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— Pirkner János képviselő katonának
jelentkezett. Pirkner János nyugalmazott miniszteri tanácsos, a zsombolyai választókerület munkapárti képviselője, aki egyike a legkiválóbb mezőgazdasági szakembereknek és
jól tul van az ötvenen, önként
jelentkezett
katonának. Pirkner valamikor huszárfőhadnagy volt és igy most reaktiválták. Érdemes
megemlíteni, hogy a Pirkner-családnak huszonkét férfitagja küzd a fronton.
— Lehet keveretlen lisztet kapni Dr
Somogyi Szilveszter polgármester közbenjárására a belügyminiszter megengedte, hogy
a liszt Szegeden is keveretlen állapotban legyen forgalomba hozható. Csütörtöktől
kezdve a kereskedők és a sütők keveretlen állapotban kapják a lisztet a Baek-malomtól. —
Tiszta buza-kenyeret azonban ezután som
ehetünk. Minden péknek és fogyasztónak magának kell kevernie a lisztet, ezért a malom és
a kereskedő a lisztvásárlásnál
kétharmadrész
búza vagy rozslisztet cs egy harmadrész tengeri lisztet fog adni.
— Harc a d r á g a s á g ellen. A rendőrka
pitányság a következőket közli: „A piacok
szigorú ellenőrzésének megvan a kívánt
eredménye: drágaság miatt panasz mind ritkábban fordul elő, amely szigorú intézkedését! orvosol t átik. Az élelmiszerárak ls az
utóbbi napokban eszközölt nagy száilitás következtében lényegesen javultak. Az állandó
árasok ás kofák kötelezve vannak nevüket és
lakásukat táblán kifüggeszteni,
áruikra az
árakat kiirni, hogy panasz esetén felelősségre vonhatok légyenek. A háztartásban oly
fontos zsxrszalonna kilója 4j20, tej literje 28—
86 fillér, zöldborsó 70—<80 fillér, zöldbab kilója
14 filér, .csirke 2—3 korona, liba 4.60—fi korona, tojás 10—.11 fillér, krumpli 14—24 fillér,
cseresznye, megy 10—436 fillér." A rendőrségnek ezzel a közlésével egyidejűleg ismételten
figyelmeztetjük ,a közönséget, liogy egyesek
visszaéléseit ne nézze, vagy fürjé tétlenül,
hanem haladéktalanul jelentse fel. Ha majd
elterjed annak a hire, hogy a vásárlók nemcsak kérik a védelmet, hanem önmagukat is
védik, hogy följelentenek mindenkit, aki
uzsoraárat kér, liogy ezzel alkalmat adnak
a hatóságnak a megtorlásra, akkor mindenki
meg ,fogja gondolni a dolgot, mielőtt nyolc
fillért kér azért, amiért négy is elég. A szerdai piacról a rendőri sajtóiroda ezeket az
árakat közli:
Hizott liba kilója 300—310, sovány darabja 460—780, hizott kacsa 500—660, sovány
240—400, esirke .200—300, tyúk 300—460, káposztafej darabja 30—50, krumpli kilója 14,
uj 24, gyökér csomó 8—12, sárgarépa csomó
6—12, torma kilója 56—60, fogliagyma csomó
32—26, vöröshagyma csomó 12—Q6, marhahús sütni kilója 480—500, levesnek 450—4(80,
paprikásnak 440—460, borjúhús- eleje 420—
460, hátulja 460—500, sertéshús 340—400, zsir
490—500, juhhús 240—300, tej .literje ,28—86,
tojás darabja 11—12, kenyér kilója. 40—44,
disznó élő súlyban friss 420—460, szalonna
sós- 440—500 fillér.
— Egy év alatt kétezerötszázan adták
vissza Szegeden az iparengedélyüket. Hogy
a háború milyen nagy csapást mórt a szegedi
iparra és kereskedelemre, azt legjobban a
szegedi iparhatóság törzskönyvéből tűnik ki.
A mult év augusztus hónapja óta 2500 iparos
és kereskedő adta vissza az
iparengedélyét.
