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aszalt- szilva-, és szilvaizkésfcletek, amelyek a 
.felen rendelet hatályba léptekor ezen cikkek 
előállítóinak birtokaiban vannak, zár alá vé-
tetnek ós csakis a szilvaközpontnak idegenít-
hetők el. lA zár alá veit, eladásra szánt aszalt 
szilva- ós szilvaizkészleteket a Szilvaköz-
tpoutaiak kell felajánlani. Az ajánlatot posta 
utján, ajánlott levélben kell beküldeni. A leg-
magasabb árak métermázsánikint tisztasuly-
ban a következők: A magyar szent korona 
országainak területéről származó aszaltszilva 
160, szilvaiz 180, más származásra aszalt-
szilva 230, szilvaiz 230 korona. Az -aszalt szil-
vát 'és szilvaizt az ország területéről elszállí-
tani csak a Szilvaközpont ut ján szabad. 

— Megszűnik a szerb moratórium. Bel-
grádból jelentik: A belgrádi katonai parancs-
nokság jogi osztályálban a magyar, német és 
osztrák hitelezői érdekképviseletek meglb'i-
zottainalk (bevonásával a napokiban szakta-
náeskozás volt, amelynek tárgyát a szerb 
moratórium kérdése képezte. Ezen az értekez-
leten megállapodtak abban, -hogy mivel ma 
már semmi sem indokolja a moratórium to-
vábbi fentartását, az fokozatosan megszüntet-
hető. A kötelező fizetések megkezdése, illetve 
a moratórium Lefaragása alkalmasint decem-
ber elsején kczdőd/k és a napokban megjelenő 
kormányzósági rendelet ezzel a nappal jelöli 
meg a moratórium, megszűnését. December 
elseje után -a liáboru előtt keletkezeit tarto-
zások részletekben lesznek fizetendők, a rész-
letfizetések határideje azonban aránylag elég 
rövid lesz. A hitelezői érdekeltség ar ra 'kérte 
a katonai hatóságot, rendelje el a kilbocsáj-
tandó rendeletben azt is, hogy egész tartozá-
sára perellhető az az adós, aki a rendelettel 
előirt részleteket nem tartotta be. tízó volt 
arról is, hogy az adósók milyen kamatot fi-
zessenek tartozásaik után, e tekintetben azon-
ban nem volt szükség megállapodásra, mert 
a szerbiai törvények tudvalevően a 6% kama-
tot irják elő mindennemű tartozásra és igy 
ez a 'kamatláb lesz -a mérvadó a háború előtt 
keletkezett tartozások után is. A rendelet ter-
mészetesen módot talál majd arra, ihogy mél-
tányos esetekben fizetési halasztásokat adja-1 
nak az egyébként megfbiziható .a-dós részóre.A 
moratórium megszűnésével egyidőben életbe 
léptetik Szerbiában a csődön kívüli kényszer-
egyezséget is, a rendelet több vonásait illető-
leg megtörtént már a megállapodás az érde-
keltek között. 

— A budapesti gyermekgyilkosság. Buda-
pestről jelenti tudósítónk: A négyéves Kocsis 
Jul iska holttestét, amelyre tegnap az angyal-
ffölcLi jégvermekben bukkantak rá, beszállítot-
ták a törvényszéki orvostani intézetbe, ahol 
ifölboncoltálk. A rendőrség a| rejtelmes bűntény 
dolgában nagy apparátussal nyomoz. Sárközy 
csoporti vezető detektív jei tegnap délután ós 
az éjszaka folyamán sorra járták a Felső 
(Erdősor-utca házait, alw>i a 46. szám alatt la-
kik a .szereneisótlen kisleány atyja, Kocsis 
-Ferenc a.sZtailossegód, aki m-ost katona. A de-
tektívek kihallgatták a Felső Erdősoron lakó 
-összes kislányokat ós igen érdekes adatoknak 
jutottak birtokába A kislányok csaknem egy-
értelműen azt mondták, hogy az utcában 
napok óta látták a feketeruhás férfit, aki cu-
kornál csalogatta a 8—10 éves serdületlen kis-
lányokat « közivliiík többeket felszólított, hogy 
menjenek le vele a pincébe. Az egyik házból 
a ívkeházmesterné söprüvél kergette ki a, 
„cukros, bácsit", aki a járókellőkre azt a be-
nyomást tette, hogy nem épelméjű- A kis-
lányok valamennyien egyformán irják le a 
feketeruhás férfit. A Dalnok-utca 10. számú 
házában 1 ajiik Mészáros Sándor szappanos, a 
kire tökéletesen ráillik a kéjgyilkosról adott 
személyleírás. Gyanússá teszi Mészárost, 'hogy 
tegnap óta eltűnt a lakásáról. A detektívek 

