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delet alapján fejenkénti napi 40 dekagram-

mal számítva ki a gazdasági cselédek, fog-

lyok és arató munkások összszíikségíetét, az 

ezen felüli mennyiséget zár aíá 'helyezettnek 

•nyilvánította. A mai rendeletek értelmében, 

ily esetnek minden gazda ki van téve, mert 

semmiféle rendelet nem intézkedik arról, 

hogy a gazda nem volna jogosult gazdasági 

alkalmazottainak természetbeni járandósá-

gát teljes egészében kiszolgáltatni. Viszont az 

érvényben levő általános miniszteri rendelet 

szerint egy felnőtt személy napi 40 dg. liszt-

nél többet nem fogyaszthat, már most a gaz-

da — bár jogosítva van cselédjének a teljes 

konvenció kiszolgáltatására, — a napi 40 de-

kás rendelet alkalmazásával zavart és ínég 

nagyobb cselédlhlányt eredményezhet. Ugyan-

ngy a hadifoglyoknál. A íogolytábor-pa-

rancsnokságok szigorúan előírják, hogy a 

fogolytartó gazdák jól élelmezzék foglyaikat 

és a jó élelmezéshez legalább tiapi 1 kilogram 

kenyér szükséges. De miből, ha a miniszteri 

megbízott csak 40 dg. lisztet hagy naponkint 

és íejenkint. Ezekre az általános vonatkozású 

kérdésekre és hiányokra felhívjuk az ilieté 

kes tényezők figyelmét. Talán a Szegedi 

Gazdasági Egyesület is foglalkozhatnék vele, 

hisz gazdákat érintő dolgokról van szó. 

— A Nővédő-Egyesiilet eríélye. A Szegedi 
Katlholikius iNőviédo-IEgyesület — mint már 
jeleztük — február 20-án naigyszaibásü 'köz-
művelődési estélyi rendez a hadiár vak ja-
vára. Az estély anáiisoráb az egyesület elnök-
sége nagy körültekintéssel és .buzgósággal 
készíti elő, hogy annak sikerét a hazafias cél 
érdiekéiben1 biztosítsa. Az estélyen megjelenik 
dr. GUrt\\fetder Gyula megyéspüspök F, aki 
ez a Ilka lóimmal beszédet mond. iA haugver-
seuy tszámait országos ihitrü művésznők és 
irók töltik lie. Az cstélyt az egyesület a Ti-
sza-szálló (nagytermében tartja meg, délután 
5 órai kezdettel. Jegyeik az egyesület szék-
házálbau és a Szent István-Társulat könyv-
kereskedésében előre (válthatók. Meghívókat 
is bocsát ki az elnökség, annelyékniglb szét-
küldése most van folyaiimatban. 

— A csengelei vizkárosultak felsegélye-
zése. A szegedi szabadoktatási bizottság a 
csengelei vizkárosultak fölsegélyezésére feb-
ruár 10-án délután öt óraikor a városháza Ibi-
zottsági telimében (választmányi ülést tart. 

— Drákói Ítélet egy makói tarhonya-
gyáros ellen. Makóról jelentik: Klein Mór, 

makói tarhonya gyáros ós Lőwenbach Benedek 
pékmester állott ma a rendőrkapitányság, mint 
elsőfokú büntetőbíróság előtt. Mindketten az-
zal voltak vádolva, bogy a .kormányrendelet ti-
lalma ellenére még február elseje után is gyár-
tottak tarhonyát, illetve kétszersültet, és igy 
a birtokukban levő, de már a rendelettel rekvi-
rált, a Haditermény tulajdonát képező lisztet 
rendeltetésétől: a közfogyasztástól elvonták. 
Lővvenüach Benedeket az elsőfokú biróság fel-

mentette, mert a terhére rótt cselekmény nem 
nyert beigazolást és mert Lőwenbach bebizo-
nyította, liogy a kétszersültet még február el-
seje előtt készítette s azt később csak szárítot-
ta. Annál súlyosabb Ítéletet mér a rendőrség 
Klein Mórra, akit — mert a rekvirálási rende-
let ellenére a már rekvirált lisztből február el-
seje, után tarhonyát késziteít, az ehhez felhasz-
nált lisztet közérdekű rendeltetésétől elvonta, 
— 30 napi elzárásra és 2000 korona, pénzbünte-

tésre itélte, egyben a jogtalanul készített husz 
métermázsa és mintegy 40(M) korona értékű tar-
honyát elkobozta. Ezenfelül a rendőrség az ügy 
aktáit felterjesztette a másodfokú hatósághoz, 
amelynek a kormányrendelet értelmében joga 
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vau az engedély nélkül gyártott tarhonyameny-
nyiség értékének kétszeresét 'büntetéskóp ki-
róni. 

