Szeged, 1915. március 9.
mert a 8682/1914. M. E. .rendelet 4. §-ából er
re jóhiszeműen kö-v-ekeztetnl lelhetett.
A Back-inalom eljárását ily világításba állítva, kétségesnek tartjuk, 'hogy az 5600/1914.
B. M. rendeletbe ütköző kihágás nem áliíapitliató meg, mert a liszt árának a zsákok ártöbbletével való némi növekedése nézetünk
szerint a gabonabeszerzés közismert nagy nehézségeire és nem a helyzet kihasználásának
szándékára vezethető vissza.
'Nolha ebben a vonatkozásban a Baek-cég
adatok felsorolásától a tárgyalás folyamán
tartózkodott s ezt bizonyára azon üzletfelei
iránt valló kíméletből tette, kiktől gabonát vá sárolt, mégis mériegelendőnek tartjuk a föntebb előadottakból kivilágító körülményeket s
figyelmébe ajánljuk a tekintetes -Címnek az
5600/1914. B. M. sz. rend-elet életbeléptetésének kísérő s a törvényhatóságok -első tisztviselőihez intézett belügyminiszteri- leirat következő tartalmát:
. . . „Ez a rendeletem nagyon széleskörű
diszkréciót ruház a közigazgatási hatóságokra, midőn ő reájuk bízza annak -megítélését,
hogy a fenf-or-g-ó konkrét esetben a -megszabott ár, vagy díjazás összege, aránytalanul
magasnak minősithető-e az adott viszonyokhoz képest. Fel'hiv-oim Címet, nyomatékosan
ajánlja figyelmébe a rendőrbiráslko-dást gyakorló tisztviselőintek, hogy rendeletem k-ib-ocsájtásak-or tisztában voltam azzal, hogy ily
rendkívüli viszonyok közt .lehetetlen a rendes
ár- vagy díjszabási tételeket szarni előtt tartami; azt kell tehát lelkiismeretes vizsgálat
tárgyává tenniök, 'hogy a rendesnél magasabb
ár vagy díjszabási tételek nem oly aránytalanul magasak-e, amelyek a rendkívüli- viszonyok között sem, indokoltak, amelyek .tehát -a
fogyasztók kizsákmányolására alkalmasak és
ennek minősíthetők. Am-ig egyrészt a fogyasztó közönség védelmét kell sz-em előtt
tartamok, másfelől gondosan kell óvak-cdni-ok
a tulhajtástó! is, amely méltánytalanságra vezethetne a nehezebb viszonyok közt nagyobb
költséggel dolgozó termelővel, elárusít óval,
vagy munkavállalk-ozóva'l szemben, de azzaí
az épen nem kívánatos következménnyel is
•járhatna, hogy a termelők, elárusítók és vállalkozók teljesen vagy nagy részben visszahúzódnának, ami a szükségletek emelkdésére
és végeredményben Ínségre és nélkülözésekre
vezethetne. Elvár-om ennélfogva az összes hatóságoktól és tisztviselőktől, hogy a reájuk
ruházott ezt a nagy diszkrecionárius jogot a
cél szem előtt tartásával és álként fogják gyakorolni, hogy a közönség jogtalan kizsarolásának útját vágják anélkül, hogy a méltányos
árak és díjazások túlzott leszorítása által a
szükségletek kielégítésére való lehetőségét
zárnák ki."
A belügyminiszter urnáik itt említett s a
jelen -esetre is vonatkoztatható útmutatása
szerint mérlegelve a körülményeket, még az
esetben -sem látnánk az 5600/1914. B. M. sz.
rendeletbe ütköző kihágást fen,forogni, ha- a
zsákok árát nem a körlevélben említett lisztfajták szerinti különböző árak átlagában (métennúzsánkint 3 kor-ona 44 fillérben) vennénk
figyelembe, hanem külön bírálnánk a -Sclhütz
Istvánnal kötött üzlet 4 korona 80 f illéres z-sák
árát, mert az az eljárás, hogy a -malom -magasabb zsákárát a nulláslisztnél számított fel,
egyrészt azzal is indokolva van, h-o-gy 'jobbára
uj zsákok használtatnak a nullás liszthez,
másrészit kevésbbé kifogásolható, mert ezáltal
arra a lisztfajtára hántotta át a többletköltség arányi agosa-n nagyobb terhét, mely
légértékesebb és amelynél sem a magánhasználatban (kalács -sütés), sem az ipari feldolgozásnál (fehér péksütemények előállításánál)
néihány fiillér különbözet kisebb -fontosságú,
mint a főző és kenyérliszt fajtáknál.

