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JT szegedi közélelmezés. 
- JJ közélelmezési ügyosztály uj szervezete. - Xogyan történik a háztartások 

készleteinek összeírása, JYlilyen élelmi cikkeket árusít a város• 
Akinél megállapítják, hogy a valóságnak (Saját tudósítónktól.) Azok az intézke-

dések, amelyeket az Országos Közélelme-
zési Hivatal gyors-egymásutánban léptet 
életbe, egészen megváltoztatják eddigi élet-
rendünket. Ugy látszik azon kívül, hogy a 
helyi hatóságok rendelkezési köre a leg-
kisebbre zsugorodik össze és működésűk a 
lövőben — kevés kivételtől eltekintve — ab-
ban fog kimerülni, ihogy a Közélelmezési 
Hivatal rendeleteit végrehajtsák. Ez is fontos, 
sok munkát és körültekintést igénylő munka-
kör, amelyet Szegeden eddig nem sikerült 
közmegelégedésre betölteni. Ennek legfőbb 
oka a végrehajtásra hivatott — rendszerint 
nem vezető — közegek türelmetlensége és 
tapintatlansága. Az utolsó két napon például 
állandóan nagyobb tömeg tülekedett a köz-
élelmezési hivatal előtt. Megtudták ugyanis, 
hogy két-három kereskedőnél utalványok 
ellenében cukrot árusítanak. Megindult erre-
az áradat az utalványokért. Kétségtelen, 
hogy a közönség türelmetlenül viselkedik, a 
tömeg azonban a legritkább esetben szokott 
fegyelmezett lenni, nem az különösen akkor, 
ha nincs ember, aki meg- és hozzáértéssel 
fegyelmezze. Egyébként is sok mindent meg 
kell érteni ezekben az időkben, amelyekben 
a köztisztviselőnek egyik legfőbb erénye a 
türelem és a polgárság jogos érdekeinek 
véghetetlen szeretettel való felkarolása. Ez-
zel szemben tegnap délután megtörtént, 
hogy fél 5-kor beszüntették a közélelmezési 
hivatalban a cukorutalványok kiosztását és 
minden komoly és megfontolt indokolás nél-
kül az ott várakozók orra előtt lehúzták a 
rollót. Azt halljuk, hogy addigra kiadtak már 
a"nyi utalványt, amennyi cukor rendelke-
zésre állt. Helyes. De akkor ezt ugy mond-
ják 'ineg a várakozóknak, hogy el is higyjek. 
Panasz érkezett bozzánk arról is. hogy az 
utalványokért megjelent feleket nem a kellő 
útbaigazítással látják el cs hogy a felekkel 
való érintkezésben egyes tisztviselők türel-
metlenek. Ezéken a visszásságokon haladék-
talanul változtatni kell. Balogh Károlynak, a 
közélelmezési hivatal vezetőjének minden 
er'élyét latba kell vetnie annak érdekében, 
hogy közegei a közönséggel szemben türel-
mesek, tapintatosak és szolgálatra készek 
'•egyenek. 

örvendetes egyébként, hogy kedden a 
közélelmezési hivatal ujabb munkaerőt ka-
pott. Balogh Károly javaslatára ugyanis So-
mogyi Szilveszter polgármester a közélelme-
zési hivatalhoz osztotta be Ferenczy Béla. 
árvaszéki ülnököt, aki november 23-án kezdi 
meg munkásságát uj munkakörében. Bizo-
nyos, hogy ennek a háború idejére alakított 
ügyosztálynak a munkája az Országos Köz-
ó'elmezési Hivatal működésével és egyre 
több élelmi cikk forgalmának központosítá-
sával nagyon megsokasodik. Nincs ügyosz-
tály, amelynek helyes funkcionálása a város 
vezetősége részéről nagyobb gondot, figyel-
get és áldozatot igényelne, mint ezé. Ep 
azért nagyon fontos lenne, ha a közélelme-
zési hivatal személyzeti létszámát minél 
f'dbb teljessé tennék, mert a rá váró felada-
tokat a mai személyzettel képtelen lesz jól 
Megoldani. 

