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H Í R E K 
Az élelmikészletek 

bejelentése. 
— Mennyi liszt van Szegeden? — 

A város élelmikészletei a behozatalnak majd-
nem teljes szünetelése miatt fogyatékán vannak. 
A Szövetségközi Élelmezési Bizottság elrendelte, 
hogy a legfontosabb szükségleti cikkek mennyi-
ségét a kereskedők, árusítók hétről-hétre szomba-
tonként bejelentsék. Be kell jelenteni a liszt-, 
zsír-, hus- és tüzifakészletet, még pedig föltün-
tetve azt, hogy a héten mekkora mennyiségű 

- élelmicikk volt raktáron, mennyit adott el belőle 
a kereskedő és mennyi uj készletet vásárolt be. 
Ez a rendelkezés a város ellátása érdekéből 
nyilvánvalóan fontos. 

A gabona- és lisztkészletekről van már ki-
mutatás. November 5-én a szegedi malmokban 
23,286 kilogram buza s 54,769 kg. rozs völl, 
ami bizony nagyon kevés. A lisztkészlet novem-
ber 5-én ez volt: 13,511 kg. lésztaliszt, 7896 
kg. főzőliszt, 20,356 kg. kenyérliszt, 40,595 kg. 
rozsliszt. — 

Látnivaló, hogy nem sok lisztünk van. 
A helyzet örvendetes javulását jelenti, 
hogy a szabadkereskedelem a gabonára nézve 
megkezdődik Jugoszláviával, amint ez a város-
kormányzó közléséből kitűnik. 

Kereskedelmünk, illetőleg a behozatal meg-
könnyítésére történt a Szövetségközi Élelmezési 
Bizottságnak egy másik intézkedése is. Tudva-
levő, hogy csereáruért könnyebben kaphatunk a 
román vagy szerb megszállás alatt lévő terü-
letekről élelmicikket, mint pénzért. Épp ezért a 
Szövetségközi Bizottság megengedi, hogy sót 
és tarhonyát kivihessenek kereskedőink, sót 
őszesen annyit, hogy legalább harminc vagonra 
való készlet maradjon , meg a városnak, a 
tarhonyából pedig összesen annyit, hogy az 
egész készlet egyharmada szintén a mi fogyasztó-
közönségünk részére tartassák fönn. A keres-
kedők a só- és tarhonyakészletet is tartoznak 
bejelenteni Balogh Károly tanácsnoknál. Az 
összes bejelentésekről és azok módjairól egyéb-

éként tájékoztatni fogja őket a hatóság. Meg 
iuell még jegyezni, hogy uj tarhonyát gyártani 
* tilos, még akkor is, ha a hozzávaló lisztet és 

tojást a megszállott területről hoznák be. A 
kivitel tehát csak a régi tarhonyára vonatkozik. 
Minden kivitelhez külön engedélyt kell kérni. 

Paral -buffet 
Szeged, Széchetiyi-tér 5. sz.H 

írógép és National 
Cassa mechanikai üzlet. 
Mindennemű Írógépek és National (Ellenőrző) 
Cassa javítását és évi jókarban tartását el-
vállalom. Sikerült legjobb minőségű irógépszal-
lagot és carbon- copirpapirokat beszereznem. — 
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— Ezer öl fát kitermeltek a Pallavicini-
erdőből. A Pallavicini-féle sándorfalvi erdő 
kitermeléséről, a munka eddigi előrehaladásá-
ról tettek jelentést a városi tanácsnak. Eszerint 
már eddig kitermeltek 1000 ölet. Az elszállítást 
sürgeti az erdőfelügyelőség. A tanács három 
autón szállíttatja be a városba a tűzifát, de ez 
a dolog lassan halad, mert egy-egy autóra 
mindössze másfél öl tűzifa fér. Egy fuvarnak 
az ára 500 korona, ami persze alaposan meg-
drágítja a fát. Egy ölért 750 koronát kell fizetni 
az erdőtulajdonosnak, ehhez még aztán hozzá 
kell számitani a munkadijat. Egy öl kivágá-
sáért 80 koronát fizet a város a munkásnak, 
aki ezenkívül a kivágott tuskók felét s a rőzse 
egynyolcadrészét kapja meg. A rőzséből két-
nyolcad a Pallavicini-uradalomé s igy abból 
ötnyolcadrész marad meg a városnak. Eddig 
csak egy vágás-területet termeltek ki egészen, 
két vágás-terület munka alatt van, de még 
négy kijelölt területre nem jelentkezett munkás. 
A tanács a munkásokat ismét jelentkezésre 
fogja fölhivni. 

