
Szeged, 1917. augusztus 7. 

. (Saját tudósítónktól) Részletesen is-
mertette annak idején a Délmagyarország 
azokat a szervezési munkálatokat, amelyek-
kel a tisztviselők szegedi beszerzési csoport-
ját megalakították. Az állami tisztviselők 
tudvalevőleg kormánykezdeményezésre ala-
kították meg minden városban a terv sze-
rint csak a háború idejére -szóló szerveze-
tüket, imég pedig a legtöbb városban a ma-
gántisztviselőkkel együtt. Szegeden külön 
szervezetet alkottak a köz,- és külön a ma-
gántisztviselők, de már is tárgyalások (foly-
nak annak érdekében, hogy a két, külön 
megalakult beszerzési csoport összeolvad-
jon. Értesülésünk szerint ennek ez idő sze-
rint nincsenek is akadályai. 

A szegedi tisztviselők beszerzési cso-
portjának élén dr. Kelemen Béla főispán fog 
állni, aki mostani budapesti tartózkodása 
során intézi el a kamatmentes államkölcsön 
ügyét, amivel a kormány az állami tisztvi-
selők beszerzési csoportjait támogatja. Hir 
szerint a szegedi csoport háromnegyed mil-
lió korona kamatmentes kölcsönt fog kapni 
a kormánytól. A magántisztviselői érdekelt-
ség résziéről több szegedi vállalat negyed-
millió korona kamatmentes kölcsönt bocsájt 
rendelkezésre, igy 'ha az egyesülés befejezet-

(Saját tudósítónktól.) Több izJben (meg-
emlékeztünk 'már arról, Ihogy a szegedi 
szocijáldemokrataipárt kezdeményezésére a 
fogyasztók mozgaónját (indítottak a drága-
ság elien. Vasárnap délelőtt a Korzó-mozi 
nyári (helyiségében népes nagygyűlés volt, 
amelyen (határozati javaslatot fogadtak el 
a 'fogyasztók érdekeinek védelmére. 

A nagygyűlésről az alábbi tudósításban 
számolunk be: 

A nagygyűlésen Beregh Lajos elnökölt. 
Jegyzőnek Fürtös Sándort választották meg. 
Elsőnek Ligeti Jenő szólalt fel, aki követel-
te, ihogy a buza-fejkvótát 15 kilóra emeljék 
föl, engedjék meg az idegen törvényhatóság 
területéről való gabonabelhozatalt, a Ihelyi 
készletek haladéktalan lefoglalását, a város 
gabonáját Szegeden őröljék meg és hogy 
annak korpája Szegeden maradjon, továbbá, 
hogy családtagjainak száma arányában min-
denki hizlalhasson egy-két sertést. 

Ábrahám Mátyás azt hangoztatta, hogy 
a hatóságnak gondoskodnia kell arról. Ihogy 
különösen a szegényebb néposztály tüzelő-
anyaghoz jusson. 

Kovács Izsó a trafik-mizériák megoldá-
sára kivárnia a jegyrendszer behozataléi, 
szfóváteszi a tejkérdést és cserekereskedést, 
ismerteti a tűrhetetlen piaci állapotokat és 
követeli a ruihabeszerzés rendezését. 

Süli József né rámütat arra, hogy a 
gazdagok — akik minden árat megfizetnek 
— mily előnyben vannak a szegény asszo-
nyokkal szembea 

Schmittmayer Vilma (Budapest) sajná-
latának adott kifejezést, ihogy a proletár-
nők még mindig késnek a szervezkedéssel, 
ainit mutat az is, hogy a nagygyűlésen igen 
kevés számlmal jelentek meg. 

Az elnök ezután felszólította Kiss Ist-
vánt, hogy a határozati javaslatot terjesz-
sze elő. 

A határozati javaslat, amelyet egyhan-
gúlag elfogadtak, a következő: 

DÉLMÁGYAROÉSXÁtj 

| té válik, a szegedi tisztviselők beszerzési 
csoportja egy millió korona kamatmentes 
kölcsönnel kezdi meg működését. 

