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kóstolásu is. A vevő a magával hozott kis 
edényben kérheti ia megibóstalandó élelmicikk 
heöntését s azáltal, hagy magát, mint máso-
kat is megkímél la bajtól. 
, Ugyanez áll az élelmiszereik élárustttáisára 
nézve, a vendéglők- és kávéházaikban is, a 
mennyiben ezen helyeken .is tilos ia sütemé-
nyeket és gyüínölosölkiet fö'detliemüil és oly mó-
don árusítani, hogy azok bárki által össze-
fogdoshatok legyenek. Ha flai-M osalk annyi 
süteményt kap, amennyit kér, .akkor elesük a 
iehteősége a most divó rossz szokásoknak. 

A vendéglősöket, ikoaicsmárasokat ós ká-
véháztnLaj'donosekat az ételeik, italok, edé-
nyek és eszközök tisztaságára külön is föl-
hívom. 

Betiltom a (péksüteményeknek házaikhoz 
nyi.lt, illetőleg ibe nem horiitatt kosarakban 
va;ló szállítását ás. 

Különös gond fordítandó a mértékletes 
életmódra. Kezeinket minden étkezés előtt 
szappanos vizben gondosan megmossuk, 

A Tisza vizét inni tilos! Aki ez ellen vét, 
szigorúan büntettetik. 

Rendőrkapitányi hivatal. 

HÍREK 
oooo 

Incidens felekezeti alapon. 
(Saját tudósítónktól.) (Ezen a elmen ma 

meg,jelent cikkünkre levetet kaptunk. Egész 
terjedőimében közreadjiuk, csak azt. kivánjuk 
megjegyezni, liogy mi nem közöltük a Dobay 
Gyula dr. ellen beadott feljelentést. A levél: 

Tekintetes főszerkesztő nr! Meggyőződé-
sem szerint egy biróság ©Lé terjesztett ügy-
iben annak jogerős elintézéséig ,hírlapi közzé-
tételinek nincs helye, tekintve azonban, hogy 
ia feljelentés egyidejűleg hiriapiiag is nap-
világot látott, méltóztassák becses lapjában 
a mai napon „Incidens felekezeti alapon" cím 
alatt megjelent közleményre >a következő nyi-
latkozatomat közzétenni: 

A följelentés tartalma nem való, az cél-
zatos ós kiélezett, tehát ily alakban azt- a 'fel-
hívott tanuk sem bizonyíthatják. A való 
tényállás az, hogy a perbárban kollégáim kö-
zül néhányan a Dankl ós Auffenberg által 
vezetett hadsereg oroszországi müveléteiről 
beszélgetitek maguk. között épen akkor, mi-
dőn én is a peritárba bejöttem. A jelenlévőik 
közül, azt hiszeim, Barta Dezső dr. azt mon-
dotta, hogy a rnsszofil ruthének vezették 
Oroszországban az ellenségét- a mi hadsere-
günk felé, mire én közbeszólva annyit mon-
dottam: „Én hallottam azt is, hogy volt ott 
Oroszországban lengyel zsidó muszka vezető 
ás." Ezen közbeszóilásomra Bariba Dezső dr. 
felélt azzal, hogy „ezt bizonyosan a -Szegedi 
Kathoükus körben hallottad", mely kijelen-
tését én a leghatározottabban azonnal viissza-
utasitottam. 

iA mosit- előadottaknál több az én jelen-
'létieimiben egy szóval sena történt. Valótlan 
tehát az, hogy -az elhangzott szavak a leg-
kisebb hatássál is 'lettek volna bárkire, vagy 
hogy arra bárki felháborodott volna, miért a 
feljelentő konzorcium is a müfelháborodásba 
csiaik később lovalta bele önmagát. 

Egy közbeszólás -történt tehát mindössze 
részemről, amely nem vonatkozott sem a vi-
téz lengyel nemzetre, amelynek felszabadu-
lása az orosz iga alól nekem legalább is any-
nyira ,a szivam-an fekszik, mint ia feljelentő 
konzorciuminak, de még kevésbé vonatkozott 
a hazafias magyar zsidóságra, amelyről még 
említés sem, történt,, de nem vonatkozott még 
az. a (lengyel zsidók összességére sem. 

Nem követtem el tehát nemzetiség izga-
tást együk magyarországi nemzetiség ellen 
sem, ímert tudomásom szerint oroszországi 
lengyel zsidó nemzetiség Magyarországon 
nem létezik; de annál kevésbé követhettem el 
a magyar -zsidóság ©Miem gyűlöletre valló iz-
gatást, mert arról emlités sem történt, de az 
neim ás állott szándékomban. 