— Az Orvos-Egyesület tudományos ülése. 
A szegedi Orvos-Egyesület szerdán délután 6 
órakor a Kass-szálloda külön termiben tudo-
mányos ülést tartott. Az ülésen dr. Boga Dezső 
nagyértékü előadást tartott a hipnózis lényegé-
ről és a szuggeszciós therapiáról. Felhívta az 
orvosok figyelmét a hipnózis gyakorlati alkal-
mazásában elért gyógyító eredményekre. Hires 
orvosokra hivatkozott, akik legkülömbözőbb 
betegségeket hipnózissal sikeresen gyogyitottak. 
Dr. Boga uj elmélettel magyarázza a hipnózis 
lényegét. Elmélete a materialista és spiritualista 
irány ügyes összefüzése s még nagy elismerésre 
számitliat. Utána Syloti ismertette Freud profesz-
szor elméletét meglepődést kellő psychophiloso-
phiai képzettséggel. Mindkét előadót a nagy 
számban megjelent orvosok megtapsolták. A 
tudományos ülés után Sylon telepathikus és 
éberszuggeszciós mutatványokkal bizonyította,, 
hogy a hipnózis nem azonos az éberszuggesz-
cióval. A mutatványokat a legteljesebb elisme-
réssel honoráltak a jelenlevők. 

— A vadászjegy és a hágai egyezmény. 
A vadás7jegyek kiállításáért eddig hét korona 
illetéket fizettek a városnak. A tanács az il-
letéket 100 koronára emelte föl, ami nem 
olyan borzalmas csapás, mint amilyennek lát-
szik. Mert igaz, hogy a vadászok társaságokba 
összeállva elég magas béreket is fizetnek a 
vadászterületekért, meg hogy egyéb kiadásaik 
is vannak; de a vadászás uri passzió, amely 
a mult években még jövedelmet is hozott. A 
vadászokat védelmébe vette a pénzügyígazga-
tóság, amely a vadászjegyeket láttamozza. 
Átírt a tanácshoz, hogy a vadászjegyért sze-
dett városi illeték törvénytelen, a városnak 
az illeték szedésére nincs joga. A tanács 
visszaír, hogy az illetéket a város jövedel-
meinek szaporítására a francia városkor-
mányzó -rendeletére szedi. Mivel a megszálló 
seregnek ilyen rendelet kiadására a hágai 
nemzetközi egyezmény szerint joga van, en-
nélfogva az illeték is jogos. íme igy került 
össze a szegedi vadász urak vadászjegye a 
hágai egyezménnyel. 

— Az igazoló-bizottságok működése. 
Tudvalevő, hogy az összes hivatalokban igazoló-
bizottságok működnek, amelyek azt bírálják el,7 
hogy a tisztviselők nem bünösek-e a proletár-, 
diktatúra bűneiben. Az igazoló-bizottságok 
működése ellen számos panasszal fordultak 
már lapunkhoz is. A bizottságok ugyanis a 
vádak megvizsgálását valamelyik bizottsági 
tagnak osztják ki, aki tetszése szerint meg-
hallgatja vagy nem hallgatja a vádlottat, 
de az ellentanuk vallomását sorra jegyző-
könyvbe veszi. A vádlott pedig csak a tárgya-
láson értesül arról, hogy mi mindent vallottak 
ellene. A vádlott a tárgyaláson csak egy tanút, 
illetve csak a védőjét viheti magával, a zsűri a 
tárgyaláson az ellentanuk vallomásai alapján 
dönti el, hogy az ügy az illetékes fegyelmi 
bíróság elé utaltassák, vagy pedig a további 
eljárást megszüntessék. A zsűrik előtt igy 
gyakran szenvedélyes viták keletkeznek. A 
bizottságok működése sok keserűséget vált ki 
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különösen azokból, akik valami hajánál fogva 
előráncigált okból, vagy tisztán személyi boszu 
alapján kerülnek a bizottságok elé. Több 
oldalról ugy értesülünk, hogy a bizottságok 
tagjai között is nagy az elkedvetlenedés a sok 
huzavona, vizsgálat, pótvizsgálat, oktalan vá-
daskodás miatt. A bizottságok meglehetős nagy 
anyagot kénytelenek tárgyalni, mivel a feljelen-
tőkkel szemben — akik igen sok esetben jogo-
sabban vádolhatók a szovjet alatti magaviseletük 
miatt, mint az általuk vádoltak — viszont-
vádat terjesztenek elő. Igy nő a lavina. Kis 
ügyekből elefántok, kis kellemetlenségekből 
nagy keserűségek lesznek. 

