Szeged, 1915. április 193.
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Szeged élelmezése.
Megkezdődött a liszt és kenyérutalványozás.
(Saját tudósítónktól.)
Április 1-én, mint
a hatóság előzetesen hirüli adta, megkezdődött a rendőrőrsz,cihákban ,a liszt- ós kenyérutalványok kiosztása. Már a kora reggeli
órákban nagyon sokan jelenték meg az
egyes hivatalokban. Az első kerületben nem
a rendőrliakt,arnyán csatolták szét aiz utalványokat, hanem a városháza bizottsági termében, mert tömeges volt a jelentkezés, iA harmadik kerületi kapitányságon is óriásii csődület volt. A Valéria-tón nyüzsgött a; sok
asszonyságtól és naecságáktól, akik ezúttal
félretéve minden társadalmi rangfokozatot
egyenlő buzgalommal, törtetitek élőre. íA rendőrség bár el volt készülve a várható nag>
forgalomra, még sem bírta minden fenakadás nélkül lebonyolitani az utajLVányozást éi
ezért ia főkapitány elrendelte, hogy déli 12
óráig utalvány nélkül is lehessen
vásárolni.
Természetesen néhány nap alatt megbirkóznak a kezdet nehézségeivel és akkor majd
kitűnik, hogy az u j rendszer mennyire vált
ha
Ujabb intézkedés szerint a hatósági élelmiszer-üzlet szombati helyett, már pénteken,
április 2-án reggel megnyílik. I t t olcsó áron
lehet vásárolni mindenféle éleim,iszerti. A
rendőrség a következő értestósti küldte be lapunknak: Siítőmesterek ugy a vendéglősöknek, korcsmároisoknak, kifőzöknek, valamint
a kenyeret, zsemlyét árusító kereskedőknek,
szatóosokniak rendelő levélre kiadják a kívánt s betenkint megiáfliapitott kenyérmenynyiséget. Természetes, hogy ez a mennyiséig
az eddigi forgalomnál! nagyobb nem lehet. A
sütő mesterek ezeket a rendelő leveleket a közönségtől kapott ntalvá,nys:ze,lvéninyél együtt,
minden hót végén bemutatják aj Back malomnak ahonnan a sütők a másik hétre valló
lisztét kikapják. Figyelmezteti a hatóság az
érdekelteket, liogy nemcsak az utailványszelvényeket, hanem a rendelő leveleket is ellenőrizteti s mindéin visszaélést megtorol. Ilyen
büntető következmény a többek között, hogy
a visszaélést elkövető sütőmester vagy kereskedő részére a hatóság nem fcig többé lisztet
utalványozni. ,A munkásság inegnyuigtiafáisár a közli ,a hatóság, liogy viellük sízeimbein a
szűken megszabott kenyérmennyiségeken azaz heti 130 dekagram súlyon akként segit,
hogy egyrészt a tiz éven alóli gyermekeket
is
lehetőleg felnőtt
számba
veszi, másrészt a
munkás a belvárosi őrsön naponkint 1 darab
kilós kenyérutalványt
kaphat,
amely a kenyér piacra érvényes«. Végül; pedig az 1-sejón
életbelépett utalványrendszer egyelőre csak
négy ifiétre érvényes épen annál az okinál fogva, hogy e négy hét tapasztalatai alapján a
baóság az esetleges pauszok,t és nehézségüket a következő hónapok utálvány-rendszerénél kiküszöböllhesse.
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DÉLMAGYARORSZÁG.
— Jfagypéqtef(.
Az ég kárpitja pedig
meg,hasada és a fegyveresek
szólónak: Bizony Isten fia volt... Igen, a fehér Názárethi
nemcsak Isten fia volt, hanem Megváltó is,
— de az emberiség koránt sincs
megváltva,
különösen most nincs, amidőn az ágyuk zaja
természetellenessé
teszi az időt is s amidőn
országok vannak
átszőve
lövészárkokkal s
midőn a kiömlő vér olcsóbb mindennél...