A feljelentés tehát teljesen alaptalan s 
ezt nagyon jóil tud ja a feljelentő konzorciumi 
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is és igy mem is gondol arra, hogy feljelen-
téseitől az én bírói őliltáMietésemet vár ja , ha-
nem egyedüli céljia az volt, hogy feljelentése 
kapcsán — mert olyan tényt állit,rólam, mely 
valódiság esetén sóm képezne hüntebesnldő 
cselekményt — (esetleg engem felelősség nél-
kül hírlapi szenzációknak tegyen' ki. 

Ismerem ezen feljelentések mélyebben 
fekvő indokait is. Biarta Dezső dr. fent közölt 
megjegyzésé u'táin eljárásuk indoka nem ás 
ilehet kétséges. Er re azonban épen a társa-
idiálmi -béke érdekében nem tárék kii, mert 
hála Istennek ia társadalmi békét nem tőlem 
ike'Ll félteni, — kii a r ra sem most, seim más-
lallkalommal okot nem szolgáltattam, — ha-
nem 'épen (attól a- konzorciumtól, mely lalapta-
ilan feljelentéseivel; a tiársadalmi életbe üsziköt 
dobni igyekezett azon remónyban, hogy én 
•azt majd (tovább fújom. 

Az ón lelkiismereteim ,tiszta 'és1 nyugodt, 
tehát- semmi vád meg ineim sebezhet. Ezért 
aggály nélküli várom nemcsak az illetékes 
fórum határozatát, hanem magának Szeged 
város társadalmának a-z Ítéletét is, melynek 
sem hazafias magyar zsidósága, — mely en-
gem évtizedlek óta ismer,, — sem más vallású 
tagjai nem fogják helyeselni inz elleneim fel-
lépő íkonsoroium (eljárását-, mert a- közvéle-
ményt velem szemben üly módon befolyásolni 
lós rajit-aim keresztül a;z egysége® magyar tár-
sadalom megbontását Szegeden meglkisiérelni 
inam lehet. (Szeged, 1914. szeptember 26. Ki-
váló tisztelettel: Dobay Gyula dr. ügyvéd. 

— Magyar miniszterek Bécsben. Bécs-
ből jelentik: Hazai Samu báró bönvédelmi 
miniszter Nyékhegyi paramesőrtiiiszt kíséreté-
ben ma reggel Bécsbe érkezett és ;a Magyar 
Házban szállott meg. A miniszter © délelőtt 
folyamán hosszabb tanácskozást folytatott -a 
hadügyminisztérhirnban. Teleszky János dr. 
pénzügyminiszter és Harkányi János báró-
kereskedelemügyi miniszterek ma Bécsbe ér-
keztek. 

— A hadügyminiszter a királynéi. 
Bécsből jelentik: Krobatin Sándor lovag had-
ügyminiszter ima. hosszabb kihalligatáison je-
lent meg iá királynál. 

— Magyar alezredes kitüntetése Né-
metországban. Morvalieszkói Mierka Alíréd 
alezredest, aki -a budapesti térparancsnokság-
nál teljesített szolgálatot, a háború kitörése-
kor egyik németországi Landw-ehrdvorps-hoz 
-osztották 'be paramosőrtisztnek. Mint értesü-
lünk, ia.z -alezredes a németországi harcokban 
annyira kitüntette magát, hogy Vilmos csá-
szár >a Vask-ereszt-rend második -osztályával 
— -ami igen -előkelő és ictsak katonáknak járó 
kitüntetés — tüntette ki. Mierka -alezredes 
.ismert -alakja a budapesti társaságnak, kitű-
nő urlovas és kitüntetésének híre mindenfelé 
.a legnagyobb örömet keltette. 

— Szállítás a hadsereg részére. A cs. 
'és kir. közös hadügyminisztérium a katona-
ság részére (szükségelt többféle felszerelési 
tárgyakra (sapka, hátzsák, nadrágszíj, fegy-
verszij, tölténytáska, bajone-ttáska, ló-pokróc, 
nyereg, sajka stb.) árlejtést irt ki. Akik e 
•szállítás 'iránt érdeklődnek — felvilágosítást 
a szegedi kereskedelmi és iparkamaránál 
nyerhetnek. A cs. és kir. 7. hadtest hadbiz-
tossága közli, hogy nagyobb mennyiségű ló-
takarót kiván a „k. u. k. Tra'inzuigsdepot in 
Kiüsterneburg" beszerezni. Minták minden 
csapattest székhelyén megtekinthetők. 

— Katonáink segítése. A mult szerdán 
a Korzó-mozi áldozatkész tulaj dono-ai, Bach 
Jenő ós Antal igém sikerült előadásokat ren-
deztek a Szegedi Nőipari és Háziipari Egye-
sület Hadsegitő Bizottságának téli ruhane-
mű -gyűjtő és készítő műhelyé 'céljaira. Az 
előadások jövedelméből 420 korona jutott a 
jótékony és hazafias -célra, -ebből a bizottság 
vezetősége haladéktalanul nagyobb mennyi-


