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des maximális áron, 5090 korona foglaló 
melleit vette meg, a vételárat pedig az illető 
községi elöljáróságnál helyezte lttétbe. A hen-
test — mondja a főjegyző — senki sem kény-
szeritette arra, hogy ezenfelül még tizezei 
K-át fizessen. Dr. Krizse bizik abíbau, hogy 
a vizsgálat teljesen rehabilitálni fogja. Nyi-
latkozott Hunyadi Mátyás is, aki ezzel szem-
ben kijelenti, hogy több emberét leküldte a 
Bácskába, hogy sertéseket vásároljon. Emjbe-
rei azzal jöttek vissza, 'hogy a makszimális 
áron felül, tizenegy koronáért lehet csak ser 
téseket kapni. Minit hadseregszállitó — mond-
ja Hunyadi — nem adlhatott ilyen nagy ára-
kat. .Erre azt mondták ,adnak hét detektívet, 
menjek velük. .Lementem Bajnokra és Kollá 
Simontél kértem a sertéseket. Meg is alkud-
tam vele 9 korona 80 .fillérben. A sertésekitt 
Kollárék hozták be a szállásról a vasútra. A 
berakás előtt odajött Ihozzám egy ur. akinek 
nevét még most sem tudom, aki azt mondta, 
hogy ő valami doktor, a disznók az övéi és 
nem adja el a mégalkudótt áron, mert 28.000 
koronát vészit. Kérte tőlem a 28.000 koronát. 
Azt mondtam, ennyit nem adhatok. Végr; 
hosszas alkudozás után 10.000 koronában álla-
podtunk meg és akkor megengedte, hogy a 
sertéseket elszállíthassam. Hunyadi végül el-
mondotta, hogy dr. Krizsét nem ő jelentette 
fel. A detektívek a pénz átadásánál nem vol-
tak jelen, ő mondta el .nekik az esetet. A főis-
pán a felfüggesztett főejegyző helyettesítésé-
vel dr. Völgyi János aljegyzőt bizta meg. 

— A lisztjárulékot arányosan redukálták. 
A polgármesteri hivatal közli: Az a hir van 
a városban elterjedve, hogy Debrecenben és 
Aradon csak .25 százalék mennyiséget vonnak 
le a törvényes lisztmiennyisógből. Miután a 
mi városunkban november 16-tól kezdve or-
szágos intézkedés folytán 50 százalék liszt-
mennyiséget kell levonni, könnyen az a fél-
reértés támadhatna, .mintha liszt tekinteté-

ben más városok közönsége kedvezőbb hely-
zetben volna. Ezzel szemben meg kell álla-
pítani, hogy az említett városok 25 százalék 
levonása a november 16. előtti időre szól, a 
mikor nálunk is csak annyi volt a levonás, 
november 16-tól kezdve azonban ők is kény-
telenek lesznek 50 százalékot levonni, mert, 
a szükséges országos] takarékosság folytán 
mindenütt felére kell redukálni a lisztmeny-
nyiséget. Megállapítható, hogy az orszá. 
fővárosa után, mint az ország második leg-
népesebb városa, természetszerűleg mi kapjuk 
a legnagyobb lisztmennyiséget. Egyébkéni 
bizonyára világos mindenki előtt, hogy ar, 
egész hir csak félreértésen alapulhat. Az Or-
szágos Közélelmezési Hivatal, amely a liszt-
beosztást az egész országra kiterjedőleg vég-
zi, az arányos fölosztás elve mellett redukálta 
Szeged havi lisztkompetenciáiját 30 vaggon-
nal. És a redukció aránya minden városban 
ugyanaz. 

— Az uzsonnakávét az egész országban 
betiltják. Budapestről telefonálja tudósítónk.-
A Közélelmezési Hivatal ujabb elhatározása 
folytán az uzsonnakávét az egész országban 
délután 3 órától este 8 óráig betiltják. A 
tilalom kávéházakra, vendéglőkre és szállók-
ra is vonatkozik. 

— Lohmann látogatása elmarad. Buda-
pestről jelentik: Lohmann Alfréd brémai ka-
marai elnök, a német-magyar és osztrák 
nyersanyagbavásárló egyesülés vezetője, aki 
ez idő szerint a Balkánon való bevásárlásokat 
intézi, tudvalevően Budapestre készült, hog> 
tanácskozzék az ottani érdekeltekkel. Helyet-
te távirat érkezett a Magyar Gyáriparosok 
Országos Szövetséghez, amelyben Lohmann 
betegségére hivatkozva jelenti be, hogy non: 
jöhet Budapestre. .Ennek folytán elmarad 
Stimming titkos tanácsos, a porosz hadügy-
minisztérium nyersanyagosztálya főnökén© 
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utazása, valamint osztrák részről Riedl osz-
tályfő és Glückmann táborszernagy buda-
pesti utazása is. 

