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A Berliner Tagebialt e'lnhez a levélhez a 
következő megjegyzést fűzi : Miként Foerster 
tanár, ugy mi is ellene vagyunk minden szer-
vezett bojkottmozgalomnak. Mit akar ki'ki 
tenni, mit nem, mindenkinek a magánügye. 
De azért Foerster tanár is azon a vélemé-
nyen van, ihogy az ilyen Dernburg-fcle nyilat-
kozat talán mégis hat Barzilaira és társaira . 
A háború után sürgősen szükséges lesz min-
den sovinizmus és izgtás ellen, — de a saját 
országunkban is — a legnagyobb határozot t -
sággal fellépni, mivel ugyanazok a szomorú 
jelenségek mindig ugyanazokra a szomorú 
következményekre fognak vezetni. Az önse-
gély erőteljes eszközei nélkül a békeszeretőek 
sciha semmire sem fogják vinni. Nem fog te-
hát ártani, ha az olasz nép tisztességes részé-
vel igy megértetik, micsoda károkat okoznak 
Rarzilainak é s társainak, meg a sa j tónak az 
üzelmei. 

— Urinők o'thona Szegeden. Néhány lelkes 
szegedi úrinő á!+ a 1 már ló ideje tervezgetett, 
nagyon nemes cél.u intézmény jutot t el lég-
ii tó b az örvendetes megvalósítás küszöbéhez. A 
Reök Ivánné kitűnő vezetése alat t álló „Fele-
baráti Szeretet Szövetség"-nék 12-én megtar-
tott értekezletén ugyanis egyhangú határozat-
ként mondotta ki az, hogy a Szövetség kebelé-
ben, mint ennek egyik csoportja, megalakul az 
Urinők Otthona-naík felállítását elkészítő és 
szervező bizottság. Ugyanakkor nagy lelkese-
dést, keltve jelentette be Reök Ivánné elnök az* 
hogy a magános urinők haj lékára vonatkozó-
lag már ajánlatot is kapott s a mennyiben 
— lehetőleg rövid időn belül — legalább har-
minc magános úrinő jelentkezik larra, hogy 
pusztán a lakásért havonta busz koronát fizet, 
a Felebaráti Szeretet Szövete ég alkalmas házat 
vehet az Urinők Otthonának céljaira. Az érte-
kezlet nagy tetszéssel fogadta ezt a kedvező 
ajánlatot -s nyomban meg is alakította a 
szervező bizottságot a szükséges 'előmunkála-
tok megtételére. A szövetség ezúton is felhívja 
azokat ,a szegedi — esetleg vidéki — magános 
ori nőket, akik a fenti feltétel mellett az Urinők 
Otthonának henlakó tagjai 1 'kívánnak lenni, 
hogy Urai/ Zoltáné úrnőnél (Szeged, -máv. 
iizletvezetőség palotája) akár személyesen, 
akár pedig Írásban mielőbb jelentkezzenek. 

— Pancsova polgármesterének távirati 
értesítése szerint a Pancsováról önként elköl-
tözött pancsovai lakosok nyugodtan vissza-
térhetnek Pancsovára, mivel őket semmiféle 
veszély nem fenyegeti. 

— Tizenkilencedikén lesz a vidéki váro-
sok ankétja. Aradról jelentik: A közélelmeze's 
rendezése céljából tudvalévőleg akció indult 
meg Aradon, bogv a szomszédos nagyobb 
városok kiküldötteinek bevonásával tárgyal-
ják a nagyfontosságú kérdést. A vidéki váró 
sok értekezlete, mint a közélelmezési bízott 
ság legutóbbi üléslén megálttapitotta. október 
hó tizenkilencedikén lesz Aradon. Szeged, 
Nagyvárad és Temesvár kiküldöttei főnnek ei 
az ankétra, amely elé országos érdeklődéssel 
tekintenék. Az értekezlet hivatva lesz- a vi-
déki városok speciális viszonyainak szem 
előtt tar tásával megidölni azt a programmot , 
amellyel ezt a sürgős kérdést közmegelége 
désre megoldani lehetne. A városok képvise-
lői közlik egymással közélelmezési politikájú 
ka t és beható eszmecsere után hozzák m e g 
határozatukat , amelyet fel terjesztenek a kor-
mányhoz: és amely esetleg helyes j ránvba te-
reli a közélelmezési országos rendezését. 

