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És letette a. kagylót. Azonnal jelenteni 
akartuk az esetet dr. Wolff (Ferenc városi 
tiszti .főorvosnak, azonban .nem jelentkezett. 
Hason ók ép-pen nem jelentkezett idr. Andrássy 
F-erenc sem a központ esöiiigetéseire. 

Köziben a beteg mindinkább rosszul lett, 
cselekednünk azonban nem lelhetett. I)e foly-
tattuk a próbát; fölcsöngettfilk dr. Vass Ig-
nácot. 

lElmondtuk,, hogy egy /betegnek okvet-
lenül orvosra van szüksége és most már nem 
vagyunk /hajlandók tovább várni, telefonálni. 

Dr. Vass — dicséretére legyen mondva 
— az első szavak után hajlandónak mutatko-
zott a beteg meglátogatására. De nem fojt-
hat ta vissza — 'véleményünk szerint — na-
gyon is jogos kifakadását. Ide iktatjuk ezt is. 

— Borzasztó Uram, hogy ez minden éj-
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jel igy megy. Scihasem akad egyetlen orvos, 
alkl haj landó lenne éjjel beteget látogatni. 
Végül minid hozzám jönnek és én éjszaíkáról-
éjszáíkára kénytelen vágyók megfosztani ma-
gam az alvástól. Nem hagyhatom elpusztulni 
a betegeket, 

iDr. Berkes Dezsőnek nem ez az egyetlen 
hasonló esete, de ezt árjuk meg egyedül, 
mert mii magúink voltunk a tanúi. Hallani 
azonban még súlyosabb esetéket is hallot-
tunk már róla. Ezeket elmondottuk dr. So-
mogyi /Szilveszter polgármesternek, aki kér-
te, tegyünk róla írásban jelentést. A .polgár-
mester ur azonban meg /fog boesájtani, hogy 
helyesebbnek tar tot tuk előbb a nyilvánosság 
Ítélőszéke elé fbocsájtani a kényes ügyet. 

Sípos Iván. 

Szeged, 1917 április 20. 

Leszállították a kenyér árát. 
— Az ármegállapitó bizottság ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) Az ármegállapitó 
bizottság csütörtökön dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester elnöklésével ülést tartott. 
Az ülésnek három tárgya volt- Első. hogy a 
zsákok árának fölemelése milyen hatással 
van ,a 'kenyérárakra. a második, (hogy a ku-
koricaliszt árát 62 fillérről 54 fiHérrérieszál-
litották és igy a kenyéráraknak változniok 
kell. Harmadik tárgy a tej makszimáíis árá-
nak ujabb megállapítása volt. 

Balogh Károly előadta, hogy a közélel-
mezési hivatai a kukoricalisztet eddig 62 .fil-
lérért adta át a kereskedőknek, akik viszont 
70 fűiért számíthattak a közönségnek. Most 
az lesz a helyzet, hogy az 54 filléres kuko-
ricalisztet 56 fillérért /fogják a kereskedők-
nek adni, akik a közönségnek 62 fölért szá-
míthatnak a kukoricaliszt kilójáért. 

Hoffmann Ignác: Ugy van informálva, 
hogy a közélelmezési hivatal bruttó súlyban 
számlázza a lisztet a kereskedőknek. Ez 
ellenkezik a miniszteri rendelettel, amely ki-
mondja, hogy a malmok nettó súlyt -tartoz-
nak: számlázni az élelmezési hivataloknak, 
amelyek ugyanígy tartoznak a lisztet tovább 
számlázni a kereskedőknek. 

Balogh Károly közli, hogy a közélelme-
zési hivatal a kereskedőknek ugy számlázza 
tovább a számlákat, ahogy a számlák a 
malmoktól Ihozzá beérkeznek. Ha a minisz-
teri rendelet azt irja elő, hogy a malmok 
nettó-sulyban tartoznak a szám/Iákat kiállí-
tani, akkor a számlák ugy vannak kiállítva. 

Hoffmann Ignác: Van nálam néhány 
számla, amelyek nem igazolják ezt. Ellen-
kezőleg, az derül ki a számlákból, hogy a 
közélelmezési hivatal a zsákok sulvát nem 
vonja le. 

Szécsi Izsó: Október óta sohasem von-
ják le a zsákok súlyát. 

