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lett érzett mély gyászának. A közgyűlésre 
dr. Cioatricis Lajos főispán a következő meg-
hivót bccsájtotta ki: 

— Ö csász. és apostoli királyi felségének, 
1. Ferenc József legkegyelmesebb uralko-
dónknak 1916. évi november hó 21-én bekö-
vetkezett elhalálozása folytán a város közön-
sége legmélyebb fájdalmának, gyászának és 
részvétének méltó kifejezése a törvényható-
ság közgyűlését illetvén, felkérem a törvény-
hatósági bizottsági tag urat, hogy f. é. no-
vember bó 27-én délután 4 órakor tartandó 
rendkívüli közgyűlésen a gyásznak és ke-
gyeletnek megfelelőleg fekete ruhában meg-
jeleni] i szíveskedjenek. — Szeged, 1916. évi 
november bó 23-án, — Elnök, 

— A tőzsde szünete. A budapesti áru- és 
értéktőzsde a király halála miatt hétfőig 
szünetel. ' ; 

— A Iondoni drágaság. Genfből táviratoz-
zák: A Matin-nek jelentik Londonból, hogy 
az élelmiszerek drágasága hihetetlen mérté-
kitt ölt. Különösen ,a hus és a tojás rendkívüli 
drága. A tojás tucatját öt és fél f rankkal fi-
zetik. 

— Baksa Lajosné köszönete. Özvegy Baksa 
Lajosné levelet intézett a polgármesterhez, a 
melyben köszönetet mond a város tanácsának 
ura halála alkalmából kifejezett részvétéért. 

— Egyetlen kenyérfaj Franciaországban. 
Bemből í r j ák : A Temps szerint a francia 
minisztertanács által elhatározott s azonnal 
érvénybe lépő rendelkezések között szerepel 
a többi között egyetlen kenyérfaj sütése, meg-
tiltása mindenféle olyan cukorsütemény 
készítésének, amely nem áll négy napnál to-
vább és bezárása az összes mészárszékeknek 
és vágóhidaknak a hét két napján. 

— A munkásbiztositó pénztár tagjai. A 
hivatalos lap mai száma rendeletet közöl, 

mely szerint mindaddig, amíg a háborús vi-
szonyok következtében az Országos munkás-
betegsegélyző és balesetbiztosító pénztár, va-
lamint a kerületi munkásbiztositó pénztárak 
közgyűlése összehívható nem lesz, az állami 
munkásbiztositó hivatal bírói osztályának 
nem állandó tagjait és póttagjait , úgyszin-
tén a munkáshiztositási választott bíróságok 
ülnökeit és helyettes ülnökeit az állami rnun-
kásbiztosiási hivatal nevezi ki. 

— Előadás. A Feministák Szegedi Egyesü-
lete 26-án, vasárnap délután 5 órakor előadást 
rendez a kereskedelmi és iparkamara gyülés-
termóben. Sikerült megnyerni előadóul Po-
gány Paulát, a budapesti Feministák Egye-
sületének t i tkárát és „A Nő" ciniü feminista 
folyóirat társszerkesztőjét, aki „A •nőmozga-
lom története kapcsolatban az if júsági moz-
galmakkal" címen tart előadást. Az if júság 
jelenlegi helyzetét, a szociális fejlődés okoz-
ta jövő társadalmi elhelyezkedését és szociá-
lis kötelességeit világítja meg az előadó. Fon-
tos, liogy ugy az ifjúság, valamint mindazok, 
akik a jövő generációnak a kor szellemében 
való észszerű nevelését áhítozzak, meghall-
gassák az előadást. 