— Kormányrendelet az egyesülési és 
gyülekezési jogról. A kormány rendelete, 
amelyet 1919 szeptember 30-iki kelettel bocsáj-
tott ki az egyesülési és gyülekezési jogról, 
szerdán érkezett a város hatóságához. A ren-
delet az 1919. évi néptörvényben foglalt ren-
delkezéseket halályon kivül helyezi és az 1918 
október 30. előtti jogszabályokat lépteti életbe. 
Azok az egyesületek, amelyeknek kormányható-7 

sági láttamozással ellátott alapszabályai vannak,[ 
működésűket újra fölvehetik és folytathatják. 
Amelyeknek ilyen láttamozásuk nincsen, azok 
harminc nap alatt kötelesek a belügyminisz-
tériumban láttamozás végett alapszabályaikat be-
mutatni. Addig azonban működésűket be kell 
szüntetniük. A rendelet megszegőit hat hónapig 
terjedhető elzárással és kétezer korona pénz-
büntetéssel sújtják. 

— Az arany ára. Az ékszerészek kimondot-
ták egy gyülésükön, hogy a használt ékszerek 
beváltásánál 20 koronát fizetnek az arany 
gramjáért. Ez sokkal kisebb ár, mint ameny-
nyiért ők adják el az aranyat. Az nem ment-
ség, hogy akinek mámmá ékszervásárlásra pénze 
van, nem fog az árra tekinteni. Azt vegyék 
figyelembe, hogy ma sok olyan ember van, aki 
régi aranynemüjét szorultságból eladni kényte-
len. Ugy látszik, az ékszerészek a zálogházra 
akarják rászoktatni az embereket, ahol többet 
adnak még kölcsönképpen is az aranyra. Ha 
igy áll a dolog, akkor az ékszerészeknek igazuk 
van. 

KORZO-MOZI R.-T. 
Igazgató: VASS SÁNDOR. 
# Telefonszám 11—85. # 

Pénteken, szombaton és vasárnap, 
november 7„ 8. és 9-én: 

A magyar filmgyártás szenzációja I 
CORVIN-FILM l 
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TWIST 
OLIVÉR. 

Dickens világhírű regénye után 
filmre irta: VAJDA S Á N D O R . 

Főszereplők: 

Törzs Jenő Almássy Sári 
Z. Molnár László Bánlaky Margit 
Lubinsky Tibor Simon Marcsa 
Fenyvessy Emil Szőreghy Gyula 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 
Vasárn?p 2, 7» 4, 5, 7 és 9 órakor. 

Női kalapokban 
uj formák, bársony, veullor és 
filz. Alakitások legújabb formá-

Q O ban készülnek. Szőrmében min-
O dennemü alakitást vállalok. 2oi 

R O D E I M R É N É 
HORVÁTH MIHÁLY.UTCA 7. SZÁM. 

