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TöbbmiiSiő korona károsodás érte a legitim kereskedelmet 
— A Szegedi Kereskedők Egyesülete arról, hogy 

miként drágítják illetéktelen tényezők az árukat. — 

(Saját tudósítónktól.) Tömérdek panasz 

(hangzott már el az ellen, ahogy az árumaxi-

málásolk a háborru (kitörése óta történteik. Köz-

tUdoimás.u, hogy vannak cikkek, amelyeket a 

közvetlen forrásból uem tud a törvényes 'ke-

reskedelem megszerezni. Előállított mieintn.yi-

ségiík 1 egnagyojbb rjészt alkalmi kereskedők 

kezébe jut, ugy, hogy a törvényes keresikede-

lam, amelynek minden törekvése az, hogy a 

keresletet kielégítse, nagyon gyjalkrian tul-

ána'gas áron vehet csak meg egyes cikkeket 

Így történt a saciáával is. Mikor aztán a lánc-

ke ne siked<eliam útiján, amjely egyies, cikkeiket tel-

jesem kezében tart, isikerült az árakat jó (ma-

gasra felesigázni, jön a kormány,'maximál és 

ezzel nagy vagyonnal felérő eisszégiejk erejéig 

(károsítja mjQg a legitim kereiskedellmlet. Holott 

móti lenne rá hogy az árak illetéktelen és 

in diokolatla n felesigázását tmegak aídiá lyoazák, 

csak arra kellene ügyelni, hoigy a nagytőke se 

tehessen meg mindent. 

A zsirszóida ismeretes masianáláisia 'arra 

késztette a Szegedi Kereskedők EgyesüAútét, 

hogy sürgönnyel, majd felterjesztéssel fordul-

jon a kereskedelmi mimlisztenhoz. A felterjesz-

tés sz'enzáeiós teleipleaést tartialnnaz arról, hiogy 

•m-iéit kellett ebiben az esétben is tulmagais- árat 

fizetni ta közönségnek, százezreket és milliókat 

veszíteni a. törvényes kereskedelemnek. A fel-

. terjesztés a következő: 

Nagyméltóságú Miniszter Ur, 

Kegyelmes Urunk! 

A mai napon táviratban fordultunk 
Nagyméltóságodhoz, amelyben a marónátron 
és kristály,szóda ármaximálására vonatkozó 
rendeletnek a legitim kereskedelmire való 
rendkívül sérelmes voltát jelentettük bc. 
Ezen panaszunk jogosságát a következőkben 
bátorkodunk indokolni: 

Tekintettel -arra, hogy a gyárak, előttünk ' 
ielje&én ism<jjrfetl&nMlínál fogva oly kis meny-

vyiségben bocsátották gyó\rtményaiUat külö-

nösen a fagyasztóval közéatMnül (Msztáköite-

té<stym, álló 1:isi/cejrest:edelem nendelkezásére, 

hagy ese\n mennyiség a téjiyl&gés szükség-

letnek még 10 % -át sem f edezte, kény telen 

volt ,a kereskedő az árut másodkézből meg-

( Sutát 1uáósí\töX\től) A Détmáíydtor-
szág már többször rámutatott azokra a hi-
bákra, amelyeket a közélelmezési ihiivatal-
"niaik az az állapota szült, Ihogy minden egyes 
szerv egymástól teljesen elkülönítve, nem-
csak külön épületben, de külön utcákon is 
volt elhelyezve.' Balogh Károly, a közélel-
m ezé sí üzem vezetője, természetesen leg-
előbb fölfedezte énnek hátrányait, amennyi-
ben ez a rendszertelenség lehetetlenné tette 
a harmonikus munkát és sokszor megaka-
dályozta a legszebb sikerrel biztató ügyek 
siveres kifejlődését. 

Idestova egy éve már. hogv erre való 
hivatkozással Baloglh olyan helyiséget kért 
a tanácstól, ahol a közélelmezési hivatal 
minden szerve elhelyezkedhet. Miután pe-
dig nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a kérés: 
a tanács nem képes teljéiSiteni. Baloglh Ká-
roly beadta lemondását és csak hosszas 
kapacitálásra vállalkozott újra a hivatal to-
vábbvezetésére. 