Az egyesülés kérdésiéről nyomban a 
főispán kedden vagy szerdán történő vissza-
érkezése után befejezik a tárgyalást. Ameny-
nyiben sikerül megállapodásra jutni — két-
ségtelen, hogy ez lenne a legüdvöselbb — a 
vezetőségben ugy a városi, mint az állami 
és magántisztviselők képviselői helyet nyer-
nének. A városi tisztviselők részéről Pillich 
Gyufa, az állami tisztviselők részéről Tőrös 
Sándor állt eddig a szervezet élén, tmig a 
magántisztviselők mozgalmát, Aczél Géza, 
sipéki Bálás Zoltán. Koós Elemér, Lendvai 
Sándor, Szász Ernő és Wimmer Fülöp kez-
deményezték és támogatták. 

A szegedi beszerzési szövetkezet első 
dolga lesz hir szerint, hogy a gabonabe-
szerzés körül támogassa tagjait. Természe-
tesen nehéz kérdés és ezen a téren a feg" 
fáradságosabb munkát is csak akkor ke-
csegteti siker, (ha sikerül engedélyt szerez-
ni arra, hogy szegediek idegen törvényható-
ság területén is vásárolhassanak buzát. 
Nyomban ez után következnék a téli tüzelő 
anyagok biztosítása. 

Az 1917. augusztus hó 5-én a (Korzó-mozi 
nyári helyiségében, a város lakossága min-
den rétegének jelenlétében megtartott nép-
gyűlés megállapítja, hogy Szeged város köz-
ellátása és közélelmezése ma, a háború ne-
gyedik esztendejében sem tudott a kezdet leg-
elemibb nehézségein tul vergődni és lrogy a 
város hivatalos közellátási szervezete egyál-
talán nem felel meg azoknak a követelmé-
nyeknek, amelyeket a lakosság ezzel szemben 
jogosan támaszthat, 

Ezért a inai népgyűlés a következőket 
mondja ki határozatképpen: 

(Küldöttség keresse föl Szeged város pol-
gármesterét és főispánját és azokat a város 
lakossága nevében kérje föl, hogy egyrészt a 
saját hatáskörükben, másrészt, a kormánynál 
való sürgős közbenjárással tegyék lehetővé, 
hogy a városi nép a súlyos viszonyok dacára 
megszerezhesse jövedelméből az emberséges 
megélhetés nélkülözhetetlen kellékeit. Ezek 
között a legfontosabbaknak mondja ki a nagy 
gyűlés a következőket: 

1. Elengedhetetlenül szükséges, hogy le-
hetővé tétessék az évi gabonaszükséglet be-
szerzése a város mindén lakosa részére, mivel 
n Haditermény eddigi működése semmiféle 
biztosítékot nem nyújt arra nézve, hogy a köz-
ellátás zavartalan és a liszt élvezhető lesz. E 
célból engedtessék meg a szomszédos törvény-
1$ lóságok területén való gabonabevásárlás. A 
szegényebb 1 dtosság részére a város vásárolja 
meg a gabonát és őröltesse azt meg. A. fej-
adag minden emberre nézve, foglalkozásra 
való tekintet nélkül egyformán havi 15 kiló 
gabona, vagy ennek megfelelően 10 ós fél kiló 
liszt legyen. 

2. A lakosság ellátására szolgáló gabona 
Szegeden őröltessék. Az őrlési rendelet szigo-
rúan betartandó és a kiőrölt körpa kizárólag 
a város lakosságát szolgáló tehéntartás és 
sertéshizlalás céljaira fordittassék. A Hadi-
terménynek a sertéshizlalás központosítására 
irányuló tervezete odainódosittassék, hogy 

i 

mindenkinek jogában álljon családjának 
nagysága arányában egy vagy két sertést hiz-
lalni. A központi sertéshizlalás azok céljait 
szolgálja, akik maguk hizlalni nem képesek. 
A hizott sertések nyerészkedés céljából való 
adásvétele ne engedtessék meg. 

