Szeged, 1915. április 29.
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Nincs főzőliszt Szegeden.

rekvirált gabonából megfelelő mennyiséget
bcicsássta.nak őrlés végett a Back rnialom ren— Nem sütnek már zsömlyét a pékek. — delkezésére, mely a közifogyasztást ellátja
(íSaját tudósitónktól.) Megírtuk, ihogy a liszttel.
Április 29-ikétő.l, vagyis osü törtöktől fogközélelmezési bizottság ülésén Aczél Géza, a
Baok-,inalom igazgatója előterjesztette, hogy va a pékek beszüntetik Szegeden a zsömlyea .főzőlisztet olyan nagy mértékben fogyaszt- siitést is, a főzöl isztte-1 való takarékoskodás
ják, hogy a f elhalmozott mennyiség hamaro- érdekében. Eddig ugyanis két és fél dekás
san elfogy. A bizottság ennek megállapítá- tejes kiflit és négy dekás zsömlyét sütöttek.
sára a főzölisztre szóié utalványt, heti fél- A fehér süteményből főleg a zsömlyét fokiló fogyasztásról először harminc dekára gyasztotta a közönség és ezáltal szintén a főszállította le, m a j d mikor ez nagyon kevés-, zőliiztet vette niagy mennyiségben igényibe.
nek .bizonyult, negyven dekáiban állapította
(Most a közélelmezési bizottság javaslameg. Ugy látszik azonban, hogy ez sem ért tára- dr. Szalay József főktapitány aiblban álsokat, mert a főzőliszt szerdára teljesen el- lapodott ímeg a pékekkel, hogy az utalványfogyott és most nem lehet iSzegeden
főző- rendszer -ötödik hetétől, vagyis áiprilis 29-től
lisztet kapni.
kezdve ne legyen egyál tat álban zsöm-lye, csak
.Ennek a visszás- állapotnak neim a ható- kifli, amelynek súlyát azonban az eddigi két
ság, hanem főleg a közönség az cika. A ha- és fél .dókáról felemelték három dekára.
tóság igyekezett olyan mennyiségiben megEzzel -egy időre a zsömlve-sütés véget ér
szabni a közfogyasztást, amelynek betartása Szegeden. A közkedvelt
„icsászár-zsömlye"
mellett a készlet elég lett volna. Csakhogy már előbb befejezte .földi p á l y a f u t á s á t és
viszont, azit nem lelhet előírni, hogy az enge- most követi bű társa is, .a gömbölyű vizes
délyezett mennyiségiből kicsoda milyen mér- zsemlye. Régi emlékek jföilitdéaőj.e lesz -a „ketékiben fogyasszon és igy az történt, hogy rék ez a zsömlye" kezdetű dal és anakronizmindenki igénybe vette a makszimális
meny- mus lesz .beszélni az .egyszeri idők puha bólü,
nyiséget.
ropogós, -piros külsejű müt-emekeáről. VigaszA tfőzőlisztet tudvalevőleg csak felbér taló azonban, hegy a zsöuiilyék kicsiségéről
sütésre szabad felhasználni. Mégis nagyon szóló 'viccek is megszűnnek és való: hogy
s í k család főzőliisztből süttetett kenyeret, már olyan kicsi lesz 29-től fogva a zsömlye,
amivel elvonta a finamafbb lisztet viatéságcls. hagy látni se lehet, de niagyitóval sem. Ezrendeltetésétől. Igaz, hogy igy egy ideig jobb zel szemben a kifli megnövekedik. Hárcundekenyeret evett a közönség, de ennek az lett kla. lesz és tejjel sütik.
a
következménye, liogy most egy időre telje- ^ • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( • • • . • • • • • a a a a a i a
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sen nélkülözni kell ajőzőlisztet.
A közönség
megnyugtatására azonban közölhetjük, begy
8—10 nap mulya ismét lesz főzőliszt, mert
a hatóság gondoskodott, már arról, hogy a
O r őszien g y e lorszá g mleiglbóditott jrésze

— Nyilvános köszönet. A szegedi VörösKeneszt ezúton nyilvánosan köszöni meg
mindazan adományokat amelyek pénztárába
lefcliytak. E'.sőecaiban is hátával emlékezik
meg Brecher Albert szegedi sörkereskedőről,
aki !Samogy,i-utica (20. sz. alatti házának I.
emeletién elhelyezett kóilház részére a helyiségeikut díjtalanul engedte ált egy negyed évre. 19)15. január 1-től április 10-ig bezárólag
a Vörös-Kereset központi irodájába ,a következő sdcimányclk érkeztek: T a r i V i l i 80, Állami i ifügiimnáziiiuim tanárai 149.29, Takács
Vilki .76,63, Rózsa Izidor 10, Stanesevlas Milutin 50, Szegedi 5. ibomv. gy. e. III. hadtáp
zászlóalj 2(16.57, Rendőrség tiszti ós legénységi kezelő és segéd személyzete 349.98, felsőikeresfkieidelimti iskola B) osztály koszorú
.megváltás 10, Felh rnó 21.10, Palotás András,
KI ár,aifalva 20, S. Halmi Zs'imia 5, Perselyek
főkapitány u t j á n 37(1,87, DMKE 500, O. iM. B.
liivaíalm kai 150, dr. Szarnék Sándor 12,
Czimmermiann Pál 20, Kasza Bajos plébános
gyüjtiése 20, Déry Rózsi ós Varga Boribála 3,
Almáissy és társulata 341.34 5. honv. gy. e.
pót zászlóalj hangversenye 172.54, Tafelrunde
Reicihenberg 10, Rózsa Miihál y szövetkeze!'e
100, Szajbadoktlatási egyesület 100, Domaszéfci
muiliatiság 40, Főkapitány u t j á n persely 113.32,
Peternél.ly I.-nó Rózsia Károly koszorú megváltás 15, Tanítóik gyűjtése 20.64, Veress K á roly, Faragó Ödön koszorú megváltás 10, B.
Buday János 10, GoJdlfahn Rózsi 8. örlei Antal őrmester 5, Persely .18,84. (Back B. 26, Domaszéki lányok 36, K. B. 20, Kőimmé 26.08,
Eteseki ÍMatiild 2, 5. honv. gy. e. és 28. gy. e.
fontba 1 versenyének jövedelme 822.72, Passió
játék jövedelme 232.87, Szegedi Takarék 'és
Hitelbank r.-t, 20, elemi iskola tanulói moziéi OchClcLSIfcól 30 koiroina.

