 4650—1936. M. E. 
rendelet 22. szakaszának c. f. pont iáiban meg-
hW.rr.70tt valamely kihágás miatt jogerősen 
elitéltek. 

Az elsőfokú hatóság a vándorpaprika árus el-
ítélésérc vonatkozó iogerős ítéletet a földműve-
lésügyi miniszternek, a papriknnagvkereske^ 
dő elítélésére vonatkozó •jogerős ítéletet- a ke-
reskedelmi miniszternek megküldi , j 
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Fagyhuliám az Alföldön 
Hivatalosan csak tegnap köszöntött be 

a tél, a hideg időjárás szintén megérke-
zett. Néhánv nap óta vékony hótakaró 
fedi a mezőket, derült, felhőtlen volt az 
égbolt, ami nem akadályozta meg a kisu-
gárzást. Ehhez járult az Oroszország fe-
lől betört hideg levegő, ami a hőmérsék-
letet még jobban lenyomta. E hármas té-
nyező hatása volt az a rendkivüli hideg, 
melvet szerdán reggel mértek, különösen 
a Duna-Tisza közén, Nagykőrösön reggel 
— 15 fokot mutatott a hőmérő, Kecskemé-
ten —12 fokot. Budanest sem maradt el 
sokkal az alföldi városok mögött, — 9 fok-
ra leszállott a hőmérő. 

Férfi kalapot, nyakkendőt, női kalapot 
legolcsóbban 

Knittelnél, Kárász ucca 5. szám. 
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SZEREZZEN 0R0MET 
H A - H A cipővel 

Nő csizmák, hócipők, téli Cipők dus választékban 
ABC és Kfllá«zra Is. Szened. Kelemen u. XI. 

1200 mnnhühéptelcn szegény kOzül 
400 at meleg raháva l tót el a Táros 

90 hiio tűzifa karácsonyra — A koldusadá sikere - 4 

(.4 Délmagyarorszdg munkatársától.) A városi 
népjóléti ügyosztály az idén ujitást vezetett be a 
szegényellátás terén. A munkaképtelen szegények, 
akiknek száma a város területén ezidőszerint 
1200 körül váltakozik, eddig csak készpénzsegélyt 
kaptak a várostól, még pedig havonta 6—6 pen-
gői. A koldsadó cimen befolyó jövedelem meg-
teremtette a szegények intenzivebb segélyezésének 
lehetőségét. A társadalom önként felajánlott ado-
mányaiból a város betvenkétezer pengő évi bevé-
telre számit. A mult évben vezették be a koldus-
adót és az eredmény ' azt bizonyitot'a, hogy a sze-
gedi társadalom lényegesen többet fizetett ba 
ilyen önként fetajánott rendszeres adományok for. 
májában, mint amennyire a vdrosázán számtól, 
tak. A hetvenkétezer pengőre kontemplált összeg-
ből a népjóléti ügyosztály húszezer pengőt arra 
szánt, hogy abból ruhafélét i'dsarof a munkapék. 
telen szegények számára és karácsonyi ajándék-
képen nieleg ruhadarabokkal látja el a leginkább 
rászorultakat. 

Az idén ötszáz pár lábbelit — női és férfi cipőt 
és csizmát —, 200 teljes férfiöltönyt, 200 télika. 
báiot, 100 pár meleg női alsóruhát, 400 pár férfi, 
fehérneműt, 240 női inget vásárolt a város és a 
népjóléti ügyosztály szerdán délelőtt kezdte meg 

ezeknek a ruháknak a szétosztását a Kossuth La. 
jos-sugáruton lévő Stark-féle telken berendezett 
népjóléti kerületi központba. Ide idézték bc a leg-
inkább ráutalt munkaképtelen szegényeket. Az 
első napon közel százan kaptak ajándékcsoma-
got. A ruhaoszlást még két napig folytatják. .4 
rendelkezésre álló készlet természetesen nem elég 
arra, hogy mind az 1200 munkaképtelen szegény 
kapjon belőle, az akciót azonban jövőre folytat, 
ják, ha lehet, szélesebb kere.ek között. Az idén 
a rászorultaknak mintegy harmadrésze jut meleg, 
ruha felszereléshez. 