— Német takarékoskodás. Az élelmiszerek-
kel való takarékoskodás nemcsak gazdasági 
szükségesség, hanem egyúttal erkölcsi köte-
leség is, mivel: egyesek takarékossága a köz-
nek válik javára. Ez okból, de nem azért, hogy 
a kiéheztetés rémét a f a l r a fessék, a müncheni 
orvosok hadi bizottsága az alábbi felszállítást 
tette közzé. Érdemes rá, hogy Bajorország 
határán tul is megszívleljék és a felszóllitás-
nak ez értelmében já r janak el az emberek. A 
felszólítás így hangzik: 

— Az első hadi évnek vége. Miként a mi és 
szövetségeseink bátor és halálmegvető seregei 
a háborút csaknem Mindenütt átvitték az el-
lenség országaiba és képesek voltak arra , hogy 
a határ földet megvédelmezzék, azonképpen 
sikerült ellenségeink gyalázatos kiéheztetési 
tervét is megakádáyozniuk az u j gazdasági 
évbe tekintélyes gabonakészletekkel lépünk. 
Azonban ellenségeink további, folyvást megú-
juló és ily irányú erőlködéseinek is szégyen-
letes kudarccal kell végződniük. Épp azért to 
vább is kell tartanunk! Mindennemű élelmiszer 
felhasználásában ezentúl is okos korlátozást 
kell tanúsítanunk, csak annyit fogyasszunk 
amennyi szükséges, semmit sem szabad elpo-
csékolni vagy elveszni hagyni, a földnek min-
den gyümölcsét megfelelően ki kell használ-
nunk. Főleg 'azt kell fogyasztanunk, .amihői 
bőven van és takarékoskodni kell azzal, amiből 
szűkében vagyunk. Állat- és 'sertés állomá-
nyunk .az utóbbi időben tetemesen -megcsap-
pant, azért ajánlatos ia hússal való takarékos-
kodás. Az orvosi világ általános véleménye 
szerint a jobb módú körökben az -élelmiszerek, 
nevezetesen pedig -az utóbbi években erősen 
tulságbao vitt húsfogyasztásnak a leszállitáisa 
csak biaszno-s lehet. Hazafias kötelesség is. bogi-
m-agán ér (lékeink előtérbe tolásával ne, drágít-
suk meg mesterségesen a nép számára -az élel-
micikkeket. Aiki ezt cselekszi, ,a köz ellen követ 
el bűnt, amely én oly súlyos, -mint a hazaáru-
lás. Alulírottak kötelezték magukat arra, áogy 
csak az egészség fen tartására szükséges mér-
tékben fogyasztanak mindennemű élelmiszert, 
a ma-gnk körében odahatniak, hogy a legna-
gyobb takarékosságra ügyeljen mindenki. Min-
den mellék étkezésnél -lemondanak a húsról, 
hetenk-int két egészen hústalan napot tartanak, 
vagy legalább is a hét négy főék-ezési ideje 
(ebéd és vacsora) nem esznek búst. Betegsg s 
utazás kivétel. A luli róttak kérve kérik főleg 
•a jobb módú köröket, hogy jhasonló lmodon 
cselekedjenek. Az ellenség támadása az élel-
miszer kérú'sben is val.jon kudarcot népünk 
hatalmas akaraterejével szemben. (Aláírások.) 
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Jegyzések nálam bejelenthetők az 
eredeti hivatalos feltételek mellett. 

Kívánatra a jegyzett kötvényekre 

kölcsönt nyújtok 

80% erejéig 
1917. december 31-ig biztosított 

5% kamat mellett 

— Gyorsított eljárás a piaci uzsorások 
ellen. Néhány nappal ezelőtt hirt adtunk arról, 
hegy Nagyváradon a kihágási bíróság gyorsi-
tott -eljárást léptetett életbe a piaci uzsorások 
ellen. Ezt -az eljárást, nagyon helyesen, most 
a szegedi rendőrség is életbe léptette és a piac 
hiénáit: (az uzsorásakat, és botrányt okozókat a 
rendőr nem i r j a fel, hogy azután két vagy 
három hét múlva megidézve ítélkezzenek fe-
lettük, hanem nyomban beviszi őket .a rendőr-
ségre, ahol a kihágási biró érdemeik szerint 
egy-kettőre elbánik velük. Szerdán két burgo-
nyadrágitó felett Ítélkeztek a gyorsított eljá-
rás szerint. Sirovica András és Kapás Mihály 
nem akarták tudomásul venni, hogy a burgo-
nya mak-szimiáH-s ára kilenc korona és 14 ko-
ronát kértek érte mázsánként. A kihágási bí-
róság Sirovicát 24 korona. Kapást fi korona 
pénzbüntetésre itél'te és burgonyájukat- -a mak-
szimális áron eladta. 

