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melésre. Olyan hatósági intézkedést kivan-
nak, amely kimondja, hogy a 48 filléres ár 
további intézkedésig érvényes. A;z ja tej-
többlet, amelyet az áremeléssel kapcsolatban 
reméltek, egyelőre nem állapítható meg, 
mert ínég osak három napja van érvényben 
a magasabb tejár, de annyi máris konsta-
tálható, thogy a hó rvléigéig körülbelül 1000 
litert fog kitenni a napi emelkedés. 

— Szegedi katonák kinevezése A honvé-
delmi miniszter Lippay Gyö rgy szegedi ál-
lami főgimnáziumi tanár, Csenky La jos 
csongrádi takarékpénztári tisztviselő, Gold-
gruber Árpád kereskedelmi ügynökség tu-
lajdonos ós Bogi József Szilveszter makói 
adótiszt, hadibiztossághoz beosztott népfelke-
lőket segédszámtisztekké léptette elő. A z 5. 
honivédgyalogearteidtaél: dir. Palóc Sándor, 
Ábrahám lAndrás, Winkler István, Benno 
Bogdán, Zoldos Géza, Orami Béla, Erdélyi 
Gyula, Zenzer Miklós, Szolcsányi István, 
Tóth Gergely zászlósokat hadnagyokká ne-
vezték ki. 

— Olcsóbb lett a tojás. Megírtuk, hogy a 
város karácsonyra ismíét 14.000 darab tojást 
hozatott, amelyet a városi áruibódákban húsz 
fillérért árusítottak. iMint most értesülünk, 
alig fogyott el néhány száz darab, ugy, hogy 
a városi tanács visszaadta ezt a tojás-
szállitmányt a kereskedőnek. A z történt 
ugyanis a hatóság szerint, hogy mikor a 
tanyaiak megtudták, hogy busz fillérért árul-
ja a hatóság a tojást, behoztak nagyobb 
mennyiséget a városba. Ezáltal — a nagy 
kínálat természetes folyományaiként — a 
tojás ára esett. A hatóság nem akart ráfizet-
ni a tojásra és stornírozta az üzletet. 

— A kereskedőket érzékeny veszteség 
éri a petróleum árának makszimálásával. 
Hétfőn délelőtt a Szegedi Kereskedők Egye-

sületének küldöttsége felkereste a polgár-
mesterit hivatalában és megkérte, hogy vala-
hányszor olyan élelinicikkok árát f o g j a ki-
csinyben i árusításira maximálni, amelyet 
kiskereskedők is árusítanak, a bizottságba a 
Ikereskedők egyesülete utján, csakis hivatásos 
kereskedőiket hív jon meg. A polgármester 
közölte a küldöttséggel, ihogy jövőben kíván-
ságuk szerint f o g eljárni. Miután a keres-
kedőkot a petróleum árának maximálása — 
adta ínég elő a küldöttség szónoka — súlyo-
san érinti a kereskedőket, mert egész idényre 
fedezték már a szükségletüket, még pedig 
jóval a megállapított árnál magasabb árért, 
a minisztertől sürgönyileig kértek egy olyan 
közbeeső intézkedést, amely a kereskedőket 
ettől a rettenetes árveszteségtől megóv ja , a 
polgármestert pedig arra kérték, hogy pár-
to l ja kérésüket. Somogyi válaszában kije-
lentette, hogy bármennyire meg is van győ-
ződve a kérés jogosságáról, csakis abban az 
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— A kapuzárás. Kaptuk a következő soro-
kat: Tekintetes Szerkesztőség! A' közönség 
zöme, a lakók, nagy megelégedéssel olvas-
hatták azt a néhány sort, amivel a tanács-
nak azt a határozatát kisérték, hogy a kaput 
a lakók és a házigazda közös beleegyezésével 
egy-egy ház a szabályrendelet ellenére kilenc 
óraikor is bezárhatja. Merem mondani, hogy 
•a közönség nagy része nevet ezen a határo-
zaton, amely az élet minden .ismeretét ebben 
a vonatkozásban, is kíséri. Nem tudom, hogy 
jött létre ábhan a házban, amelyről szó van, 
,a ,megegyezés, de a tanács arra is gondolha-
tott volna, hogy egyik-másik lakó esetleg 
nem a maga jószántából járult liozzá. Hiszen 
mindenki, aki lakó, nagyon jól tudja, hogy 
a költözködés költséggel és kellemetlenségek-
kel jár. Ha a lakás egyébként megfelelő, a 
kapuzárás miatt csak nagyon heves termé-
szetű ember költözködik. Inkább megegye-
zik. És a .szabályrendelet talán azért is van, 
hogy az ilyen uiegnemegyezlés következmé-
nyeitől óv ja a lakókat. Könnyű azt monda-
ni, hogy a házmester nem kér tíz óra előtt 
kapupénzt. Arra is gondolhatott volna a 
tanács, hogy a legtöbb lakó zsénhen van és 
fizet, ha tíz óra előtt is nyitjáik neki a kaput. 
A rendőrségtől igazán uieui lehet kívánni, 
hogy a kapuzárást a háborúiban gonddal 
ellenőrizze. K i .is játszották sok helyen a 
szabályrendeletet. iMost még több helyen 
fog ják a kaput 9-kor zárni, inert kedves házi-
úrnak és sunyi házmesterek szívesen magya-
rázzák ugy a tanács határozatát, hogy most 
már szabad az nt. A lakók pedi.g köszönik a 
hatóság kedves gondoskodását. Csak tovább 
ezen az utón, még sikerülhet falut is csinálni 
az egykor nagy jövőjű Szegediből. .A szer-
kesztő urat kérem, ihogy a nevemet no i r ja 
ki. ,Egyik olyan intézménynél vagyok sze-
rény fizetésű hivatalnok, a.melv'ér-t .annak 
idején futtatott a város, amelyben m ó l jog 
ellenére kapupénzzel > arcclhatnak .meg, ha 
nogyiad-tizig bátorkodom sétálni. Tel jes tisz-
telettel H. K. , t) 

— Köszönetnyilvánítás. Ez uton mondok 
köszönetet mindazon elvtársaknak, j-élbará-
toknak és ösmerő-öknek, akik felejthetetlen 
férjemnek, Varga Ferencnek, a szociálde-
mokrata .párt titkárának temetésén ré-zl vet-
tek és fájdalmaimban osztoztak. Tisztelettel 
özv. Varga Ferencné és gyermekei. 

— Russz volt a tavalyi szőlőtermés. 
Balogh Káro ly pénzügyi tanácsos érdekes 
statisztikát állított össze a tavaly i szőlő-
termésről, amelyet a budapesti statisztikai 
hivatalnak fog a városi tanács felterjeszte-
ni. Balogh tanácsos összeállítása szerint 
Slzogcd város területén 43.608 katasztrális 
hold beültetett szőlőterület van, ezen 1915-
hen 10.668 hektoliter bor termett. A szőlő-
termelőikre rossz idők jártak, mert 9430 hold 
teljesen elpusztult, r fezben tönkrement 3365 
hoki, nrig jelentéktelen kár csak 903 hold 
szőlőt ért. Forgalomba került, illetve eladtak 
80.000 ki ló szőlőt. A bor ára szüretkor átlag 
egy korona volt, a szőlő kilóg ram ja pedig 
hatvan fillér. A termés tehát- nagyon rossz, 
a ibor minősége — szakértők szerint — .köze-
íves, Holdanként az átlagos termés 70 liter, 