most mindenfeilé- keresik. A jelenlés, medret 
Hazslinszky rendőrorvos és dr. Gyulai Elemér 
egyetemi orvos Kocsis Juliska hullájának i'öl-
boneolásárói a főkapitány ságinak beterjesztet-
ték, megáll]apátja, hogy a halált fulladás okoz-
ta, mely fojtogat ás és a száj befogása folytán 
állott elő. Az alitesten talált -sérülések nem 
késtől erednek, ' 

Éjjel telefonálja tudósiltáuk: Mészáros 
Sándort kihallgatták a rendörségen. Azt állíit-
ja, 'hogy semmi esetre sem lehet a gyilkos, 
inert kajwnai szolgálatot teljesit és tegnap 
kapott szabadságot. A rendőrségen a kislányok 
azonban ráösmertek, hogy ő volt az, aki cu-
korral csalogatta őket. Mészáros kihallgatása 
folyik; valószínűleg őrizetbe helyezik. 

— 12 éves rikkancsok. Endrényi Imre és 
társai azzal a kérelemmel fordultaik a város 
u t j án a belügyminiszterhez, hogy a lapok 
utcai elárusitásával ne csak a 14. életévüket 
betöltött egyének foglalkozhassanak, hanem 
szállíttassák le ez a korhatár 12 évre. A ta-
nács csütörtöki ülésén dr. Szalay József fő-
kapitány terjesztette elő a kérelmet és azt 
javasolta, hogy terjessze fel a tanács pa.rto-
lólag a belügyminiszterhez. A tanács magáé-
vá tette a javaslatot. 

- Súlyos vádak tgy milliomos hentes 
ellen. A szombathelyi rendőrség szenzációs 
bűnügyben (fejezte be a nyomozást. Egy el-
bocsátott tanonc feljelentést tett Nóvák Dá-
niel milliomos hontesnagyiparos, a várme-
gye egyik virilistája ellen, hogy elhullott és 
beteg sertések busát kiméri. A rendőrség a 
nyomozás alapján ós a -kihallgatott tanuk 
vallomásából csakugyan arra a feltevésre ju-
tott, hogy a hentes most már meg nem álla-
pítható mennyiségű elhullott, vagy beteg ál-
lat busát adta el a közönségnek a nagy há-
borús árak mellett. Megállapították, hogy a 
milliomos hentes egy pezsgősüveg dugójából 
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! Előadások: Pénteken 5, 7 és 9Jórakor, 
" szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 

d. u. 2 órától. — Minden előadáson (ki-
véve vasárnap délután) számozott helyek. 
Jegyek előre válthatók d. u. 3 órától az 

Uránia pénztáránál. 

állatorvosi bélyegzőt készíttetett, olyan bé-
lyegzőt, amelyet az állatorvos az egészséges 
és közifogyasztásra alkalmasnak itélt állat 
testére szokott ütni. Ezt a bélyegzőt- egyrészt 
azért, használta Nóvák, hogy a leölt- állatok 
után fogyasztási adót se kelljen fizetnie, más-
részt, hogy az elhullott és beteg sertéseket ki-
fogástalanoknak tüntesse fel. A rendőrség 
szombat este Novákot őrizetbe vette. A nyo-
mozást szerdán befejezték. A hentest szabad-
lábra helyezték, azzal ,az indokolással, hogy a 
vizsgálat eredményét többé nem kockáztat-
hatja. 