3. A város hatósága haladéktalanul tegye 
meg' a szükséges lépéseket tüzelő anyagnak a 
téli hónapokra való beszerzése iránt és külö-
nös gondja legyen arra, hogy a tél hidege el-
len a szegényebb néposztály védve legyen. 
Szükség esetén a tüzelő anyag beszerzési áron 
alul is rendelkezésre bocsáttassák. Ha-
sonlóképpen kötelessége a hatóságnak ele-
gendő petróleumról gondoskodni mindazok 
részére, akiknek más világítási eszközei nin-
csenek. Ennek kiosztása körül pedig tolongás 
és protekció semmi esetre se forduljon elő. 

4. Mintán a közélelmezési hivatal, de 
különösen az ármegállapiló bizottság és a 
közéielemzési t mács eddigi működése semmi-
képpen sem megfelelő, haladéktalanul intéz-
kedjék a város polgármestere ezek feloszlatása 
és oly módon való újjászervezése iránt, hogy 
abban a fogyasztók minden rétege, nevezete-
sen a munkások és munkásnők, a városi átka 
mi és magántiszt viselők delegáltjai — mint 
különösen érdekeltek — többségben legyenek. 
E bizottság, illetőleg tanács irányítsa a jövő-
ben a közélelmezést és az árak kizárólag a 
bizottság többségének meghatározása szerint 
állapíthatók meg. A bizottságnak különös kö-
telességévé tétessék az ipari cikkek árának 
mielőbbi megállapítás.-, illetőleg annak sür-
getése, ruházati cikkek lefoglalása. Képtelen 
állapot ugyanis hogy ma urak és úrhölgyek 
úgyszólván minden hónapban u j ruhát és ci-
pőt csináltassanak, a szegényebb néposztály 
pedig kénytelen folt hátán foltos ruhát visel-
ni, mert a mai ruha- és cipőárakat megfizetni 
nem képes. 

5. A városban óriási mértékben lábraka-
pott a cserekereskedelem, amelyben legjelen-
tékenyebb szerep a dohányáruknak és cukor-
nak jut, Dohányért és cukorért úgyszólván 
minden kapható. Mivel a szegényebb néposz-
tály dohányáruhoz egyáltalán nem. cukorhoz 
pedig csak szűken jut, részére megszerezhetet-
len marad a legtöbb szükségleti cikk. A pol-
gármester erélyes intézkedéseket i'oganatosit-
s ni a cserekereskedelem megszüntetésére és 
lépjen érintkezésbe a pénzügy igazgatósággal, 
hogy a dohányáru jegyrendszer alapján osz-
tassák szét igazságosan a lakosság között. 

ő. A közegészség szempontjából egyik 
legfontosabb cikk: a szappan forgalombaho-
zása szabáiyoztassék. Az úgynevezett hadi-
szappan mosakodásra nem alkalmas, mig az 
úgynevezett pipereszappanok, bár többnyire 
igen silányak, oly drágák, hogy a szegényebb 
nép számára hozzáférhetetlen. A hatóság gon-
doskodjék a lakosság részére megfelelő olcsó 
szappanról. 

A határozati javaslatot a szociáldemo-
kratapárt küldöttsége' (kedden adja át dr. 
Kelemen Béla főispánnak és Bokor Pál he-
lyettes polgármesternek. 

Macedóniában a belyzef 
változatlan. 

BUDAPEST, augusztus 6. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

BERLIN, augusztus 6. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A inacodan arcvonalon a 
helyzet változatlan. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sa j töosz tá ly j 

Egy millió korona kamatmentes kölcsönnel alakul meg 
a szegedi tisztviselők beszerzési csoportja. 

J? szegedi fogyasztók nagygyűlése. 


