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Szeged, 1917. szeptember i. DÉLMÁtí Y ARORSZ Aü 

5zeged gabonát vásárol az ellátatlan lakosság részére.! 

— Az Országos Közélelmezési Hivatal rendelete a városhoz. — Biz-
tosították Szeged szénellátását, — Olcsó uzsonna a kioszkban. — 

(Saját tudósítónktól.) ,Aa Országos Köz-
élelmezési Hivatal elnöke körrendeletben 
értesítette Szeged hatóságát, hogy enge-
délyt ad a városnak arra. hogy az ellátatlan 
lakosság részére a Haditermény Részvény-
társaságtól beszerezhessék gabonaszükégle-
tüket. A körrendeletet a megtett intézkedé-
sekkel egyben a közélelmezési tanács péntek 
déli ülésén mutatta be Balogh Károly, a 
közélelmezési hivatal vezetője. A leirat a 
következő: 

A városok túlnyomó többsége a gabona-
beszerzési rendelet alapján kivételes enge-
délyt kért arra, hogy a város lakósát lakó-
helyükön kívül is vásárolhassanak házi 
szükségletükre gabonát. A kérelmet általá-
nosságban azzal indokolták, hogy a városok 
területén az összlakosság ellátására szük-
séges gabona nem álli rendelkezésre, ennek 
következtében telhát a lakosság elesn'k 
attól a lehetőségtől, hogy a gabonabeszer-
zési rendeletben megengedett havi 12 kilo-
gramm gabona-fejkvótát igénvbevöhesse, ez-
által pedig egyrészt aránytalanság álllai a 
be a saját helyi termeléssel biró és a helyi 
termeléssel nem biró városok ellátása kö-
zött, másrészt egy-egy városon belül is a 
•lakosoknak az a része, amelynek szükség-
letét a város termelése még fedezte, kedve-
zőbb helyzetben volna azoknál, akiknek a 
helyi termésből már nem jutott. Ezeket az 
indokokat az egyenlő ellátás szempontjából 
nézve a magam részéről méltányosnak ta-
láltam. Figyelemmel azonban azokra az ér-
dekekre, amelyek a hadsereg és egyéb köz^ 
szükségleteknek gabonával való eliátásáih: z 
fűződnek és amelyek veszélyeztetése nélkül 
a vásárlás', jognak ilyen terjedelmű kiter-
jesztése el nem képzelhető, figyelemmel to-
vábbá arra is, hogy a vásárlások tóvárit 
módja mellett — amint annak jelenségei 
nagymértékben mutatkoznak. —• a gabona 
visszatartása és tiltott magasságú árak kö-
vetelése állanak be: a kérelmeket ilyen alak-
ban teljesíthetőnek nem találtam. Minthogy 
azonban a városok lakosságát a 12 kilo-
grammos fejkvóta 'Igénybevételének lehető-
ségétől elzárni nem kivánoin, meee tgedem 
ugyan, hogy a városi lakosság ei'átására 
más, a város határán kiviil álló terület ga-
bonája vásároltathassák, azonban kikötöm, 
hogy a vásárlás csak a Haditermény Rész-
vénytársaságtól történhetik. 

A rendelet további részében azokat a 
módozatokat sorolja föl. aműlvek mellett a 
vásárlás megtörténhetik. Preeizirozza a 
rendelet azt 'Is, hogy kiknek a részére 
sá/rolható gabona. Azokról, akiknek a város 
gabonát vásárol, szükségleti kimutatást kell 
készíteni és ezt — részletesen indokolt je-
lentés kíséretében — fel kell terjeszteni az 
Országos Közélelmezési Hivatal el nőikéhez, 
aki aztán sürgősen intézkedni fog a szük-
séges gabonamennyiség kiutalása iránt. A 
rendelet ezután a következőket mondja: 

— A szükségletként jelentkező gabona-
mennyiség három havi részletének megfelelő 
lisztkészletet a Haditerménv utasításomhoz 
képest köteles lesz a város rendelkező ére 
haladéktalanul szállítani. Köteles továbbá 
Ihavontónt egy-egy havi készletet s intőn 
lisztben olyan módon szállítani, hogy a vá-
rosi lakosság részére a városban minden-
kor legalább két havi lisztkészlet álllon ren-
delkezésre. 

— Minthogy a lakosság számára a vá-
sárlás a Haditerimény részéről szemes ter-
ményben történik, minden ellátatlannak ön-
ként érthetőleg a haVi 12 kilós gabonameny-
nylségből a vámörlés alapján nyerhető meg 

felelő lisztmennyiségre lehet joga. amely 
mindenesetre az eddig megállapított fejen-
kinti és havonkinti 7 kiló liszt mennyiség t 
tekintélyesen meg fog.ia haladni. 

Balogh Károly a rendelettel kapcsola-
tosan a következőket mondta: 

— Azokat, akik mint termelők, vagy 
eddigi vásárlásaik révén, vagy bármi más 
módon el vannak látva, a szükséglet össze-
írásánál és megállap'ltásánál figyelembe ven-
ni természetesen nem fogjuk. Akik vásárlási 
igazolványt kaptak, csak akkor veszik föl a 
jegyzékbe, ha igazolványukat visszaadják. 
Éppen ezért fölhívást fogok intézni a közön-
séghez, hogy akik vásárlási igazolványt 
váltottak ki, de arra vásárolni nem tudtak, 
igazolványaikat 8 napon belül szolgáltassák 
be u közélelmezési hivatalhoz. Akik kevesebb 
gabonát vásároltak, mint amennyire igényük 
van, azoknak a tová'bbi jogos mennyiségit 
a város fogja beszerezni. A munkákat egyéh 
icént niár megkezdettük. 

