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közv. 14.40 korona. Ezek az árak a piac
folyamán ugyan módosultak, igy .például a
burgonyánál, amelyet 1 korona 40 fillérre
föl kellett emelni, mert az áru kevés 'volit
és azt is visszavitték volna.
— A paprika-árusítás. A rendőrségi sajtóiroda jelenti: Miniszteri rendelet értelmében
az összes paprika zár alá vétetett és abból
kizárólag a Haditermény Részvénytársaság
bizományosainak szabad eladni. Az a téves
fölfogás terjedt el, bogy 30 kilogramig szabad árusítani paprikát. Ez nem felel meg a
valóságnak, mért a 30 kilogramon aluli
mennyiséget sem szabad másnak, mint a bizományosoknak eladni. Az Országos Közélelmezési Hivatal gondoskodik arról, hogy'
a város lakossága paprikával elláttassák és e
célra piaci árusokat és kereskedőket fog meg
bízni. Csakis ezen árusok és kereskedőik árusíthatják a paprikát. Sem a termelő, sem
azok, akiket az Országos Közélelmezési Hivatal meg nem bizott, a paprikát közvetlen
fogyasztás vagy tovább árusítás céljaira el
nem adhatják, hanem köte/escK még a legcsekélyebb mennyiséget is a Ha.iitermcuy
Részvénytársaság bizományosainak eladni.
Paprikának vasúton való szállítása igazolvánnyal eszközölhető. A postahivatalban a
rendőrség szigorúan ellenőrzi, hogy ki és
mennyi paprika szállít el a városból és az
olyanokat, akik jogtalanul elidegenítik a
paprikái, a. rendőrbüntetőbiróság megbünteti
és a paprikát elkobozza. Minden a paprika
rendeletbe ütköző kihágást ha thóniapig terjedő elz
és 2000 koronáig terjedő pénzbün
tetéssel büntettetik.
— Kinevezés. A szegedi királyi ítélőtábla
elnöke Kiss Ödön végzett joghallgató, szegedi lakost, a szegedi ítélőtábla kerületébe
díjas joggyakornokiká nevezte ki.
— Befejesték n vizsgála ot z szerdal
zavargások ügyében. Budapestről
jelentik:
Kfecsányi Kálmán főkapitány-helyettes a
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szerdai zavargások ügyében befejezte a
vizsgálatot. Az Írásbeli jelentést
Sándor
László főkapitány vasárnap terjeszti a belügyminiszter ele. A vizsgálat főleg annak
a megáll api tására 'terjeszkedett ki. hogy a
rendőr tisztviselők imilyen utasításokat kaptak a főkapitányságtól, illetve a főparancsnokságtól? A vizsgálat megállapította), hogy
a rendőrség részéről mulasztás és hilba történt. A tanúvallomásokból kiderült. Ihogy a
főparancsnokok, a rendőrfelügyelők és a
rendőrlegénység azt az utasitást kapták,
hogy senkit se bántsanak imég abban az
esetben sem, ha kövekkel dobálóznának.
Részletes felvilágosítást a vizsgáltat eredményéről akkor ad ki 'a rendőrség, Iha az
Írásbeli jelentés a belügyminiszter előtt lesz.
— Eres-Bodrog vármegye a szegedi
Balkán-Akadémiáért Zomborböl jelentik: BáesBodrog vármegye törvényhatósági bizottsága a napokban tartotta rendes közgyűlését
dr. Pwrgly Sándor főispán elnöklésével. A
közgyűlés foglalkozott Szeged átiratával is,
amelyben a Balkán-Akadémia létesítéséhez
a törvényhatóság anyagi támogatását kéri.
A 'közgyűlés kimondotta, hogy a Szegeden
felállítandó kereskedelmi főiskolát Bács-Bodrog vármegye anyagilag is támogatni fogja.
— Halálozás. Schaffer Miklós nyugalmazott
máv. felügyelő hosszas szenvedés után 63
éves korában elhunyt. Vasárnap délután 5
órakor temetik a Bocskay-utea 9. számú
gyásziházból. Az elhunyt lelki üdvéért az engesztelő szentmiiseáldozatot hétfő délelőtt tiz
órakor mutatják be a belvárosi templomban.
— A vasút fosztogatóinak ügye. Részieletesen beszámoltunk már arról a nagyarányú vasúti f'osztogatási bünügyről, amelyben dr. Borrbola Jenő hünügyi kapitány már
két hete nyomozást folytat. Eddig tizenhárom embert tartóztattak le; de még ujabb le-
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Vasárnap és foéífŐE?
Az előadás a nyári helyiségben 9 érakor.
A legojabb magyar fi!m.

