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A szegedi középosztály 
küzdelme a drágasággal. 
Téris a dalműnk minden osztályát sú-

lyosan érinti a háború alatt a megélhetés 
kérdésié. De fegraelheziebbeni küzdi e kérdéssel 
az a társadalmi osztály, amely ima a magyar 
kultur-élet bázisát képezi, az úgynevezett 
müveit középosztály, amelynek túlnyomó ré-
szét Magyarországom a köz- és. magáninté-
zetek, hivatalok, tisztviselői, hivatalnokaiból 
áll. Ezt .a társadalmi osztályt, melyre annyi 
kötelezettség hárul a magyar kultura érde-
kében, minden: város megszerezni, magának 
irmegtenemteni főfeladatának tekintette. Igy 
cselekedett Szege'd is, ihogy kevés Ikereske-
déssa! vagy iparral foglalkozó, de inkább kö-
zén, kis, de tul nyom óla g apró birtokok tulaj-
dobosaiból és azok müvelésével foglalkozó 
etemből álló lakossága közé a 'köz- é s ma-
gár hivatalok személyzetét telepítse. 

Versenyre kelt más városok ugyanezen 
törekvésével szemben s a kormányok Sze-
ged vitális érdekének tekintették ezt ugy a 
múltban! valamint csak négy évvel ezelőtt. i;s, 
mikor a magyar királyi államvasutak bevé-
teli ellenöriségét nagyoászben a már évtize-
dekkel ezelőtt ide telepített magyar orszá-
gos: vasúti központi leszámoló hivatal kere-
tébe illesztve, Szegedre helyezték Ma Szeged 
a birósági forumok, tanintézetek, a posta ési 
különösen a magyar államvasutak révén egy 
hivatalnok várossá fejlett ezen társadalmi 
osztály révén a legszebb kulturális •fejlődés-
ben. 

A legelemibb feladatának kellene tekin-
tenie a városnak ennélfogva' azt, hogy most 
iparkodjék ezien társadalmi o'sztály érdekét 
szolgálni, most, midőn1 annak a haza és a 
város iránti köiíelezettségének teljesítése oly 
súlyos, — miikor miniden munkaerejét és ide-
jét a megélhetés megszerzésére kell fordíta-
nia'. A' megélhetést, az élelem ímegszereizheté-
sének lehetővé tételét várja e társadalmi 
osztály a várositól, de ezien irányban határo-
rozott intézkedések nincsenek, tervekről nem 
hallanak, rendszeres munkát ebben' az .irány-
ban nem látunk, pedig e téren van elég 'szak-
képzettséggel' biró ember a város vezető kö-
reiben és hatóságában'. Első szempont, amit 
figyelembe kell venni a városnak aiz élelme-
zésről1 való intézkedéseiben .az, hogy itt egy 
hivatalnok-városról van szó ési ennek a tár-
sadalmi osztály anyagi helyzetének szem 
előtt tartásával kell meghozni .intézkedéseit, 

Elsősorban' aíz élelmiszerek 'maximálá-
sánál föltétlenül ezen szempont legyen irány-
adó, nehogy előálljon a mai1 helyzet, hogy 
mondjuk ezer államvasuti tisztviselő közül ki-
lencszáznak napi élelemre szolgáló jövedel-
me csiaík 2 'drh. tojás és, 2 kg. burgonya ha-
tóságilag megál,lapított árának hétszere-
sét ad ja ki'. Nincs, is szükség több példára, 
nem emiitjük a baromfi és más cikkek maxi-
mált árait, dé kétségtelen, hogy az élelmezés 
legfontosabb kérdésénél az élelmiszerárak 
maximálásával azon 'tényt, hogy Szeged pia-
cán fix, nagyon kimért fizetésű tisztviselők 
a vásárlók, illetékes körök részéről kellő fi-
gyelembe nem vétetett. Ennek a körülmény-
nek figyelembe vétele a város résízéről' az 
élelmezés kérdésére első szempont kell' hogy 
legyen. 

Dr. a. ú. 

-a 

Jön! Jön! 

fík 
f ü 

9 
ujju ember. 