A
te hited
pedig megtartott
téged, — zeng
örökké az Ember fia szója. A mi
hitünk,
olyan nehéz hinni, de mégis hiszünk, — hiszünk, mia jobban, mint valaha, ma megalázott fejjel fordulunk a Golgotha felé, m.a
szivünk az ég es föld. bármely iránya
felé
emelődik, csak Golgothát talál, ma a Krisztus halála int bennünket a végső nagy
titkokra, ma az Isten fia is meghal, hogy aztán ... hogy azután föltámadjon, Hogy mi is
föltámadjunk,
— A szegedi keresztény
templomokban az idén is a szokott időben emlékeznek Nagypéntek
jelentőségére.
— A mezőgazdasági szabadságolások.
Budapetrsől jelentik: A hon védelmi miniszter ia következő táviratot küldte ma ia tóvárosinak:
Folyó évi 2553. elnöki sízámu rendeletiem
kapcsán a szokásos módon a községekben és
városokban azonnal kihirdetendő, hogy a tizennégy napig terjedő mezőgazdaságii szabadságolás kizárólag a legénység
által kihallgatáson az előljáró parancsnokságnál
kérendő. A legénység vagy hozzátartozói által
bárhova benyújtott Írásbeli kérelmek figyelembe vétetni nem fognak és a felsőbb hatóságokhoz fel nem terjesztetnek. A bcinvódeltoi miniszternek ezt a közlését (Budapesten
és a vidéken is falragaszok utján fogják a
közönséggel: tudatni. Az értelme rö'viden öszszefoglialva, az, hogy a szabadságolást magának <a katonáinak ,a, csapatánál századiki'hal'lgiatáson (rapportomi) kell kérni.
— 12.996 szavazd van Szegeden az uj
választójog szerint. A szegedi központi választmány csütörtök délelőtt ülést tartott a
várostháza tanácstermében dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnöklésével. A választmány tagjai ma üléseztek első izben, amióta
a márciusi közgyűlés 'megválasztotta őket és
először a hivatalos esküt tették le. Az eskütétel után a választói névjegyzéket állították
össze. Eszerint fölvettek Szegeden az első
szavazó kerületben 4874. a 'másodikban 4111,
a harmadikban pedig 3921 választót. Az ni
választól jog szerint tehát 12.996 választó van
Szegeden- Taschler Endre előadó szerint a jelentkezések nagyobb arányokat öltöttek volna, ha a háború közben ki nem tör- A választmányi ülésen megjelentek: dr. Rósa Izsó országgyűlési képviselő, Taschler Endre főjegyző, dr. Turóczy Mihály főügyész, dr. Becsey
Károly, dr. Cserő Ede, dr. Tóth Mihály tanácsnok, Bokor Adolf, dr. Ujj József és Vajda
Sándor.
— Hősi halál Grosz Jenő, a makói munkásblztositó pénztár igazgatója december hó
23-án ,a tuohovi harcokban hősi halált halt.
Orosz Szegeden végezte középiskoláit, később innen nősült. Szorgalmas és tehetséges
ember volt, a maga erejéből küzdötte fel imagát és már 30 éves korában szép pozíciója
volt. Özvegyével hivatalos távirat tudatta férje halálát.
— Halálozás. Máté Ignác, a szőregi és
Szegedien iis jlónevü Máté Testvérek cég egyik
beltagja, szerdán délelőtti szívszélhűdés következtében várafílalnul 'meghált. A becsült
és nagyszongailimu kereskedőt Szegeden isi jól
ismerték, özvegyén, gyermekein és testvérén
kivül kiterjedt rokonság gyászolja. Temetés©
pénteken délután ifiéi 3 órakor lesiz a zsidó temető cinterméből. — Katona József né, született nemes Bod Emília március 31-én életének 67-ik évében meghalt. Katona József ós
fia dr. Katona Árpád a vasúti központi le-
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számoló hivatal tiszt viselője a pótolhatatlan
hitvest, lillletve legjobb anyát gyászolják az
•elhunytban.