A közönséget ma kétségtelenül 
u háztartások élelmiszer-készletcinek 

összeírása érdekli legjobban. Az összeírás 
céfiaira a hatóság blankettákat nyomat, a 
"mlyeken külön rovata lesz a lisztnek, zsír-
o k , cukornak és hüvelyeseknek. Az iveket 
téndőrök és erre a célra felvett emberek ki-
kézbesitik és minden háztartás feje köteles 
íízt kitölteni. A kitöltött iveket a hatóság 
°sszeszedeti és azután próbákat rendel el 
a"nak megállapitására, hogy az adato-
l t a valóságnak megfelelően töltötték-e ki. 

meg nem felelő adatokat szolgáltatott be, 
két hónapig terjedhető elzárással. 1000 koro-
náig terjedhető pénzbirsággal sújtják, azon 
kívül egész élelmiszer készletét elkobozzák. 

A lisztkérdés mellett a legnagyobb gon-
dot okozza a hatóságnak ez idő szerint a 
lakosságnak burgonyával való ellátása. A 
Burgonyaközponttői eddig 32 vaggon burgo-
nyát kapott a város, ami már teljesen elfo-
gyott. A közeli napokra várta a hatóság azt 
a nyolcvan vaggon burgonyát, amit a köz-
ponttal való megállapodás szerint a szegedi 
ellátásra jutott volna még. E helyett azon-
ban arról érkezett értesítés, hogv a krumpli-
termés és a szükséglet között olv nagy az 
aránytalanság, hogy több krumplit Szeged-
nek egyelőre nem juttathat a központ és a 
további ellátás biztosítása céljából a cson-
grádmegyei termésre utalja a várost. A ha-
tóság már meg is kezdte a tárgyalásokat a 
vármegyei alispánnal. Az igv előállott kel-
lemetlen helyzeten, amely hihetőleg rövid 
ideig tartó átmenet lesz. azzal kiván a ható-
ság enyhíteni, hogy már a hét vége felé meg-
kezdi a szegényebb néposztály között bab 
árusítását 

a maximális áron alul. 
Ép az elmondottakra való tekintettel szük-
ségesnek látjuk a közönség informálását 
arról, hogy milyen élelmi cikkeket árusit 
még ezeken a napokon a közélelmezési hiva-
tal. Szalonnát és disznóhúst állandóan forga-
lomba hoz. Mától kezdve Nógrádi mészár-
széke utján árusit marhahúst, és pedig négy 
koronáért kilóját. Ebből a húsból naponta 
érkezik 8—10 mázsás friss szállítmány Sze-

gedre. A katonaság továbbítja a városnak az 
erdélyi menekültek állatállományából. Mint-
hogy kedden a megállapított tiz mázsánál 
jóval több, tizenöt mázsa érkezett, a köz-
élelmezési hivatal más mészárosoknál is 
árusittatni fogja ezt a valóban olcsó husi. 
l egközelebb 14 vaggon cukor érkezik a Cu-
korközponttól. Ennvit állanitottak meg Sze-
ged egv havi ellátására. Az, első négy vag-
gonnal Nagvmránybő! már útban van. Meg-
érkezett 200 mázsa bab, amelvet 15—20 ke-
reskedő között osztanak szét elárusitásra. 
Ecv család öt kilót kaphat, a bah kilója 80 
fillér, ? kereskedők a vásárlási könwre 
minden más ntalvánv nélkül kötelesek ki-
szolgáltatni. A iövő héten 60 mázsa sárga-
kása, árusítását kezdik meg, amelyet vett a 
hatóság, és 100 mázsáét, amelvet a raktár-
házakban lefoglalt. Ezt a lefoglalást báró 
kürthy Lajos. az Országos Közélelmezési 
Hivatal elnöke már jóvá is hagvta. Lefoglalt 
ezen kivid a hatóság a raktárházakban bor-
sot is. Kiutalt a Haditerménv a városnak 
50 mázsa árpakását és 50—50 máza a két 
minőségű borsót. A Beregi-cég megkezdte 
tudvalevőleg aszalt szilva árusítását 2.80 ko-
rona kilónkinti áron. viszontelárusitás oéliá-
ból kereskedők kaphatnak a közélelmezési 
hivatal utján. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 
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Szerkesztőség 305 
Kiadóhivatal 81. 

ZÓ MOZI Telefon: 
PBHZIÖB 

11-85. 

Igazgató: VAS SÁNDOR. 

Szerdán 

A szenzációk műsora 

Egy detektív és egy dzsungel sláger! 

A KIRÁLY TIGRIS II 
(A diletáns gonosztevő.) 
Detektivsláger 4 felvonásban. 

• • • 

Ö R O S Z L A N V É f t . 
(Miss Kathlin kalandjai.) 

Dzsungel dráma 3 felvonásban. 

m. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. 

Szombaton d. u. 3 és vasárnap d. e. 11 órakor ifjúsági 
és ggermekelőadás. — Mese délután. 