DtLMAÖYAKÍ)MÁÍÍ.
liszttel. A muks-zimáliís árakat megállapító
kormányrendelet előtt azonban jóval drágábban vásárolt, ennek ellenére annak a nehezebb
feladat megoldására keresett expedlenst, hogy
a helyi és a hazai piaco-t ellássa és nem ,a -dolog könnyebb végét fogta, nem szüntette be
üzemét, nem1 ment külföldire.
v-assaaBaaBBBaBBBBBBBBBaBBBBBitBaaaanBBiBBtiBaísgnBBBis.
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Hatósági élelmiszerárusitás
Szegeden.
(Saját tudósítónktól.)
A városi hatóság,
mint ismeretes, már régóta, foglalkozik azzal
az -eszmével, hogy az élelmiszer-uzsora ellen
kellőképen megvédelmezze a fogyasztó közönséget, aminek leghatásosabb módja: a hatósági élelmiszerárusitás. Az eszme kivitele
körül sok nehézség támadt eleinte, de most
már az ügy rövidesen a megvalósulás stádiumába kerül.
Az elárusitás módozatai, a szükséges
anyagok beszerzése fölött, érdemileg hétfőn
határozott a városi tanács. Eszerint a hatósági élelmi s zer-üzlete t a városi
bérházban, a- Szántó-féle gépráktár helyisége mellett
f-ogjáik felállít a n-i. Szalay József dr főkapitány
indítványára elhatározta a tanács, hogy a hatósági éleirpiszer-üziet anyagkészletét kizárólag a fogyasztó közönség számára árusítják.
Az árulkat Völgyessy János gazdász fogja beszerezné. A tanács megszabta ezután -az -elárusitás r.a kerülő áruk minőségét és azt is,
h-ogy egyszerre mennyit vásárolhat a közönség. A burgonyából egyszerre csak 5 kilót, a
főzőlisztböl 1 kilót, a kenyérlisztből 3 kilót, a
kenyérből 1 kilótól 5 kilóig lehet vásárolni. A
hatósági élelmiszerüzlet hétköznapokon
reggel 7 órától este 7 óráig, vasárnapon és ünnepnapon délelőtt 7 órától 12 óráig lesz nyitva.
Balogh Károly tanács-o-s indítványozta,
hogy a városi bérföldek az-on részét, amelyet
a bérlők beültetlenül hagytak, a város felerészben vegye át ós burgonyával ültesse be.
A hatósági juhlhus darusítását' Koczor Jáno-s
tanácsos felügyelete mellett, a városháza és
a bérház között falálitott árubódéban ezen a
héten -fogják eszközölni. A sertéshús árusításával Kiss Imre Petőfi. Sándor-sugárut 77. sz.
alatt lakó hentesmestert bízták meg. A marhahús árusításának -megkezdése több időt
vesz igénybe, mert először próba vágást eszközölnek az ármegállapítás végett.
— Személyi hír. Herczeg Ferenc, a kiváló
iró, a Petőfi-társasáig elnöke ée országgyűlési
-képviselő, ina Szegeden -időzött. — Cicatricis
Lajos dr, főispán Szegeidre érkezett..
— Ezredorvosi kinevezés. A szegedi
orvosi kar két kitűnőségét, Leitner Vilmos
dr. egyetemi magántanárt, a szegedi állami
szemkórház -igazgató (főorvosát és Boros József d-r-t, a szegedi városi közkórház igazgató
-főorvosát, a király! február 27-én kelt legfelsőbb elhatározásával a honvéd orvosi -tisztikar szolgálaton kiviül viszonyában ezred-orvosokká kinevezte. -A király a kinevezéssel
kiváló érdemeket honorált, mert tudvalevő,
.aKSBBBBBSBitsaaaaBBanaBBBBnsiKaBansaiiBaaBflBBnsBxniiBan

Ezzel az üggyel kapcsolatban ma arra
hivták fel figyelmünket, hogy ugyanakkor, a
mikor a budapesti malmok vagy egyáltalán
nem adtaik lisztet, vagy a külföldre szállítottak, a Back-maiom állandóan ellátta -a várast

Küldjünk
katonáinknak
ithermosüvegeket, teát konyakot, likőrt, csokoládét, caces-t.
Az adományokat köszönettel fogadja s a hadtápparanesnioksáigoMioz j u t t a t j a a honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hivatala, Budapest, IV. Váci-utca 38.
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-hagy ugy-Boros dr. mint. .Leitner -dr a háború
óta igen na-gy szolgálatokat téliesített a sebesültek és a szembeteg katonák gyógykezelése
körül.