Yégre a múlt év őszén tárgyalásokat 

venni s igy teljesen kivolt szolgáltatva iaz 
árak tekintetében azoknak, akik még eddig 
ki nem éeritcM Óikból hagy mAnnyiségekbevi 

kaptak árut a gyárból. Ezen állításiunk való-

d i s ág á t a kezeink között lévő okmányokkal 

is tudjuk bizonyítani. 

Elesik az a feltevés is, mintha a másod-
kéz régebben felhcüm(\zo\) árut adoitt volng 

el, mefrt ugyancsak okmányokkal igazoljuk, 

hqgy az ily drága áron (amely ár a maxi-

m á l i s n a k négyszerese) eladott tétkleket m\a\gu 

a gyc\r szállüatt\g le. 

Nagyméltóságod szíves jóindulatába 
ajánljuk tehát a legitim kereskedelmet,' 
-amely a mai igazán súlyos időkben dereka-
san állja meg helyét ós amely még áldozato-
kat is hoz azon; célból, hogy nemzetgazda-
ságilag is fontos munkáját a közellátás ér-
dekében elvégezhesse. 

Arra kérjük tehát Kegyelmes Urunkat, 
hogy a fent vázolt súlyos károsodást enyhí-
teni kegyeskedjék, mert hiszen a legitim 
kereskedelem ezen cikkekből eszközölt vásár-
lásait teljes jóhiszeműséggel és a fogyasztás-
nak zavartalan ellátására eszközölte. 

Engedje meg Nagyméltóságod, hogy ezen 
kérésünk gyakorlati keresztülivtelóre nézve, 
a következő szerény indítványt tegyük: 

Minthogy a már említett másodkezek biz-
tos tudomásunk szerint a gyáraktól körülbe-
lül rendeletben megállapított maximális árak 
árnivójáu) kapták a nátront és szódát, kézen-
fekvő az a feltevés, hogyha azután a fogyasz-
tó ezen árak négyszereséért jutott csak 
hozzá, hogy a másodkezek árdrágító vissza-

élésit követlek el. M i sem volna tehát köny-
nyebb, mint megállapítani azt, bogy az ily 
visszaélést ki követte el. I ly módon tehát 
szerény véleményünk szerint rendeletileg 
lehetne kötelezni őket arra, hogy a legitim 
kereskedelem által nekik ifizíetett ártöbbletet 
minden külön felszólítás ós per nélkül visz-
iszatéritsók. A visszaható erőt fenti rendelet 
életbelépésétől visszamenőleg 6 hónapban le-
hetne megállapitani. 

Nagyméltóságod szíves tájékoztatására 
közöljük, -liogy jelen felterjesztésünkben 
hangoztatott károsodást túlzás nélkül több 
millió körönára becsüljük. 

Újból kérjük tehát Kegyelmes Urat, 
bogy a tisztes kereskedelmet akár az álta-
lunk javasolt módon, akár pedig Nagyméltó-
ságod bölcs belátása szerint egyéb módon, 
rendelet utján szabályozni kegyeskedjék. 

indított a város a katonasággal, hogy en-
gedje át a városi közélelmezési hivatal cél-
jaira a kórháznak berendezett belvárosi 
elemi iskolát. A tárgyalástok eltartottak ta-
vaszig; akkor végre létrejöhetett a megál-
lapodás: a katonaság átengedte azi iskolát. 
Következett a kiköltözés, az épület takarí-
tása, festése, javítása. Ez viszont eltartott 
egész mostanig. Csütörtökön, aztán végre 
megtörtént, amire már egy fél élve vár Ba-
logh Károly: a közélelmezési hivatal beköl-
tözött a belvárosi iskoláiba. Igv minden 
egyes közélelmezési szerv egy épületbe ke-
rült, és pénteken reggel már meg is nyílnak 
az uj hivatali helyiségek. 

A Dilmagydrofszág munkatársa csü-
törtökön meglátogatta a közélelmezési hi-
vatal uj helyiségét és érdeklődött.az uj ügy-
beosztás felől. E szerint már megtörténtek 
az intézkedések, hogy minden szerv csak a 
saját munkakörébe vágó dolgokat intézze. 
Igy a közélelmezési rendőrség teljesen föl-
szabadult az utalványkiállitási munkák alól. 

