
Szégéd, 1916. '.január 20. 

a .pesti közön-sós, Kertész István: A dohány 
(Életkép), Havas Gyula: Örömet hirdetek 
nttktéfk — Téli szél (Versek), Babits Mihály: 
Kártyavár (Regény X ) , Ambrus Zoltán: ílo-
zuámfl bizó sirókna'k Őrizem a szemed (Ver-
sek. Figyelő: Schöflflin Aladár: Strindberg 
a -Nemzeti Színházban. Sdtiöpflin Aladár: A 
bécsi táncosnő, iBáli.nt Aladár: Háborús ké-
pelt, Bálint Aladár: Háborús fotográfiák, ,Pa-
yer -Pál: Utazásaik könyvtára, Székely -Artúr: 
A békekötés pölttikája és -Bismarck, Barta 
Lajos: Szociológia a színházon át, -Fenyő 
Miksa: Ca-ndida. iA Nyugat számonként kap-
ható V/trnay L . könyvkereskedésében (Ká-
rász-utca 9. -szám.) 

— A városi nyelviskolában uj francia, 
német, angol és török tanfolyamok nyitnak 
meg január 1 én. Beiratkozni lehet, naponkét 
a Városi Felsőkereskedelmi iskolában földszint 
jobbra, délelőtt és délután. Telefon 14—11. 
Igazgató, Jakab Dávid. 

FROMMER, BROWNING, 1914. modelu steyer pisztolyok 
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria tér kaphatók. 

Visszaélések a 
lisztutalványokkal. 

— A rendőrség figyelmébe. — 

(Sajói tudósítónktól.) Még jóformán meg 
sem száradt a kenyér-, ilhtve lisztjegyeken 

a nyomöalfesti'-k, máris tömegével érkeznek 
a panasz; Ik az ezen lisztjegyek-kel űzött gálád 
é.s eléggé .meg -nem róható visszaélése k ellen. 
Ez <i risszaéíés elsősorban és legérzékenyeb-
ben a város tudatlanabb érs szegényebb népét 

érinti, ép azért ez a -csalás, ikét.szoresen bűn. 
Húsra ugy sem igen- telik a nirai árak mellett 
a szegényebb nóposv.táiyokna'k is íme most 
akadnak egyes -li.sztárus'itók, akilk még a min-

den napi futat kenyeret is kiragadják a nép 

szájóból. De akad oly an liszt-kereskedő is, aki 
az intelligensebb elemekkel is erőszakosko-
dik. Egy jobb állása állami tisztviselő .IVle-
Kégo fordult hozzánlk az alábbi panasszal. A z 
illető -kereskedőt ezúttal nem pellengérezzük 
ki, a vissizáilé-xik -megtorlása kúilömilxm is 
©1-ö.s; íb.ui a kihágá-si ílnrósá-g dolga, azért 
név nélkül adjuk át a nyilvánosságnak a 
felháborító esetet, ugy ahogy az illető unió 
azt lapunk szerkesztőségében elpanaszolta: 

— Tiz liszt utalvánnyal 240 -deka .főzöl isz-
tet -akartam: az illető kereskedőnél vásárolni, 
amire ő kijelentette, hogy es-a-k tizenöt liszt-
jegy ellenélben hajlandó a kért liszt menny i-
séget kiszolgáltatni. lErre azt felelteim, hogy 
tizenöt jegyért több mint három és -fél kiló 
liszt jár. 

.— Én -pedig tizenöt jegyért nem adok 

többetó két és fél kilónál. -Ha nem tetszik, tes-
sék másutt ivásároln-i. Különiben is csak ke-
nyérlisztet kellene adnom a lisztjegyre és 
nem .főzőlisztet. Miután a cselédem beteg és 
egyébként is so-k és sürgős dolgom volt, 
kény telen vo-lta-m engedni a hatalmaskodó 
szajóesnak és hogy hamar -megkapjam a ki-
váiiit 1 isztmenmyisége-t, oda Ikel-lett adnom a 
követelt tizenöt jegyet, ami nagyszá-mu csa-
ládomnak öt adag kenyérrel való me-grövidi-
tésút j-elenti, jóllehet ezek az -adagok a -maxi-
mális árak idején -úgyis minimálisck. 

-Elmondta még a panaszkodó úriasszony 
az-t-is, hogy -az illető kereskedő addig, -mig ő 
ott volt a -boltjában, minden lisztvásárlóval 
igy-cselekedett. E g y szegényes külsejű iparos 
asszonynak negyvenkéé lisztjegyért mindösze 

h(M kilogramm lisztet adott., jóllehet tiz ki-
logrammnál is több járna ezért. 