— Az államrendőrség életbeléptetése 
Fiúméban. Fiuméből jelentik: Dr. Pekáry Fe-
renc miniszteri tanácsos, a belügymi m szterium 
államrendészeti főosztályának főnöke, tegnap, 
llosvay Gusztáv, a határrendőrség országos 
főnöke pedig tegnapelőtt Fiáméba érkezett. 
Érkezésük az államrendőrség életbeléptetésé-
nek előkészítésével van összefüggésben. A ki-
küldöttek gróf Wiekenhnrg István kormány-
zónál tisztelegtek, majd megtekintették azokat 
a helyiségeiket, amelyek az államrendőrség el-
helyezését illetőleg figyelembe jöhetnek. 

— Nem drágul a cukor. Berlinből jelentik: 
A német cukoriparosok tudvalevően mozgal-
mat indítottak a nyerscukor á rának 25 már-
kába való megállapítása éredkében. A Berl. 
Tagéblatt értesülése szerint teljesen kizárt 
dolog, hogy a eukoriparosoknak ezt a kíván-
ságát a kormány teljesítse. Ennélfogva a 
készcukor ára is változatlan marad, sőt szo 
van arról, hogy egyes finomítatlan cukorfaj-
ták árát le lehetne szállítani. 

— Az ötödik hadikölcsön. Az ötödik hadi-
kölcsön a jövő> hét folyamán kerül kibocsátás-
ra és az aláirási határidő körülbelül négy hétig 
fog tartani. Ezúttal 6 százalékos járadékköL 
csönkötvények és 5 és fél százalékos törleszté-
sei kölcsönkötvényeket bocsátanak ki. A hat 
százalékos kölcsön feltételei megegyeznek a 
negyedük hadi kölcsönnél kibocsátott 6 százalé-
kos kölcsön feltételeivel. A kibocsátási ár, ugy 
mint a korábbi 6 százalékos járadékkölesönök-
nél í/7.13 és ennek megfelelően n folyé kama-
tok hozzáadásával az aláirási határidő első 
felében minden száz korona névérték után 97 
korona 70 fillér, az aláirási határidő második 
felében minden 100 korona névérték után 98 
korona lesz fizetendő. A külcsönkötvény a 
pénzügy minisztérium részéről 1921 november 
1-ét megelőző időre nem lesz felmondható. A 
szelvények mindemkor május 1-én és novem-
ber 1-én lesznek esedékesek. Az 5 és fél száza-
lékos törlesziéses kölcsön a hatodik évtől, 
vagyis 1922-től kezdve husz év alatt egyenlő 
évi részletekben fog törlesztetni s a törlesz-
tésre kisorsolt kötvények minden 100 korona 
névérték után 705 koronával kerülnek bevál-
tásra. A kibocsátási ár 95 százalék s ennek 
megfelelően a folyó kamatok hozzáadásával az 
aláirási határidő első felében minde-n 100 ko-
rona névérték után 90 korona 25 fillér lesz 
fizetendő. A szelvények mindenkor április 1-én 
és október 1-én lesznek esedékesek; a legkisebb 
cimlet 2000 korona. Az Osztrák-Magyar Bank 
és a in. ikir. hadikölcsönpénztár ugy a 6 szá-
zalékos járadékköl'csön, mint az 5 és fél szá-
zalékos törlesztéséé kölcsön címleteire a ne-
gyedik hadikölcsönnél nyújtott kedvezmények-
nek megfelelő kedvezményeket nyújt. 

— Esőadás a Munkásotthonban. Vasárnap 
délután 3 órakor a szegedi Munkásotthonban 
(Mikszáth Kálmán-utca 22. szám) Klárik 
Ferenc a szociáldemokrata párt egyes pro-
grampontjairól előadást tart. 

—• A Szegedi Hírlap ,̂ eiső száma Tamás 
Rezső szegedi újságíró szerkesztésében vasái-
pap reggel jelenik meg. A csinos kiállítású, 
valóban pártolásra érdemes újság első szá-
mának tar talma a következő: Újságírók a 
polgármester ellen, Gyószity Gy. Jánosiból 
tanfelügyelő lesz, Szegedi fotográfiák, Ká-
rász József meg akart, szökni a fegyházból, 