— A szegedi Feminista-Egyesület ülése.
A sz-egedi feministák vasárnap délután nép-es
ülést -tartottak, amelyen a különböző bizottságok vezetői beszámoltak a há-borus tevékenységükről. Turcsányi Imréné dr-né a vezetése
alatt álló foglalkoztató műhely forgalmát ismertette, mely szerint 150—200 munkásnőnek
8000 koronán felüli munkabért fizettek ki. Juhász Erzsi az ingyentej-ki-o-sztásró! szóló jelentésében közölte, -hogy 1914. december 1-től
1915. február 23-ig, tehát 113 nap-on át, naponta 50 liter tejet ési ugyanennyi számú
zsemlyét osztottak szét a szegény iiskoliásgyermdkek között. Berger Vilma a nőtísztviselő-k hiányos- képzettségét pót-ló -szaktanfolyamról jelentette, hogy a- tanfolyamot február 1-én, harminc hallgató részvételével kezdették meg. Rámutatott arra, h-ogy épen a háború miatt fontos, hogy a Feministák -Egyesülete a nők 'kellő szakképesítésével foglalkozzék. Az ülés további folyamán -megbeszélték,
ihogy március és április hónapokra két érdekes előadás van tervbe véve. -Az egyesület
Kaffka Margit úrnőt kívánja meghívni, azonkívül M-'a Boisovain hollandi s-zociológus,nőt
kérik Ife! egy előadás megadására. Turcsányi
Imréné dr-né azt indítványozta, hegy a bizottság terjessze- ki működését a közp. által -már
megvalósított, háborús anyavéd elemre. Csontos Imréné azt indítványozta, hogy a már m ű ködésben levő napközi otthonoka: szaporítsd
az egyesület. Végül Berger Vilma beszámolt
a filléres gyűjtés eredményéről, amely 4169
koronát jövedelmezett és amelyet imár beszüntettek. A választmány a 'javaslatokat elfogadta és hozzálát azok keresztülviteléhez.
— A megvakult katonák javára. Kardos Sámuel 50 koronát küldött -be nekünk,
a háborúban megvakult katonák javára.
Rendeltetési helyére juttattuk.
— A szegedi zsídóhiíközség nagygyűlése.
A -szegedi zsidó hitközség' március kilencedikén, kedden délután négy órakor tartja a 'Ifitközság .Margit-utca 20. számú székházának
tanácstermében
tisztújító
nagygyűlését.
Ezen, a gyűlésen lesznek a képviselő testüle-a
tagok, ,a pót-taigok és* a kultusza dófolszólamtó
bizottsági tagok három évre megválasztva.
— A tiszti főorvosi állásra a főispáni
hivatalba hétfőn délelőtt Cserey
Zsigmond
dr. nyugalmazott kerületi tiszti, tb. főorvos
adta be pályázatát.
— Budapest és a vidék. Budapestről
érkezett utasok -mondották el nálunk, hogv
az élelmezés tekintetében jóval kedvezőbb a
vidék helyzete, mint « fővárosé és ott szemlátomást némely hiba történt a nehéz időkre
való berendezkedésnél máskülönben lehetetlen lenne hogy most már ismételten megesett,
hegy -például a Lipótvárosba® zárva maradtak csütörtökön is a péküzletek éis a pékmesterek s-e-m zsemlyét, sem kenyeret nem
árusíthattak, mivel lisztet nem kaptak. Liszthiányról beszélni nem lehet mert -takarékos'
fogyasztás mellett a -készletek az aratáson tul
is eltartanak, d-e némi hibák vannak az őrlésük körül ós a szállításoknál és most is az
volt a haj, hogy egy vidékről Budapesre jelzett lisztes gyo-rstelh-ervonat oda a jelzett időre meg nem érkezett. .Ezek a háborúval velejáró kellemetlenségiek, melyek teljesen el nem
kerülhetők, de remélj Ük azért, hogy náilunk,
ahol alaposan előkészültünk -minden eshetőségre, ilyen, esettől még sem kell tairtani. Nem
is lenne igazságos -dolog, h a minden a fővárosnál menne -mintaszerűen, kell, hogy legalább az élelmezésben kedvezőbb legyen az
előrelátó vidéki városok lakosságának helyzet-e.
— Kére-em. A Szegedi Nöipari és Háziipari Egyesület Hadsegitő Bizottsága ezúton
kéri mindazokat, kik a 'birtokukban levő
sorsjiK'gy-eket még ki nem fizették, hogy azoknak értékével legkésőbb március 12-ig szíves-