Ezen a Kossuth Lajos-sugáruti telken rakta, 
rozták fel azt a huszonöt vagon tűzifát, amely 
szintén a munkaképtelen szegények között kerül 
szétosztásra. A népjóléti ügyosztály minden igény, 
jogosultnak családtagonkint nyolcvan kiló felvá-
gott fát ad. A ruhafélék és a tűzifa szétosztását a 
Szent Vincés nővérek vállaltak magukra a nép-
jóléti ügyosztály utalványai alapján. 

Felemelték a munkaképtelen szegények segé-
lyét. Eddig 6—6 pengő készpénzt kaptak havon-
ta, ezentúl a havi segélyek értéke 15 pengő lesz, 
amelynek egyrészé; készpénzben, másik részét 
pedig természetben, élclmiszercsomagok formájá-
ban kapják meg a szegények. 
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D szegedi kereskedelmi alkalmazottak 
mozgalma 

a hétköznapi országos vásárokért 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

kereskedelmi alkalmazottak akciót indítottak, 

hogy a szegedi országos vásárokat vasárnapról hé-

köznapra helyezzék át. Nem uj kívánság ez, már 

régóta küzdenek azért az érdekeltek, hogy a vá-

sárokat hétköznapokon tartsák. Több helyen be-

vezették . már az ujitást, hir szerint meglehetős 

sikerre', mert a 'hétköznapi vásárokon nagyobb 

forgalmat bonyolítanak le. 

Pár héttel ezelőtt Szegeden is felmerült a hét-

köznapi vásárok problémája, de akkor ez a kér-

dés nem juiott tui egyesek óhajánál. Most a Ke-

reskedő imi Alkalmazottak Egyesületének vezetősége 

vette kezébe a dolgot és elhatározta, hogy dűlőre 

viszi a kérdést. Az egyesü et megkereste a szegedi 

ipartestületet, hogy foglaljon állást a hétköznapi 

vásártartás mellett. A kereskedelmi alkalmazot-

tak szerint a legutóbbi országos szegedi vásár ls 

kisforgalmú volt és a nyílt árusitási üzletekben 

sem emelkedett a forgatom a vásár idején. Szerin-

tük meglehetne duplázni a vásárok és az üz-

letek forgalmát, ha hétköznapra tennék át a vá-

sárok napját. Nem utoisóso.ban vallási és szo-

ciális szempontok is a vasárnapok áthelyezése 

mellett szólnak. 

Az ipartestület vezetősége még nem döntött a 

vásárok ügyében, az ügyet a januári clőljá. "sági 

eríekez'.et napirendjére tűzi ki. Itt az egyes szak-

osztályok vezetői kifejthetik álláspontjukat, hogy 

mi volna helyes: áthelyezni a vásárokat hétköz-

napra, vagy pedig változatlanul maradjon meg a 

szokásos évi 4 vásár vasárnapokra. Erről a kér* 

désről elözö-'eg a szakosztályok maguk közt Ls 

tárgyalni fognak. 

A kereskedelmi alkalmazottak hasonló kiván* 

sággal fordultak a Szegedi Kereskedők Szőve tsé* 

géhez, amely szintén egyik közeli ülésén foglal* 

kőzik az üggyel. 

Arról értesülünk, hogy a város hatósága ki* 

záró.ag az érdekeltekre bízza, hogy hétköznapo-

kon, vagy pedig vasárnapokon kivánják-e a vásá-

rokat. Ha az érdekeltek többsége a vásárok át* 

helyezése mellett foglal állást, akkor a kívánságot 

a város felterjeszti a kereskedelmi cs iparügyi 

minisztériumba és aligha lesz akadálya ann.SK, 

hogy az országos vásárokat vasárnapról áthelyez-

zék hétköznapra. 

1 Karácsonyra 
se'yem harisnyák* 
divalüáfav, 
nyakkendők 
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