— A szegedi ipartestület február 21-én 

délelőtt 9 óraiké® .a városháza nagy leríni.ben 
tartja rendes közgyűlését. Tárgysorozat: 1. 
Jegyzőkönyv hitelesítést re 5 tag kiküldése.. 
2. Az felölj állóság évi jelentése. 3. A z 1915. évi 
pénztárik iimutatás előterjesztése. 4. 'Vagyon 
és fleöltöégelőiráinyzat bemutatása. 5. Netáini 
indítványok 

— Megbüntetett árdrágítók. Dr. Temesváry 
Géza főkapitány-helyettes, a kiihágási biró 
két-két napi elzárásra és huse-husz korona 
ipcinzifíiiiiifetésre itélte Hifkó Győkóné, Tcodor-
csw Lyübáné és Todoron EZsiivóné török-
kamicsai (kofákat, alkik kedden .délelőtt Sze-
geden ház.ról-iiézra jáirva,, kukoricát a maxi-
mális áron Ifelül kiináltak megvételre. Egy 
liter tengeriért horminclhat fillért kért ok, 
a,mi kilónk int negyvennyolc fi 1 lénrnJk (felet 
meg, tehát huszonkét fillérei többet, mint a 
hatóságilag (megállapított legmegasakib ár. 
A temigwrit a főkapitány-helyettes elkobozta. 
Az Ítélet jogerős. 

— Változások a szegedi ügyvédi kamara 
területén. A hivatalos lap szerdai száma közli: 

A szegedi ügyvédi lkaméira Iközlhirné teszi, 
Ihogy a krnna r-a. lajstromából töröl tel tök: Ko-
kits János iNagyfieekkeirek, dr. Miskolezy Fe-
renc •Csongrád, dir. Kiss Pál IMrlkó, Bolgár 1-1-
ván Törökkamizsa, dr. Gönezy Lajos iSzcged, 
dr. Vértes Imre Nagyi)rt-.dkerek és dr. Bavnr 
iAI aj os Nagy k ilk inwía elli i a Iá lozás indok ál ról. 
Szélklhelyiváltoeás: dr. Csenik a Ferenc ügyvéd 
lakhelyét Horgasról lSz.eg.edre tette át. Gond-
noki kirendelés: dir. Kiss Pál elhunyt ügyvéd 
irodájára dr. Bán Zsigmond urakéi ügyvéd. 
Bolgár István elhunyt, ügyvéd irodájára 
Kir. íSzitner Imre törökkanizfeai ügyvéd, dr. 
Gönezy Lajos elhunyt ügyvéd irodájára dr. 
Lippay La jos s/eredi ügyvéd, d. Vértes Im-
re elhunyt ügyvéd irodájára, dr. Eibeuselhi tz 
Miksa nagyin eskeireki ügyvéd, Bayer Alajos 
elhunyt ügyvéd irodájára pedig Gru'hits Ti-
vadar nagylkilk indái ügyvéd rendeltetett ki. 

— Könvveket a harctérre! „Minél tovább 

tart a háboru, annál isürülbíbeu hallatszik a 
magyar katonának kérő szava, (liogy küld-
jünk nelkik könyveiket a harctérre. Jól tud-
juk, Ihogy ezzel ujabb áldozatot kérünk a tár-
sadalomtól, amelynek áldozatkészségét a 
hadsegélyző mozgalmiak különikein is erősen 
igénybe veszik. Erre az uja'blb áldozatra 
azonban szüksége van a közös nagy cél szol1 

gála tálban. Hálásan fogadunk mindem köny-
vet, folyóiratot és kó]>es füzetet stb. Min-
denki otthon vizsgálja át könyvtárát és .ami 
nélkülözhető, azt .ajánlja fel a lradsepegnek. 
Gondoljuk meg, liogy a könyvek, amelyek 
érintetlenül hevernek a polcokon, élvezetet 
és épülést, szerezhetnek sok vitéz katonának," 
Berezeg Ferenc nagynevű ivónk fenti felhí-
vását a Szegedi Nő ipar- és Házi ipar-Egyesü-
let Hadsegitő bizo'itsága magáévá tette és 
kéri a szegődi közönséget, (hogy kipróbált 
nagylelkűségének isimét tanújelét adja azzal, 
hogy mentül nagyold) számúi könyvet küld-
jön a Belvárosi oroda I. emeleti .műhelyébe. 
Innom a bizottság a budapesti központba to-
vábbítja a könyveket. 

— A lisztkészlet bejelentése. A l isz tkész-

letek bejelentésére szolgáló bejelentő lapok a 
rend őrka.pitányi hivatalban kaphatók. Azok, 
akik eddig liszflkészletüket nem jelentették 
be, miniéi elől 111 tegyenek eleget a hatóság 
felhívásainak. 

— Összevagdalta a feleségét egy nagy-
váradi bankigazgató. Nagyváradról j e len t ik : 
Rettenetes családi dráma történt a Szaó-v.ay-
uteáibaj). Koppér Antal a Nagyváradi Bank 
és Kereskedelmi iR.-T, vezérigazgatója, aki 
jelenleg katonai szolgálatot teljesít, név tele11 

levelet kapott a harctéren, amelyben az állt. 
hogy felesége megcsalja. iKopper unost tiz 
napi szabadságra Nagyváradira érkezett. Ne-
hány napja lakott iniár odahaza éls eza la t t a 
feleségét, folytonosan kínozta féltékenységi 