— Arany borravaló. Az egyik szegedi
bank igazgatója, aki most járt Berlinben, a
következő jellemző apróságot beszélte ei lapunk egyik munkatársának:
Berlin egyik előkelő éttermében vacsoráztam egy berlini kollégámmal. Vacsoránk-'
hoz megkaptuk a szabályszerűen szűkre szabott kenyéradagot. Ismerősöm egy második
adag kenyeret is kért, ámít a pincér a leghatározottabban megtagadott.
— De nézze, én nagy kenyérevő vagyok,
nelkem egy adag nem elegendő— Sajnálom, de nem adhatok!
— De az Istenért, szerzzen, nekem imlég
egy darabot! Kap érte jó borravalót!
— Semmi áron sem adahatiok. Ki van
zárva, — erősködött a pincér.
Percékig folyt imég a tárgyalás, a kapacitálás, kérés, követélés. Mindhiába.
— Látja, ilyenek vagyunk mi' németek,
büszkélkedett a berlini. Én tulajdonképpen'
csak ezt akartam magának demonstrálni.
Mikor pedig fizetésre ikerült a sor, igy
szólt az ién kollégám a pincérhez:
— Maga derék fiu! Én csak próbára
akartam magát tenni, hogy tartják be a kenyér rendeletet. Fogja!
S ezzel egy 20 márkás aranyat nyomott
a pincér markába borravalónak. Ez szépen
megköszönte, majd pedig, mikor a bőkezű ur
megkérdezte, mit fog ezzel az arannyal csinálni, ezt kapta válaszul:
— Hadikölcsönt jegyeztem, arra fizetem
be— Hogy-hogy? — 'kérdezte a berlini kollégám!, — nem tartja meg magának, ritka
most az arany, mint a fehér holló!
— Tudóim, — felelte a pincér, — de tisztességes ember a mai világban nem tart magánál
aranyat!...
— Palesco Ottmár temetése. Csütörtökön
délután a város közönségének részvéte mellett kisérték utolsó útjára Palesco Ottmár
vasúti főfelügyelőt. A végtisztességtételen
Villiax Béla főnök vezetésével a leszámoló
hivatal egész tisztikara megjelent. A városi
hatóságot dr. Somogyi Szilveszter polgármester képviselte; ott volt a felsőkereskedelmi iskola tanári k a r a , az Otthon s a kat'holikus kör küldöttsége és sokan a birói és ügyvédi karból, a kereskedő és iparos világból.
A gyászszertartást Várhelyi József kationok,
belvárosi apát végezte.
— A vak katonáknak. Winimer Fülöp
egy szakértői szenilis tiszteletdíját, 50 koronát, Varga Mihályi 20 koronát küldött be
hozzánk a vak katonák számára.
— A közkórház élelmezése. A városi
közkórház élelmező je, mint már megírtuk, bejelentette a tanácsnak, hogy a szerződésileg
meghatározott árakért nem képes a közkórház élelmezését ellátni. Mivel az ügy elintézése imár sürgőssé vált, a tanács csütörtöki ülésén elhatározta, hogy a Ikórházi-bizottságot
sürgősen összehívják. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester pedig felhívta a válla'kozót.
hogy rövid idő alatt mérsékelt feltételű ujabb
ajánlatot nyújtson' be.
— A háború alatt nem építik ki a felső
rakpartot. A földmivelésügyi miniszter csütörtökön leiratot küldött a városhoz, amelyben a
tiszaparti felső védvonal teljes kiépítését sürgeti. A polgármester, miután a felső rakpart
kiépítése 80.000 koronába kerülne s csak a háború miatt maradt félbe, fölirt a miniszterhez,
hogy a belügyminiszter rendelkezése szerint
a Iháboru alatt minden fölösleges kiadástól
meg kell kímélni a város báztartástá. Igy a
felsőtiszaparti védvonal kiépítése egyenlőre
elmarad.