a Vattna

Egy legenda után 4 felvonásban
Rendezte: Illés Jenő
Főszereplők:
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Készült a Kinó-Riport filmgyárban.
A 9 ó r a i előadás a nyári helyiségben
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E l ő a d á s o k vasárnap 3, 5, 7 és 9,
hétfőn 5, 7 és 9, órakor.

n l l l d n s b " Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. hely 1 K.,
ti f i|0l m L Ii. hely —.80 fillér, III. hely—.50 fillér.
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tartóztatások várhatók. Ezeken kivül még
mintegy húsz ember ellen folyik eljárás,
akik szintén részesek a lopásokban. A letartóztatottak váltókezelők, ifókezők ós vonatkísérőik. A rendőrség megállapította, hogy
a váltókezelőik 15 hál dohányt, 4 zsák lisztet 25—30 rud szalámit, több bödön mézet,
5 karika sajtot, kukoiricadaráló gépeket, 2000
korona értékű tollat és egy hordó pálinkát
rejtettek el, amiket társaik a vonaton loptak
Az egyik váltókezelő, amikor megsejtette,
hogy bajba került, négy bál dohányt elégetett. Nyolc hál dohányt még megtalált 03
lefoglalta nála a rendőrség. Több bál dohányt eladtak a királyhalmi tanyákon gazdálkodóknak. Akadt olyan gazda, aki 500
pakli dohányt, vásárolt a vasutasoktól, akik
valamivel drágábban adták el a dohányt a
rendes árnál. Az egyik váltókezelő királyhalmi lakásának udvarán elásva találtak 'két
bödön mézet és kukoricadaráló-gépeket. Egy
másik váltókezelő házának sövényikeri'tósébe
egy bál toll volt elrejtve. A királyhalmi búzaföldeken 3 zsák lisztet találtak. Kiderült
az is a kihallgatások során, hogy Bácsalmáson egy vaggon sertést elloptak. A kocsiban
ötven darab sertés volt, amelyeknek értéke
körülbelül százhúszezer korona. Az eddig letartóztatott vasutasok azonban ebben a. lopásban nem vettek részt, A nyomozás teljes
eréllyel folyik tovább.
— A szünidei gyermektelep. Közeledik
négyezer koronához az az összeg, amelyet a
szünidei gyermektelep céljaira a közönség
néhány nap alatt nálunk adakozott. Az uj intézmény, amelynek működése nyomán 'bizonyára áldás fakad, julius elején megkezdi
működését, A Tisza túlsó partján, a strand
mellett létesül a gyermekstrand, ahol a legszegényebb emberek beteg gyermekei közül
fognak elhelyezni annyit, amennyinek ellátására pénz fog rendelkezésre állni. Adakozzék hát mindenki, hegy egyetlen szegény
gyermek se legyen, aikit pénzhiány miatt
nem lehet majd felvenni a gyermekstrandra.
Ujabban a következő adományok érkeztek a
Délmfagyáyd^zág szerkesztőségéhez:
Hutter Károly és neje
150
Baok Jenő
50
Pálfy Dániel
50
Wolf Miksa
50
Wagner Gusztáv
40
Deutseh Lipót
> 20
iHoffmann János
20
dr. Polgár Sándor
20
dr. Tóth Mihály
20
dr. Ziffer Alfréd
20
Eischar Lipót
10
Máté Testvérek
10
lA fahonvéd
10
Összesen
470
korona.
Pénteki kimutatásunk végösszege 32(25
korona.
Az eddigi eredmény tehát
3695
korona.
— Árdrágító asszonyok. Popov Zsivóaé
gyálai asszony 10 koronáért árusított nyolcvan deka szappant. Temesvárv Géza kk
Ihágási biró nyolc napi elzárásra és száz
korona pénzbüntetésre itélte. — Rigó Mihály né, aki négy koronáért adott el egy
kiló túrót, egy napi elzárást és 'húsz korona
pénzbüntetést kapott.
— Uj papír kétkorenások. Az OsztrákMagyar Bank 1917 julius 9-én megkezdi az
1917 március 1-éről keltezett két koronás
bankjegyek kiadását, A most forgalomban
levő papir két koron ás ok bevonásáról később
fognak intézkedni. A használhatalanná vált
kétkoronás bankjegyek kicserélése, illetőleg
részleges megtérítése tárgyában a hivatalos
lap vasárnapi számában rendelet jelent meg.
Eszerint a kopás folytán használhatatlanná

