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Szegd, 1817. augusztus Itt. 

ványára jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak 
Pásztor Józsefnek. 

A beszerzési csoport vezetősége felkéri 
az összes magántisztviselőket, hogy a cso-
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portban való részvétel céljából a legköze-
lebbi három napon délután fél 3-ig az egye-
sületi helyiségben jelentkezzenek. Mindenki, 
tehát azok is, akik már jelentkeztek, jelentse 
be a családtagok számát is. 

Az uj kenyér- és lisztárak az ármegállapitő 
bizottságban. 

fSaját tudósítónktól) Az ái'megállapitó 
bizottság pénteken délben Somogyi Szilvesz-
ter polgármester elnöklésével az uj kenyér és 
liszt árak megállapítása ügyében népes illést 
tartott. Az ülésen érdekes ifölszólalások hang-
zottak el a liszt drágulásáról, az árakat azon-
ban olyanképpen sikerült mégis megállapíta-
ni, hogy a kenyér ára változatlan maradt. 
Egyes fölszólalók pedig éppen olcsóbbá akar-
ták tenni a kenyeret, amelynek árát végül 
mégis a régi árban javasolták megállapítani 
a polgármesternek. iAz ülés lefolyásáról a kö-
vetkező tudósításunk számol be: 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester el-
nökölt- iFölkérte Balogh Károlyt, hogy ismer-
tesse a miniszter rendeletét, az uj lisztárakról 
és terjessze elő javaslatát. 

Balogh Károly részletesen ismerteti az uj 
lisztárakról szóló miniszteri rendelétet. Ez 
Szeged területére nézve 135 koronában állapí-
totta meg a nullásliszt árát, 59 koronában a 
főzőlisztét, 40 korona 50 fillérben a kenyér és 
65 koronában a rozsliszt árát. Ennek alapján 
azt javasolja, hogy a város és a kereskedő 
közti viszonylatban az árak a következők le-
gyenek: 

INullásliszt 138 
főzőliszt - 63 
kenyérliszt 43 
rozsliszt 67 

korona legyen métermázsánkint. A kereskedő 
viszont, a következő árakon hozhatja forga-
lomba a lisztet: 

Nullásliszt 148 
főző 70 
kenyér * 50 
rozsliszt 73 

fillér kilogrammonkiut. Kenyeret esak egy 
minőségűt javasolt engedélyezni és pedig a 
barna kenyeret. Ennek árát 48 fillérben java-
solja megállapítani kilónkint. Más minőségű 
kenyér készítése ugyanis visszaélésekre adna 
alkalmat. 

Hoffmann Ignác az első fölszólaló. Azt ja-
vasolja, hogy Balogh Károly javaslatával 
szemben a nullászliszt ára 148 fillér helyett 
150 fillér, a főzőé 70 helyett 68, a kenyérliszt 
50 helyett 48 és a rozsliszt 73 helyett 74 fillér 
legyen. A kenyér árát — ugy hiszi — elég, 
ha a liszt árában kalkulálják, mert hiszen a 
szaporodás a költségeket fedezi. Miután pedig 
a pék a közélelmezési hivataltól 43 koronáért 
kapja a kenyérlisztet, elég, ha a kenyér árát 
44 fillérben állapitja meg a bizottság. 

Schiitz István szerint igy nagyon kiesi a 
kenyér ára. A zsákokra is ráfizetnek egy-egy 
koronát, a szállítás is drága, a segédek is 100 
százalékos fizetésemelést követelnek, az anya-
gok is drágultak. Ilyen körülmények között 

nem lehet ebből az öszegből kijönni. Hoff-
mann Ignác a fölvilágositásokra ugy módo-
sítja indítványát, hogy 48 fillérben állapítsák, 
meg a kenyér árát és 72 fillérben a rozs ke-
nyérét. 

Szécsi Izsó azt kéri, hogy a pék és keres-
kedő közti viszonylatban is szabályozzák a 
kenyér-árali t. Kéri ezt 44 fillérben megálla-
pítani. 

Az ármegállapitő bizottság ehhez hozzá is 
járult. 

Szécsi Izsó indítványozza még, hogy ál-
lapítsanak meg egy fehér-kenyér minőséget 
is. Hoffmann Ignác szerint az ármegállapitó 
bizottság ezt nem mondhatja ki, mert az őrlési 
rendelet, amely szabályozza a kenyér-menősé-
geket is, még nem jelent meg. A polgármester 
közli, hogy erről az őrlési rendelet nem intéz-
kedik. Balogh Károly kén, hogy csak egy 
minőségű kenyér sütését engedélyezzék. Ez 
igazságosabb is. Aki fehér kenyeret akar en-
ni, süttessen odahaza. 

A bizottság végül is elhatározta, hogy 
csak b írna kenyér sütését engedélyezi. 

Balogh Károly ezután magyarázza javas-
latát. Azért magasabbak az árak javaslatá-
ban az eddig szokásos tiz százaléknál, mert a 
költségek ilyen magasabb árak megállapítá-
sát kívánják. Emellett pedig a kenyérlisztet 
önköltségi áron adja a közélelmezési üzem, 
kell tehát, hogy a három filléres díjtétel a nul-
lás és főzőliszt né J megmaradjon a városnak a 
többi költségek fedezetére. A kiskereskedők-
nek is bruttó 10 filléréé hasznot- indítványozott 
a kenyérliszt kivételével, mert ugy hiszi, igy 
jobban megelégednek vele. 