Kaptunk azcinban másfelől és -mások el-
leiii is ilyen panaszokat és -miként ezeket a 
Panasztevőket a kihágás! biróságboz utasi- ! 
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toltuk, ez uto-n is felszólítunk mindönkit, 
hogy ezeket a visszaéléseket kim-életlenül je-
lentsék -fel, nnert mégis perfidia, egye- kot 
azért -megrövidíteni, h-ogy -a fölösleges liszl-
.iegyek után járó liszttel vagy kenyérrel ön-
magukat, rokonaikat vagy imrútjaikat és a 
protekciós kundsaiftokat 11 izl aljáik. 

-Ha -már ilyen szűk kenyéren kell -óiniimk, 
legaláll/b ka-pja meg mindenki a néki kijáró 
és valóban nem bőkezűen megszabott Ikenyér-
v-agy lisztmennyis-éget. Se-nlkinck sem áll jo-
gában kevesebb liszt-mennyiséget ikiszclgál-
tat ni, mint amennyiről a liszt-jegyek -szólnak. 

, uEzzel kapcsolatiban a közönség tájékoz-
tatása -céljából hiangs-ulyozzvik, bogy a ki-

adott lisztjegyekkel tetszésszerinti lisztet vá-

sárol he,\ dk ár nullás, akár főző- vagy ke-
nyéri iszte-t, még pedig a lisztj-egyék n -feltün-
tetett mennyöiáglben tekintet nélkül a liszt 
minőségére. 

A fönt vázolt visszaélésre -a I gnyoiiía-
tékosakiba-n felhívjuk a rendőrség •fi.gy-knél 
már azért i<s, mert igen. gyakori iia.-oi.ló ese-
tekről van tudomásunk. A közön-égnek pe-
dig az -legyen a jelszava: Csalók számára 

nincs irgalom és kegyelem! önmaga és e.n-
bortá-rsai ellen vét, -r.íki akár kényelemszere-
tetből, a-kár közömbösségből, elnézi még ezen 
a téréin is a'visszaéléseket. 

Az ilyen -manipulációkat -folytató liszt-
árusoknak végül felhívjuk a -figyelmét a 
liszt- és -kenyérjegyeken -feltiin-tető szank-
cióra : 

„.7egyeket oUtserélni, másra átruházni 
vagy azokkal bármiként visszaélni nem, sza-

bad, mert az illető ez által az említőit ren-

delet (4586/191 ő. M. E.j szerint két hónapi 

elzárásstd büntetendő kihágás követ el. 

Vilmos császár Nisben. 
Szoiia, január 19. A bolgár távirati iroda 

jelenti. Vilmos császár Nisben tett látogatása 

alkalmával valamennyi bolgár csapatvezér-

ncK és számos magasabb -tisztnek az 1. osz-

tályú vaskeresztet adta. Radoszlavov a Vö-

rös Sasrend parancsnoki keresztjét, Davido-

vics a király politikai kabinetirodájának fő-

n-clk-e, Csapra-sikov nis-i biztos, Sztojanovics 

posta- és távirdai főigazgató és Mortov ál-

lamvasuti igazgató a II. osztályú vaskeresz-

t H e r b s t sajtófőnök pedig a II. osztálya 

porosz korona-rendet kapta. (M. T. I.) 
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Az antant diplomáciai 
szakifása Montenegróval. 
— A király és a kormány visszatér 
Cetinjébe. — Az antant visszahívja 

követeit. — 

Zürich, január 19. A montenegrói király 

és kormánya a béketárgyalások befejezése 

után vissza fog térni Cetinjébe, Ezzel külső-

leg is megnyilvánul, hogy Montenegró) végle-

gcsen szakított a négyesszövetséggel. 

Lugano, január 19. A nra reggeli milanói 

lapok Ikoz-íik, hogy Olaszország, Franciaor-

szág és Anglia kormányai visszarendelték 

montenegrói követeiket s -ezzel az antant kor-

mányai megszakították a diplomáciai vi-

szonyt Montenegróval. A montenegrói á-l'lami 

bank készletét Alessióból visszaviszik Mon-

tenegróba. 

Anglia változtat tengeri politikáján. 

London, január 19. Washingtonból je-

lenti a Times, hogy ott sokat beszélnek arról 

p változásról, amelyet Anglia tengeri politi-

kájában végrehajtani kiván. Megegyeznek 

benne a vélemények, hogy az amerikai kor-

mány a rendszeres blokád kihirdetését he-

lyeselni fogja, de feltételül köti ki, hogy a 

jblekád törvényes -legyen, vagyis be kell bi-

zonyítani, hogy a brit tengeralattjárók a Ke-

leti-tengeren valóban képesek a kereskedelmi 

hajózást megakadályozni. A semleges álla-

mokkal való kereskedele-mnelk azonban liábo-

rittatlannak kell. maradnia, kivéve azt -az ese-

tet, ha alkalmazható a „meg nem szakított 

útról" szóló tengerjogi szabály. (M. T. I.) 

Begyújtáshoz legolcsóbb 
a papir-hulladék. Kb . 70 kilós bá -
lákba préselve 2 koronáért kapható 

V á r n a y L . 

Délmagyarország 
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