Balogh Károly: A hiba akkor a malmok-
ban van- Kérem Hoffmann urat. szívesked-
jék majd fölkeresni hivatalomban, ahol meg-
állapíthatjuk, hogy melyik malom követte el 
a hibát és intézkedhetünk, hogy a rendelle* 
nességek megszűnjenek. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester: 
Tudomásom szerint a közélelmezési hivatal 
át sem veszi a lisztet a malmoktól. A keres-
kedők szállíttatják el onnan a lisztet, igy a 
közélelmezési hivatal tényleg nem lehet hibás. 

Hoffmann Ignác: Nem az volt célja föl-
szólalásmal, liogy a közélelmezési hivatal 
ellen vád a: emeljen, hanem, hogy megszün-
tessék a rendellenes állapotokat. Egyébkén: 
még egy kérése volna. Ugy van infor-
málva, hogy a zsákokat a közélelmezési hi-
vatal számlázza ugyan a kereskedőknek, de 
vissza is váltja, azonban jóval alacsonyabb 
árakon. Indítványozza, hogy a közélelmezési 
üzem' ezután ugy számlázza a zsákokat a 
kereskedőknek, ahogy azt a közélelmezési 
üzemnek számlázzák és a zsák ezután a ke-
reskedők kezében szabad kereskedelem tár-, 
gya legyen. 

Balogh Károly hosszasan ismerteti a 
zsákok visszaváltásának történetét. A mult 
hónapban megjelent nála a Haditerménv sze-
gedi kirendeltségének vezetője és közölte, 
hogy a körzeti malmoknak nincs elég zsák-
juk, ezért jó volna, ha a lisztet o/lv feltétel-
lel adná kii a közélelmezési üzem a kereske-
dőknek, hogy azok tartoznak a zsákokat 
visszaadni, az eredeti'számlázott árért. Hogy 
azonban a jo zsákok helyett rosszakat ne 
hozhassanak vissza, megállapították a zsá-
kok 'visszaváltási árát az érdekelt kereske-
dőkkel, minőségük és állapotuk szerint. MoSt 
már azonban megszűnt ez az állapot is-
Csak a központi malomból kikerült ui és ló 
zsákokat veszik vissza a kereskedőktől, olyan 
árban, ahogy azt nekik átadták. 

Hoffmann Ignác Balogh válaszát tudo-
másul vette,' ami után sor került az ui ke-
nyérárak megállapítására. A bizottság meg-

Beszélgefés Törökország berlini nagykövetével. 
— A Délmagyarország tudósítójától. — 

Berlin, április 14. 
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szám alatt levő palotájában szives volt fog-
Igadni Hakki pasa, Törökország berlini nagy-
követe. A nagykövet, akinek a szultán ha-
/rom év előtt a fenség címet adományozta, 
Törökország egyik legtehetségesebb, leg-
képzettebb diplomatája. Tüneményes kar-
riert futott meg. Már fiatal korában vezető 
politikusa volt hazájának. 1908-ban belügy-
miniszter lett, nem sokkai később római 
nagykövetté nevezte ki a szu/ltán. mig 1909-
iben mint nagyvezir vonult be Stambulba. 
Törökország legújabb külpolitikája, amelv az 
ottomán birodalmat mind erősebb szálakkal 
íüzte a központi hatalmakhoz, szorosan ősz-
iszefügg Hakki pasa nevével- Ez ,a nagy kon-
cepciójú diplomata, az európai koncertben 
akkor tűnt f-el először, amikor egv különös 
kiküldetésben megjelent a londoni békekon-
ferencián. De élénken foglalkoztatta Európa 
külügyminisztereit már akkor "is. amikor 
•miniszterelnöki programmbeszédét elmondta. 
Súlyos kijelentéseket tett ebben a beszédben 
Hakki pasa s markánsan körvonalozta Tö-
rökország jövő politikáját. A pasa nemcsak 
ragyogó szónok, de íráskészsége is impo-
náló. A politikai világban legendás az alakja 
s szinte közmondásos, hogv beszéde milyen 
határozott, erős és pointirozott. A nagykövet 
gyönyörűen berendezett, hatalmas dolgozó-
szobájában fogad, amelynek falait a török 
szultánok portréi ékesítik. 