Ezentúl csak a nyomozással és a piacok 
ellenőrzéséivel fog foglalkozni. 

Megkezdi pénteken reggel működését a 
tej-ellátási osztály is, amelyet összekap-
csoltak a petróleum és korpa-osztályyal. 

Az épület és az ügybeosztás a követ-
kező: A Jókai-utcai főkapun van a bejárat. 
A földszinti folyosón balra az" első ajtó, az 
igazgatói szoba lesz Balogh Károlvé, a köz-
élelmezési üzem vezetőjéé. Ezután követke-
zik sorra a közélelmezési számvevőség, az 
iktató, iroda és végül a közélelmezési rend-
őrség, amelynek vezetője Gróf Dezső rend-
őrkapitány. 

Ugyancsak a földszinti folvosó jobb-
oldali részén, az első ajtón van a bajárat 
Ferenezy Béba árvaszéki ülnöknek, a köz-
élelmezési iizeim helyettes vezetőiének szo-
bájába. Az ezután következő szoba Bálás 
Mihály városi segédgazdászé, aki az utal-
vány-kiállitási munkálatokat vezeti. A mel-
lette levő tornateremben történik meg az 
utalványok szétosztása. 

A liszthivatalt egyesitették az őrlési 
igazolványok kiállítási osztályával és ezek 
együtt az emelete kerültek. Vezetőjük And re 
Gusztáv, aki a lvszthivatalt eddig is vezette. 
Ezután következik a tej-, petróleum- és kor-
paosztály, ugyancsak az emeleten. Ennek 
vezetője Gróf Győző tanitó lesz. 

Ugyancsak a z emeleten, a baloldalon 
külön termet kapott a tisztviselők beszer-
zési csoportja és mellette lesz a statiszti-
kai iroda, ahol a lisztkönyvek és bevásár-
lási könyvek kiállítása fog történni. 

A bejáratnál a kapu alatt 'két szoba 
van; ezek egyike a portásé s a másik a 
rendőrök őrszobája. 

A napokban elkészül a mutató, amely 
az épület beosztását fogja föltüntetni és 
amely szintén a kapu alatt lesz kifüggeszt-
ve. Megszámozzák ezenkívül az ajtókat, 
amelyre még kiírják a hivatal beosztását és 
kiragasztják a hivatalfőnök névjegyét. 

Erdek.es újítás, hogy ezentúl a közélel-
mezési épület kapuján fekete tábla fogja ér-
tesíteni a közönséget arról, (hogy milyen 
árura lehet utalványokat kérni. 
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Kényszerkálcsöut kell kibocsájtani 
Oroszországban. 

Stockholm, junius 27. Az orosz munká-

sok és katonák tanácsa a következő hivata-

los közleményt adta ki: Az állami kiadások 

óriási módon való emelkedése azt követeli, 

hogy a rendelkezésre álló eszközöket a lehető 

legvégsőkig használjuk ki. Miután u j bevé-

teli források nem mutatkoztak és a kormány 

az összes intézkedéseket, amelyekkel a jó-

módú osztályokéi1 megadóztathatja, legfel-

jebb két hónapon belül meg fogja tenni és 

végre fogja hajtatni, az ideiglenes kormány 

indíttatva érezte magtá arra, hogy „szebad-

ságkölesön'' utján szerezze meg .az államház-

tartáshoz szükséges összegeket. 

IMiután azonban az állam havi kiadásai 

két milliárdnál is nagyobb összegre rúgnak, 

a }sza Iktds éig k ö les ön pedig igén kicsiny össze-

get, alig egy milliárdot eredményezett, az 

ideiglenes kormány elhatározta, hogy a sza-

Undságkölcsönt h{at milliárdnyi kénysMrköl-

iosönné változtatja át, amely Oroszországot 

lábba a helyzetbe juttatja, hogy pénzügyei 

alapos rendezéséig tovább gazdálkodhassók. 

Élő- és művirágok 
állandóan nagy választékban jutányos áron 
Koszorúk rendelésre azonnal készülnek 

Orincsák MikSősoé 
élő- és művirág üzletében Szeged , 
Széchenyi-tér 17. — Telefon 15—67. 
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Megtörtént a közélelmezési hivatal átköltözése. 
—UJ rend az uj heiyiségbüo. — 