A közélelmezési tanács pénteki ülésén 
Balogh Károly jelentette, hogy sikerült a 
város közönségének szénellátását — leg-
alább részben — biztosítani, összesen 250 
vaggon szenet iedezett föl a város megbí-
zottja. Ebből a mennyiségből 200 vaggon 
porosz szén és ötven vaggon magyar. A 
szén ára tekintetében majd csak a szállá -
sok megtörténte után történik intézkedő . 
A szénszállítás szeptemberben már megkez 
dődikj ha csak közben meg nem történik a 
szén lefoglalása. Ezt azonban várni nem 
lehet. Ha a szén megérkezik Szegedre, a 
hatóság jegyrendszer alapján fogja azt el-
osztani. Egy család viszonyaihoz képcsi 
10—20 mázsa szénre tarthat igényt. A szén 
megérkezését hirdetményilcg fogja a ha ál-
ság a közönség tudomására hozni. 

A közélelmezési hivatalnak nagyon élen 
revaló ága kezdte meg néhány nap ek'Ut 
működését a Stefánia-sétányon levő kioszk-
helyiségében. Délután 5 órától este 7-ig 
korai vacsorát szolgáltatnak ki a közönség-
nek megjepően olcsó áron. A korai vacso: a 
tejtermékekből áll, igy aludttejből. Az aludt-
tejet 2—3 deciliteres adagokban, 30—40 f r -
lérért szolgáltatják ki. Kenyeret azonh.n 
csak kenyérjegy ellenében lehet kapni. 

Csapataink megállították az olasz 
előnyomulást. 

Litgano, augusztus 31. A Secolo ezt írja: 
Nagy magyar .és osztrák csapaterősí-

tések. melyek tartalékállásokból és az orosz 
frontról érkeztek, kezdik hatásukat éreztet-
ni a csata lefolyására. A magyar és osztrák 
isonzói hadsereg jobbszárnya egv hetes bé-
naság után kezd erőre kapni, az áttört front 
ismét szilárdul. Minthogy a terep nehézsége 
nem engedi meg nekünk nagyobb tömegek 
alkalmazását és az áttörés, teremtette zűr-
zavarban előbb uj utánpótlási vonalakat kel! 
berendeznünk, a további előnyomulás egy-

i előre lehetetlen. 

L E G Ú J A B B . 
SAJTÓSZÁLLÁS: (Esti jelentés.) Az 

Isonzónál két hétig tartó szakadatlan har-
cok után a mai napon a herei tevékenység 
csekély volt. 

PÉTERVÁR: Kelet- és Középszibériá-
ban óriási erdőégósek vannak. Irkutz kor-
mányzóság fenyőerdőiriek legnagyobb ré-
sze iángokban áll. A Lenan folyón, amely-
nek mindkét partján pusztít a tűzvész, meg 
kellett szüntetni a hajózást. 

ATHÉN: A kamara többsége elhatá-
rozta, hogy vád alá helyezik Ouniarisz volt 
miniszterelnököt, amiért megkötötte Né-
metországgal a nyolcszáz milliós kölcsönt 
és átengedte a német és bolgár csapatok-
nak a Keletinacedóniáhan levő Ruppel-
erődöt. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti, 
hogy dr. Kiihlemarni küfliigyi államtitkár ina 
este Bécsbe utaz t, hogy bemutatkozó lá-
a gatást tegyen. 

ZÜRICH: Az o'asz határról jelentik, 
hogy az olasz tartalékcsapatokat 'szaka-
datlanul éjjel-nappal szállítják a frontra. 
Ebből arra következtetnek, hogy Cadorna 
minden körülmények között be akarja fe-
jezni a háborút és a döntést most akarja 
elérni. 

STOCKHOLM: Pétervári jelentések 
szerint Kerenszki és Kornilov között fenn-
álló nézeteltérések annyira elmérgesedtek, 
hogy Kornilov lemondással fenyegetődzik. 
A viszályt Moszkvában, az állainkoníereii-
cián avval simították el, hogy Kerenszki 
kijelentette, hogy a jövőben nem fog bele-
avatkozni a főparancsnokság hatalmi kö-
rébe. 

HÁOA: A Times szerint a legutóbbi 
verduni csatában a Maas mindkét oldalán 
15 mértföldnyi területen több, mint ezer 
francia üteg működött. 

BERLIN: A Wolfí-tigynökség jelenti 
31-ikén este: A helyzet változatlan. . 

BÉCS: Lukov bolgár vezérkari főnök 
ma Bécsbe érkezett. A .pályaudvaron Arz 
vezérkari főnök fogadta. 

BERN: A Buud munkatársa jól .érte-
sült forrásból jelenti, hogy Lenin Orosz-
országban tartózkodik. Egyáltalán nem gon-
dol arra, hogy külföldre menjen, inert az 
ö szerepe még nem ért véget. 

Visszavert szerb és angol 
támadás a Doiran-tónal. 

BERLIN, augusztus 31. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Macedón arcvonal: Nagy 
hőségben tovább tart a fokozott harci te-
vékenység. Dobbopoljenél sízerb osztagokat 
a Doiran-tótól délnyugatra pedig angol 
zászlóaljakat súlyos veszteségeik mellett 
visszautasítottunk. 

LUULNUORFF, első főszállásmester, 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, augusztus 31. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: A helyzet változatlan. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 