Hoffmann Ignác egy már közölt sérelmet 
tesz ismételten szóvá, amelynek orvoslását 
már megígérte Balogh Károly. És ez. hogy a 
közélelmezési hivatal még mindig elegysuly-
ban számlázza a lisztet a kereskedőknek, hol-
ott a malmok nettó-súlyban számláznak és ez 
a miniszteri rendeletbe is ütközik. Kéri, hogy 
az igy jogtalanul visszatartott összegeket visz-
szamenőleg is térítse vissza a közélelmezési 
hivatal a kereskedőknek. 

Balogh Károly ugy tudja, hogy a köz-
élelmezési hivatal is nettó-sulyhan számlázza 
a lisztet, A vizsgálatot azonban mindenesetre 
megindítja ebben az ügyben és annak ered-
ménye után intézkedni fog, hogy a jogos igé-
nyek kielégíttessenek. Hoffmann Ignác a vá-
laszt tudomásul veszi. 

A bizottság hosszas vita után végül Ls el-
határozta, hogy a liszt és kenyér-áraknak a 
következőkben való megállapítását fogja ja-
vasolni a polgármesternek: 

Nullásliszt 150 
főző 70 
kenyér 40 
rozs 74 
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fillér. A kenyér ára 48 és a rozskenyéré 72 
fillér. 

Ábrahám Mátyás ezután azóváleszi, hogy 
a közönség nincs tájékoztatva arról, mennyi 
nullás, mennyi főző és mennyi kenyérliszthez 
van igénye illetményéhői, sokan pedig éppen 
nem is kapják meg illetményeiket. Kéri, hogy 
ennek az állapotnak egy generális intézke-
déssel vessenek véget. Javasolja, hogy az 
árakkal együtt minden üzletben függesszék ki. 
azt is, milyen arányban követelheti a közön-
ség a maga lisztmennyiségét. A bizottság az 
indítványhoz hozzájárult, 
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A király születésnapja. 

(Saját tudósítónktól.) Szeged közönsége 
- - miként az előző időkben az elhunyt ki-
rályét — hagyományos kegyelettel ülte meg 
Károly király születésnapját is. Csütörtökön 
este zenéstakarodó volt és pénteken reggel 
zenés ébresztőt adott a katonaság. Délelőtt 
10 órakor a rókusi templomban Ünnepi mi-
sét tartottak, amelyet Breisach Béla rókusi 
plébános celebrált fényes papi segédlettel. 
Az ünnepi misén megjelentek a városi tiszt-
viselők dr. Kelemen Béla tfiöispán és dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester vezetésével; 
a helyőrség tisztikara Vörös Tibor vezér-
őrnagy vezetésével és az állami hivatalok 
vezetői. Mise után a város hivatalnoki kara 
a polgármester vezetésével a főispánnál 
tisztelgett, akit fölkértek, hogy a város ha-
tóságának és közönségének hódolatát ter-
jessze föl az uralkodó elé. A főispán a kö-
vetkező szövegű táviratot intézte a kabinet-
irodához: 

— Ö császári és apostoli királvi Felsége 
születése napjának „mai évfordulóján Szeged 
szabad királyi város közönségének alattvalói 
hódolatát'és belső legjobb kivánatait a Trón 
zsámolyához kérem eljuttatni. A legnagyobb 
vidéki város egész lakossága ezekben a vál-
ságos időkben őfelsége és családja, az egész 
uralkodóház iránt érzett tántoríthatatlan hű-
séggel és minden áldozatra kész hazaszere-
tettel várja az idők jobbra fordulását, hogy 
felséges urunk és Királyunk fenkölt szellemit 
legjobb intenciói . szerint bekövetkezendő 
béke korszakában őfelsége bölcs vezetése 
mellett munkálkodhassunk nemzetünk elő-
haladásán. A mindenható bőséges áldását 
kérjük Urunk királyunk legmagasabb sze-
mélyére. / ; 

A zsidó templomban reggel 8 órakor a 
katonák, este a polgárság számára v-olt hála-
adó istentisztelet, amelyen dr. LÖxv Imánuéi 
mondott magasszárnyalásu prédikációt. — 
Ünnepi istentisztelet volt ezenkívül vala-
mennyi hitfelekezet templomában. A katonák-
nak tábori miséket" tartottak és a legénység 
ünnepi ebédet kapott. 

A cs. és kir. tartalékkórház VII. csoport-
jának betegei tegnap délután a király szü-
letésnapjának megünneplésére a kórház kert-
jében sikerült műsoros délutánt rendeztek, 
amelyen dr. Tóth József ífotörzsorvossal és 
dr. Berger Mór ezredorvossal az élén a kór-
házparancsnokság is megjelent. Nemény Vil-
mos hírlapíró, aki most katonai szolgálatot 
teljesit, lendületes és nagyhatású ünnepi be-
szédben méltatta a nap jelentőségét, majd 
kitűnő műsorszámok következtek, amelyek 
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