— Legjobb adós — az állam. Annak az 
izmos mozgalomnak, mely most ötödször hul-
lámzik végig az országon, liogy a liadiköl-
esön ügyét ismét diadalra segítse, legfőbb 
rugója kétségtelenül a hazaszeretetet. Azon-
ban mivel sem kisebbítjük meg azt az eré-
nyünket, lia beismerjük, hogy a kadikölesön-
nak reánk nézve is meglepetésszerű, fényes 
sikereibe belejátszott még egy másik fontos 
tényező is. Az a meggyökerezett tudat, liogy 
reánk nézve legkívánatosabb adós — a ma-
gyar állam. Nem tagadjuk, hogy eleinte 
más nézetek is voltak. DB jött az első hadi-
kölcsön és az eredményén a felocsudás, szö-
vetséges, mi több: semleges államok intézetei 
és polgárai tekintélyes számmal és összegek-
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kel vonultak föl, álltak mellénk és liadiköl-
csönünkben való részvételük esetről-esetre 
fokozódott. Pedig pénzről volt szó és üzleti 
bejfektetésről, mely tudvalevően sohasem 
szimpátiákra, 'lrameim mindig csak a kérlelhe-
tetlen kétszer kettő négyre alapít ja számí-
tásait. Tudtuk mi is, mert rohamos .fejlődé-
sünkből kiéreztük, szinről-szinre láttuk gaz-
dasági föllendülésünkön, hogy a magyar ál-
lani pénzügyi alapja szilárd. Külföldi érté-
kelése azonban még jobban kinyitotta a sze-
münket s akkor már senki sem volt többé bi-
zonytalanságban a külföld bizalmának okai 
felől. Erőforrásokban olyan .kimeríthetetlen, 
kincsekben annyira gazdag ez az ország és 
népe, annyi évtized alatt a kulturális s gaz-
dasági megerősödés olyan magas fokát érte 
el, hogy jövőjére biztosan lehet építeni. Miért 
erre a jövőre nézve az eddigi fejlődés szédü-
letes tempója kezeskedik róla, hogy a kime-
rithetetlen gazdasági források és jkinesek) 
föltárása igazában még csak ezután követ-
kezik el és hogy mezőgazdaságának és ipa-
rának intenzivebb és egyre szélesedő kiak-
názásával arányban az állam teljesítő képes-
sége fokozatosan gyarapodni fog. A külföld 
kifinomodott gazdasági érzéke egészen jó 
nyomon jár, mikor a hadik Ölesönünkben igy 
honorálja a magyar állam és jövendő gaz-
dasági helyzetet. Innen van, hogy badiköl-
esöneink eredményei egymásra licitálnak. 
Lassúink int ez a felismerés az ország minden 
rétegén áthatolt s ma már versenyzőink ab-
ban, liogy ugy védelmünk, mint gazdasági ós 
kulturális megerősítésünkre szolgáló céljai-
hoz mi segítsük az államot és liogy a hitel-
nyújtással járó busás haszon se vándoroljon 
idegen kezekbe, hanem a nyújtot t kölcsönnel 
együtt az is a nemzeti vagyon osodást moz-
dítsa elő. 

— A temesvári kereskedésekben ki kell 
függeszteni az árakat. Beér Ferenc temesvári 
főkapitány a következő hirdetményt lioosáj-
totta ki : A városi tanács 49,21)5—4916. tanácsi 
számú rendelete folytán ezennel közhírré te-
szem, hogy a kiskereskedelemben jelentkező 
visszaélések megszüntetése érdekében az élel-
mjicikkek és közszükségleti,cikkeknek kicsiny-
ben való árusításával foglalkozó kereskedő-
ket és szatócsokat a követkézökre kötelezem: 
1. Kötelesek a tűzifa, szón, petróleum, olaj, 
liszt, cukor, kávé, só, kenyér, rizs, bab, len-
ese és borsó árá t feltüntető és az elsőfokú 
rendőrhatóág által láttamozott jegyzékét üz-
leti helyiségeikben szembetűnő és jól olvas-
ható módon kifüggeszteni, 2. Kötelesek min-
den árucikket csakis az ekként feltüntetett 
áron készpénzfizetés mellett árusítani. Cse-
rekereskedés a legszigorúbban tilos. 3Köte-
lesek végre minden jelentkező vevőnek a kí-
nált árut a ikiskercskV?delemben szokásos 
mennyiségben — a inig a készlet tar t —-
minden kikötés nélkül a megállapított áron 
kiszolgáltatni. Aki ez ellen vét, kihágást kö-
vet el és a fennálló rendeletek értelmében 
büntettetik. 

— Fölmentett szegedi terménykereskedő. 
tWeisz Salamon jónevii terménykereskedő 
ügyében a szegedi ítélőtábla pénteken foly-
tatta. a tárgyalást. A terménykereskedőt ár-
drágítással vádolták. Dr. Szász Iván főügyész 
a vádlott fölmieintését kérte, az ítélőtábla, 
mint jelentettük, az előző tárgyalás során el-
rendelte a bizonyítás kiegészítését. A bizo-
nyítási e l járás során a vád nem bizonyult 
valónak, ezért az ítélőtábla Il'eisz Salamont 
a pénteki tárgyaláson fölmentette. Az ítélet 
jogerős. A 

— A siketnémáknak. A kegyesrendiek ve-
zetése alatt álló városi főgimnázium ifjúsá-
gának Erzsébet-napi gyiijése eredményeként 
a főgimnázium igazgatósága 45 kor. 28 fillért 
küldött a siketnómák szegedi intézete sze* 