Őfensége alacsony, kövér ember, igazi 
keleti típus. Választékos eleganciával öltöz-
ködik Széles vállai felett nyugodtan ül ha-
talmas, kerek feje. Okos, mélytüzü, fekete 
szemei éles megfigyelő képességre mutat-
nak, az ember azt véli, hogv a nagykövet 
szinte eltalálja a gondolatait. Hakki pasa a 
szellemes társalgó könnyedségével cseveg 
minden témáról. Különösen arról beszél, 
/nagy szeretettel, hogy a háboru után milyen 

A intenzív összeköttetés desz a két testvérnem-
izet: a magyar és a török között-

— A berlin—budapest—konstantinápolyi 
/ut lényegileg nem uj perspektívákat nyitott 
meg, hanem már meglévő lehetőségek uj és 
nagyobb mértékű kihasználását tette lehető-
ivé. A Berlin—Konstantinápoly közötti vas-
utj összeköttetés nem uj dolog, ez azelőtt is 
•meg volt, azelőtt is ki lehetett használni, 
Miost annak fontossága legelső sorban kato-
nai karakterű. De hogy gazdaságilag is egé-
szen más, sokkal nagyobb szerepet fog ját-
szani ez a vonal a háboru után, mint azelőtt, 
arra meg van a magam erős reménysége. 
A háboru sok mindenre megtanitott bennün-
ket. Hogy van az, hogy azelőtt, amig a há-
ború el nem zárta a konstantinápolyi vona-
lat, senki se beszélt ennek az összeköttetés-
inek különös fontosságáról? Azelőtt is volt 
Törökországnak számos nyersanyaga és 
ezeknek legnagyobb vásárlói az angolok és 

franciák voltak. De ez a háboru megtaní-
tott arra, hogy a gazdasági utvonalakat el is 
lehet zárni és hogy milyen nagy és fontos 
szerepe van az egységes és e;l nem vágható 
•gazdasági területeknek. Ez a megismerés 
tette most olyan fontossá a konstantinápolyi 
uiat. 

—- A török nép u.i szövetsége természe-
tesen kihatással lesz a gazdasági viszonyok 
jövendő alakulására is. A törökök bizonyára 
szivesebben fognak vásárolni szövetségeseik-
től, mint ,az antant üzletembereitől, viszont 
Németország és a monarchia bizonyos irány-
ban való nyersanyag szükségleteiket szíve-
sebben fogják' beszerezni Törökországban, 
mint másutt. E várható nagy gazdasági fel-
lendülésben bizonyára fontos szerep jut 
Magyarországnak, már csak azért is, mert 
földrajzilag közelebb esik Törökországhoz. 
Azonkívül a magyar testvérnemzet a leg-
jobban ismeri a keleti izlést és a legkönnyeb-
ben állithat elő olyan árukat, amelyek a 
török vásárló közönség Ízlésének a legjob-
ban ni-égfeJelnek. A gazdasági összeköttetés 
várható fellendülése szempontjából is. csak 
örömmel üdvözölhetem azt a törekvést, hogy 
nyelvileg is közelebb hozzák a két testvér-
nemzetet^ egymáshoz- A török ifjúság bizo-
nyára fokozottabb mértékben fogja felke-
resni a budapesti egyetemet, ahol olvan ki-
váló professzora volt a török nyelvnek, mint 
Vámbéry Ármin. A török főiskolákon való 
tanítása a magyar nyelvnek is csak helyes 
s a kölcsönös vonatkozásokat elősegitő leihet-

— A magyar és török nép között nem' 
uj keletű a barátság. Századok óta él ez a 
rokonérzés, amelyet a fegyverek most vér-
szövetséggé kovácsoltak- 'A magvarok, az 
egész világ által elismert hősiességgel küz-
döttek ebben a /háborúban. Nézetem szerint 
,Magyarország és .Ausztria a háborúból meg-
erősödve fog 'kikerülni. Dokumentálta a mo-
narchia az egész világ előtt, hogv erős és 
egységes s fiai a legnagyobb szolidaritás-
ban, vállvetve egyforma lelkesedéssel és vi-
tézséggel harcolnak' a közös érdekekért. 

V. M. 

Szeged—Csongrádi taka-
rékpénztár 

uj részvényei 
e l ő n y ö s á r f o l y a m o n 

kaphatók: 

May R. Miksa 
bank- és váttóüzletében Szeged. 