— Négy dezentor. Az éjszaka razziát tartott 
a rendőrség, még pedig szép eredménnyel. 
Elfogták Czechmeister Kálmánt, aki az 1-ső 
honvédgyalogezredtől, Klein Jenőt, aki a ti-
zes honvédektől, Faragó Józsefet, aki a 46. 
gyalogezredtől ós Fohnnann Sándort, aki a 
37. gyalogezredtől szökött meg. iMind a négy 
katonaszökevény országos hli-rü zsebtolvaj. 
Fohrmenn és Faragó többrendbeli lopás el-
követését ismerte he. A rendőrség -a dezento-
rokat átadja a -katonai hatóságnak. 

— Emelkednek a hagymaárak. A makói 
hagymapiac ismét emelkedő tendenciát mul-
tat. Különösen a fokhagyma ára szinte áb-
normisan növekszik és ma igen szilárdan és 
tartósan 400 koronán áll. A vöröshagyma mai 
ára még nincs azon a fokon, melyre piacra 
kerülése után, az első időidben emelkedett, a 
miikor is csakhamar 80, sőt -100 koronára 
emelkedett a vöröshagyma ára. Ebiben a kez-
detben volt horribilis áremelkedésben leli ma-
gyarázatát azután az a tartózkodás, melyet 
a makói hagymások tanúsítottak, különösen 
a'kikor, mikor 60, sőt 54 koronára esett le a 
ihagyma ára. iMa 73 korona, a vöröshagyma 
ára és ilyen ár mellett elég élénk a kereslet, 

— A szeszadótőrvény módositasa. Ahi-
vatalos lap csütörtöki számiában terjedelmes 
rendelet jelent meg, amely a szeszadóra vo-
natkozó törvények egyes -rendelkezéseit mó-
dosítja. Központi szeszfőzde felállítására a 
pénzügyminiszter a-d engedélyt. A központi 
szeszfőzdék létesítésére vonatkozó kérvényt 
legkésőbb december 31-éig az illetékes pénz-
ügy igazgatósághoz ikell benyiitani. 

— Dinnyetolvaj varosatya. Makóról jelen-
tik: Vig Imre városi képviselőt csak nemrég 
Ítélték el mezőrendőri kihágás miatt, mert 
valami gazdasági terményfólét lopott egy 
szomszédja földjéről. iMa hasonló vétségért 
itéíte el Bóna Pál rendőrkapitány, -elsőfokú 
kihágási biró. Vig Imrét ezúttal özvegy Für-
ge iMihályné jelentette fel .azért, mert a föld-
jéről -dinnyét lopott. A kihágási biró Vig Im-
iét bűnösnek mondotta ki és 6 napi elzárásra 
átváltoztatható 30 korona pénzbüntetésre Ítél-
te. Az Ítélet sulyoslbitó körülménynek veszi, 
bogy más anásk-or is lopott terményeket és 
liogy városi képviselő, akinek minden tekin-
tetben fedlhetetlennek kell lenni és jé példával 
kellene előljárnia. , i 

— Rendelet a tőigymakktermésröl. A 
(hivatalos lap csütörtöki száma rendeletet kö-
zöl az 1.916-iík évi tölgymiaikiktermés zár alá 
vételéről és a tölgymakk szállításához szüksé-
ges igazolványokról. A zár alá vétel nem 
akadályozza az erdőbirtokost abban, hogy 
t öli gy maik k termésének 'beszedéséről gondos-
kodjék vagy hogy azt az erdőben a helyszí-
nén állataival akár maga feletesse, akár más-
nak az ily módon való feletetést megengedje. 
Egyébként azonban a tölgymakkterinéséveel 
csak a földművelésügyi miniszter engedélyé- ) 
vei rendelkezhetik. Ha az erdőbirtokos töl-gy-
malkktermésének beszedése vagy annak az er-
dőben a helyszínén való f-eletetéso iránt a 
kellő időben megfelelően nem gondoskodik, 
a törvényhatóság első tisztviselője intézkedik 
a tölgy makik termésnek beszedése vagy az er-
dőben a helyszínén sertésekkel való felet-eté-
se iránt. Ily intézkedésnek azonban október 
20-ika előtt nincsen helye. A kincstári erdő-