36-
33" 
31-
27--
14'-

K 
» 

— K 

A paprika újonnan megállapított árai. 
A földmivelésügyi miniszter a közélelmezési 
miniszterrel az első -psprikarendelettől eltérően 
a paprika árait következőképen állapította meg: 

1. Beváltási ár: 
Édes nemes paprikáért kg.-ként 
Félédes gulyáspaprikáért kg.-ként 
Rózsapaprikáért kg.-ként 
Erős paprikáért kg.-ként 
Kereskedelmi paprikáért kg. ként 

2. Nagykereskedői ár : 
Édes nemes paprikáért kg.-ként 42 
Félédes gulyáspaprikáért kg.-ként 39-— „ 
Rózsapaprikáért kg.-ként 37'— „ 
Erős paprikáért kg.-ként 33-— „ 
Kereskedelmi paprikáért kg.-ként 18-— „ 

3. Kiskereskedői ár: 
Édes nemes paprikáért kg.-ként 44-50 K 
Félédes gulyáspaprikáért kg.-ként 41'50 „ 
Rózsapaprikáért kg.-ként 39'50 „ 
Erős paprikáért kg.-ként 35'50 „ 
Kereskedelmi paprikáért kg.-ként 20'50 „ 

4. Fogyasztási ár : 
Édes nemes paprikáért kg.-ként 47 — K 
Félédes gulyáspaprikáért kg.-ként 44— „ 
Rózsapaprikáért kg.-ként ( 42 — 
Erős paprikáért kg.-ként 38— " 
Kereskedelmi paprikáért kg.-ként 23— „ 

Ezen áraknak megfelelőleg a légszáraz, 
elsőrendű csöves (füzéres) paprikáért követel-
hető legmagasabb ár (termelői ár) kilogramon-
ként 18 korona. 

— Fölemelik a kövezetvámot. Dr. Sze-
kerke Lajos előterjesztést tesz a tanácsnak a 
kövezetvámok felemelésére. A város ugyanis 
mintegy kétszázezer koronával kevesebb köve-
zetvámot szedett be az idén, mint a mult év-
ben, persze nem azért, mert a kövezetvámot 
leszállították, hanem azért, mert a forgalom 
érthető okokból, a tavalyinál is kisebb volt. A 
kövezet javítása azonban ennek ellenére igen 
nagy összegeket emészt föl, amelyet a város 
másként nem tud fedezni. 

— Heimann Sándor temetése. Csütörtök 
délelőtt impozáns részvét mellett temették el 
a zsidó temető cinterméből Heimann Sándor 
földbérlőt. Az élet delén elhunyt jó gazdának 
és embernek végtisztességén a tisztelők és 
ismerősök sokasága jelent meg, a koporsót 
gazdasági alkalmazottai is nagyszámban áll-
ták körül. A gyászszertartást dr. Löw Immá-
nuel végezte, aki megindító beszédben bú-
csúztatta a korán elhunyt Heimann Sándort. 

— Donáthot csalással és sikkasztással 
vádolják. Donáth Miksa volt szegedi rendőr-
fogalmazót szerdán dr. Papp Menyhért rendőr-
kapitány Alsótanyára vitte, hogy a tanyaiakkal 
szembesítse. Alsótanyán a kihallgatás egész 
napon át tartott, amelynek során a Donáth 
ellen felhozott vádakat — állítólag — a szem-
tanuk megerősítették. Az alsótanyai nyomozást 
ezzel be is fejezték. Donálhot a legközelebbi 
napokban átkísérik az ügyészségre, ahol ható-
ság elleni erőszak, hivatalos hatalommal való 
visszaélés, személyes szabadsag megsértése, 
csalás és sikkasztás büntette cimén folytatják 
ellene az eljárást. A nyomozás során Donáth 
tagadta az ellene felhozott vádakat. 

— Lisztet kerestet a város. A tél küszö-
bén állunk és a városban nap-nap után ke-
vesebb a lisztkészlet. Egy kissé megkésve, 
most hajszoltatnak liszt után. A bevásárlók 
nemcsak a Délvidékre utaznak liszt irányá-
ban, de külön bevásárló-bizottság utazott Új-
vidékre, Belgiádba, sőt Bukarestbe is, ahol 
lisztet akarnak vásárolni a város szűköl-
ködő polgársága részére. Bukarestben mar 