Kémkedés
Orosz-Lengyelországban.
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MŰSOR:
CSÜTÖRTÖKÖN: Bérletben, leszállított
helyárakkal Császár Kamilla újonnan szerződtetett tag felléptével Délibáb-utca 7. sz.,
vígjáték. (Páratlan 3/a-os.)
P É N T E K E N : Berky .Lili, a népopera
primádc imájának vendógfelléptével, 'bérletben, leszállitott (helyárakikai
Éva, operett.
(Páros V3"os.)
SZOMBATON: Berky .Lili, a népopera
primadonnájának vendégfelléptével, bérletben, leszállitott (helyárakkal
Mozitündér,
operett. (Páratlan -ja-os.)
V Á S Á R N A P D,1L: Féthelyárakkal Jó
éjt Maki, Bohózat.
ESTE: Berky Lili, a népopera primadonnájának huesuifelléptével bérletben, leszállított helyárakkal Leányvásár,
operett.
(Páros -3/:i-os.)
Berki Lili feilépteí. A szinházi iroda
jelenti: Berky Lidiről, a tüneményes kariért
befutott -primadonnáról a fővárosi és vidéki
sajtó egyhangúlag megállapította, ihogy ő a
legszebb .ma,gyár színésznő. A fővárosi színpadok állandóan versengenék érte — s Kőlőzsvárnak olyan kedvence, b e g y 'bár évek
óta fővárosi színésznő'— évente 30—40 este
vendégszerepel állandóan zsúfolt háziak előtt.
A legutóbb Arad városát bódította meg s a
különben szigorú aradi lapok valóságos dícshymnuszökat zengetitek mii vészeié és .szépségéről. Szegeden (három legjobb Szerepében
lép ifel. Leányvásár és Éva a két év előtti
műsor gyöngyei hosszabb pihenő után kerülnek szinre a vendéggé! először. Mozitündér az idei szezon legzajosabb sikere volt
s éhben a 'darabban — ifiiu szerepben — mutatja még Bedky Lili, hogy teljes illlulsio költőén is lébeti igazi allalkitió képességgel nőnek
i f j ú férfit játszani.
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csak ugy nyüzsög olyan emberektől, akik
Oroszország zsoldjában kémszolgálatot 'teljesítenek, dacára a megszállók komoly intelmeinek és a kémekkel szemben alkalmazott
kérk.Ilbetetlen szigornak.
.Nem lélektani rejtélyek azonban ez-ök a
kémek, mert náluk a szenvedélyig fokozódott Ihaziaszeretet-ről szó sincs. A mi romantikáiban szegény korúinkban a kémkedés indító
okai teljesen anyagiak. A csaknem -ajnálatnaméltó parasztot va,gy munkást gyalázatos
módon használják ki a hivatásos kémek. Az
ilyen paraszt v a g y munkás Lengyelországban ,a .műveltség igen alacsony fokán állt,
bizonyára az ország kormányok hibájából,
mert az elemi oktatásra eső állami kiadások
e vidéken évenkint és- fejenkint
4 és fél kopek = 9 fillér!! Igy persze nem csodálkozhatni azon, hogy Varsóban 41.7, Lodzban 65,
Pabioniceban 62 százalék az ana:llfla(bótá:k száma. Az ilyen alacsony műveltségű emberek
aztán kön yen esnek lelketlen ügynökök hálójába.
A mü v elet il en -égbe z jellembeli tulajdonságok is járulnak, .amelyek a .lengyeleket
könnyen akartatnélkaili eszközeivé teszik a
ki'tianiult kémeknek. A takarékossághoz egyáltalán n-em értenek. Bizonyítja a takarékpénztáraik feltűnően csekély szánna, A holPspipail egyáltalán neim 'törődnek, amit ina
keresnék, azon rögtön tul is adnak, a pazarlás a vérükben v.am
Mikor aztán kitört ia. kálböliu, egész vidékiek maradtak megnnüv-f letlenül, az ipari
központokban pedig a gyárak beszüntették
az üzemüket. A munkások százezrei maradtak igy kenyér nélkül. Százával hemzsegnek
az emberek tótélétniiil azufoánésk-ckiulualk.A
parasztok nem máivelik nieg földjük tt, egyrészt, mert nincs imiivel, miután az orcsz-cik
elhajtották igavonó állatjaikat, szekereiket
és egyéb eszközeiket elvitték vagy elpusztították, másrészt pedig attól tartanak, hogy a
háború hullámai úgyis elöntik földjeiket f j keserves fáradságuk eredményét tönkreI teszik. iA népnek ezt a szegénységét használ-