— A szegedi házmesterek é s a kapuzárás. 
Megírtuk már néhányszor, hogy mióta háború 
van, a szegedi házmesterek felhasználva a 
rendőrség csekély léísvámát. kényük-kedvük 
szerint már este S—9 óra között bezárják a 
bérházak kapui t és ezzel önkényesen megadóz-
tat ják a lakókat. Most a rendőrség erélyes ren-
deletet léptet éleibe a házmesterek önkényes-
kedése ellen és szabályozza a kapuzárást. Csak 
az a fontos, hogy a rendelet betartásást kellő-
képen ellenőrizzék, mert a házmesterek eddig 
nem sokat törődtek a rendeletekkel. Az erre 
vonatkozó rendelkezés igy szól: 

A felmerült panaszok folytán szükségessé 
vált az u j közrendi szabályrendelet némely 
fontos rendelkezéseit -a nagyközönség jogos igé-
nyeinek kielégítése végett életbe léptetni. Neve-
zetesen a 19., 20. és 21. szakaszok értelmében a 
város belterületén minden bérház kapu ja esti 
10 órától zárva tartandó. Reggelíi kapunyitás 
a nagykörúton belül május 1-től szeptember 
30-ig reggel 5 óra, október hó 1-től április 30-ig 
6 óra, a nagykörúton kivül állandóan (télen-
nyáron reggeli 4 óra. A házban levő házmester 
vagy kapus éjfél előtt 10, éjfél után 20 fillér 
kapunyitási di ja t -szedhet a reggeli kapunyitás 
idejéig. Oly bérházakban, ahol 4-nél több bérlő 
van, a lakások számmal jelölendő meg és a 
lakók névjegyzéke a lakás számával megjelölve 
iszembetiinő helyen: kapu -alatt vagy lépcső-
házban kifüggesztve tartandó. Ezen rendelke-
zés kézbesítések, nyomozások st.b. alkalmával 
lényegesen elősegítik a csekély létszámú rend-
őrség működésének eredményességét, -s -a nagy-
közönség és más hivatalos személyéket, mint 
postai 'levélhordók, kézbesítők is útba igazíta-
nak. A lépcsőházak sötétség beálltától éjfél után 
1 óráig kivilágitandók. 

— A burgonya maximális ára. A rendőr-
ség közli: Az ennivaló burgonya á f a 'kor-
mány,rendeletileg 1915. október 31-ig méter-
mázsánkint 9 korona árban van megállapítva. 
A rendörkapitányi hivatal közli, hogy a kis 
forgalomban a burgonya árá t kilogrammon-
'kint 12 fillérben állapították meg. 

— A szegedi állatvásár. Szegeden most 
folyt le az őszi ál latvásár. A vásáron, amelyre 
igen sok állatot haj tot tak fel a környékből, 
600—700 koronát adtak egy vágni való te-
hénért , ih'CÜ'Oitt -azelőtt 100—150 korona volt 
a rendes ára. A fejős- tehenek á r a a vásáron 
1300—1500 korona között váltakozott, de 
ilyen jószág csak kevés volt. A vásár szép 
eredménnyel zárult . Tizenhat vaggon marhá t 
szállítottak, egy vaggonban átlag 28—30 d-rb. 
állat volt. Ezek közül a katonaság részére 
csak hét vaggonnal vásároltak. 

— Ha Kocsisok tréfálnak Vetró András 
szegedi 57 éves fuvaros kocsijával a tiszai rak-
par t ra ment fuvarozni. Kocsijával közvetlenül 
a rakpart mellé állt és ugy szállt le a kocsiról, 
hogy a kőfal és a kocsi közé került. Ugyan-
akkor arra ba j to t-t Valka Péter kocsis, aki tré-