Ezeknek egy része hadbavonult, másik 'része
pedig azért volt (kénytelen üzletét vagy műhelyét feladni, mivel nem keresett annyit,
hogy megélhetett volna belőle. Ezzel szemben
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a hátoru 11 hóna-pja alatt 95 kereskedő kért ban bemutatni. Háború után sok olyan ereengedélyt; iparengedélyt kért 41 iparos-mes- deti felvételi fognák a mozgó-szinházak beter, 43 engedélyhez kötött iparágat üző (\en- mutatni, amiről ma a nagyközönségnek fogalma sincsen. A magyar-osztrák hadvezetődégilős, kávés, bérkocsis, zsibárus, építőmes- ség intézkedésére Przemysl újra való elfoglater, és vizvezetéki szerelő), azonkívül 20 képe- lásáról is készített niczgólfényképHf el vételesítéshez nem kötött iparágat üző (kifőzés, ká- ket, amelyeknek bemutatását engedélyezte
vémérés, stb.). Gyáripari telepre természete- . i,s. Most a héten jött meg ez .az engedély a
Mm bemutatására és a Korzó-mozi igazgatósen nem kértek engedélyt.
sága már meg is szerezte ezt a rendkívüli
— A íanyaT bál epilógusa Szerdán dél- nagy szenzációt és már ma csütörtökön minelőtt a szegedi Ítélőtábla feljebbviteli tanácsa den előadásban műsoron kivül be is mutatja.
azt a tanyai gyilkosságot tárgyalta, mely ez b i a a t i n h b a i a s b m e s a h a a m b m m a b a a a s a a a o g k k a s i a n h e a j b
év január 3-án történt a Zákány-kapitányságban. Jó járt Illés korcsmáros felbiztatta
Pap Antal, Vincze Emészt és Kocsis Savanya Antal nevű vendégeit, hogy menjenek el
kon kurrensének Bernát Mihály korcsmájába,
ahol dugott bál volt és ugrasszák szét a bála(Saját tudósítónktól)
A DMKE. legutóbbi
zókat. A legények vállalkoztak is erre. Vala- közgyűlésén maid minden jelentő® tárgynál
honnan rendőri uniformist szereztek és Jó- éles vitát provokált dr. Dobay Gyula felszójárttal együtt bementek Bernát korcsmájába, lalása. A közgyűlés alig egy-két pontnál adott
.a. vendégeket kiverték onnan, miközben Szögi igazat Dobaynak. a szavazatok többsége legMiklóst agyonütötték. A törvényszék négy többször az elnökség javaslatát emelte hatáéri fegyházra ítélte a vádlottakat. Jójárt fö- rozattá. Dobay most 'felebbezést adott be a
lött nem Ítélkezhettek, mert a, harctéren van. polgármesterhez, amelyben az, összes határoA ir.ai feljebbviteli tárgyaláson a vádlottak zatok •megsemmisítését kéri, mert a közgyűlés
közül csak Pap Antal jelent raeg. Dr. Csikós összehívása szabálytalan volt. Az érdemi haNagy József védő indítványára, a tábla el- tározatokról ezeket mondja a fölebbezés:
rendelte a bizonyítás kiegészítését és elnapolDe mégha szabályszerűen lett, volna is
ta a tárgyalást.
összehiva a közgyűlés, megsemmisitendő a
— Fölvételek Przemysl visszafoglalá- hozott határozatok közül az ügyvezető alelsáról. A hadvezetőség az utókor számára min- nöknek a javadalmazott tisztviselők közé v.aló
den fontosabb haditényről mozgófénykép fel- sorozására, az ügyvezető alelnök részére fizevételeket készíttet. Ezeknek a felvételeknek tés megállapítására vonatkozólag hozott közcsak egy igen kis része kerül még ma a nagy- gyűlési határozatok és azon elvi kijelentés,
közönség el-é, mert ezek a hadi mozgófénykép ihogy a tisztviselők részére az egyesület nyugfelvételek éppen olyan cenzúrának vannak dijat nem adhat, hanem őket -a magántisztalávetve, mint a lapok tudósításai. Minden viselők egyesületénél, vagy más módon való
mozgcfényképifelvételt ©gy a hadvezetőség biztosításra utasítja is e célból az egyesület
által kiküldött bizottság cenzúráz és azokat hozzájárulását állapítja meg.
a részeket, amelyek a közönség hiábavaló iz1. Idemellékelem a DMKE. 1907. évi, évi
gatását elősegítenék, egyelőre elteszik ós csak jelentését és az 1906. évi zárszámadását anháború után lesz szabad a mozgó-szinházak- n"ak igazolására, hogy midőn már az egyesii-

Fölebbezés a D. M, K. E.
közgyűlési határozatai ellen.
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Szociális dráma 5 felvonásban.
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Valamint az uj kisérő műsor
Előadások a téli helyiségben 5 és 7 órakor, a nyári
helyiségben 9 órakor.
Rendes helyárak!
R o s z idő esetén az előadás a téli helyiségben lesz

megtartva.