Jösn 1 Jön! 

A szegedi közönség 
és az ármakszimálás. 

— Harctéri tudósítás a piacról. — 

(Saját tudósítónktól.) Miikor még kibon-
takozóban volt a drágaság, súlyos /kritika 
hangzott el mindenfelől a termelők /lós a pi-
aci árusok ellen. lAz élelmiszerek árai abban 
nz időben úgyszólván napról-napra 'emelked-
tek és a közönség tehetetlenül állott az ár-
drágítókkal és az élelmiszer uzsorásokkal 
szemben. A kormány és a hatóságok attól 
a •céltól vezérelve, hogy gátat • vessenek az 
anomáliáknak, makszimálták az életszük-
ségleti cikkek árait és ezzel automatikusan 
kellett volna megszűnni a további drágu-
lásnak, 

Ha mostan, karácsony előtt, végigjárjuk 
a szarodi piacokét, nem minden keserűség 
nélkül állapithatjuk meg, .liogy a makszimá-
lás lés a kihágási biró szigorai Ítélkezései .da-
céira, minden fontos élelmicikk ára jóval ma-
gasabb, mint a hivatalosan előirt makszimá-
lis ár. Ez magával hozza természetesen azt is, 
hogy makszimális áron semmiféle élelmi-
szert nem lehet, venni, ha csak véletlenül egy 
rendőr nem hallgatja végig az alkudozást, 
•de sajnos, az ilyen véletlen, vagy ritkaság. 

Ennek az ujabb visszás állapotnak most 
már nemcsak .a termelők és az árusok, ha-
nem a vásárló közönség, főleg a, közönség az 
okozója. iA közönség szoktatja rá a kofákat, 
hogy magasabb árat követeljenek és mind-
járt azzal vezetik he az alkut: 

— Hogy ez a szép liba, néni? Én -meg-
veszem drágában is, mint a makszimális ára. 

Az csak világos, hogy a szerlány szegedi 
koifa erre nem igy válaszol: 

— Már csaik lelkem] én a makszimális 
áron adom és többet nem fogadok el a vilá-
gért sem. 

•Ha akad véletlenül olyan vásárló, akinek 
•nem áll .módjába® ráígérni a, imiaksizimális ár-
ra, azt szigorúan leintik'. !Mig az illető el-
megy a rendőrért, adidg gyorsan megveszi a 
ráígérő a portékáit és odébb áll vele. Emiatt, 
aztán napirenden varrnak a piacon a botrá-
nyos jelenetek. Szerda délelőtt, liárom piaci 
verekedés Is volt. Az egyik affér a tej miatt 
történt. Tej tudvalévőiéig csak nagyon kiis 
mennyiségben kerül a piacra; ezt tehát ugy 
adjáík el a kofák, ahogy1 nekik tetszik. Egy 
tejes-kofát valósággal .megrohantuk a vá-
sárlók. Ott állt előtte két kanna is, mégis azt 
mondta: 

— Nincs eladni való tejem. 
Erre a tömegből kivált egy kalapos naes-

csáiga, félrehívta a kofát, suttogtak egy da-
rabig, aztán a koifa szó nélkül kimért neki 
egy nagy üvegbe két liter tejet. Az asszony 
kezébe csúsztatta a pénzt és el akart menni. 
Erire azonban már véget ért a többiek béke-
tűrése. A legnagyobb egyetértésben, mintha 
összebeszéltek volna, nekiestek a kalapos 
naoeságának, aki a tejet vásárolta, először ki-
ütötték kezéből a tejes üveget, az üveg szét-
tört, a drága tej kifolyt; aztán leütötték a 
fejéről a még drágább kalapot, alaposan meg-
tépázták, a kofa kannáit feldiitötték és azzal 
gyorsan eltávoztak. 

lA másik eset épen egy liba miatt történt. 
A libára egy szeglény asszony alkudozott. 
Már© odajött egy selyemkcndős asszonyság. 
A szegény asszony, azt mondta: 

— Megveszem a 'libát, csak mérjék le, 
hány kiló és kifizetem a makszimális árat. 


