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Megkezdődött Szegeden az alkalmatlanok behívása, 
(Saját tudósítónktól.) A hadügyminisz-

ter neihány hónap előtt tudvalevőleg ugy 
rendelkezett, hogy a segédszolgálatot telje-
sítő, de frontszolgálatra alkalmas katonákat 
a frontra kell vinni. Hogy ez megtörténhes-
sék, természetesen pótlásra van szükség. A 
honvédelmi miniszter rendelete értelmiében 
pótlásra az eddigi népfölkelői bamutató-
szemléken alkalmatlannak talált népfölkelés-
re kötelezetteket kell fölhasználni. A hosszú 
rendelet, amely teljesen a közigazgatási ha-
tóságokra bizza annak eldöntését, hogy az 
alkalmatlanok közül kiket hívjanak be, an-
nak idején részletesen ismertette a Délma-
gyarorszóg. Szintúgy ismertettük később azt 
a rendelkezést is, hogy a fegyvertelen nép-
fölkelői segédszolgálatra november 27-ikén 
tartoznak bevonulni a behivottak. 

Néhány nappal ezelőtt aztán megérke-
zett a temesvári katonai parancsnokság ren-
delkezése a szegedi katonai ügyosztályhoz, 
amely szerint Szegedről 86 és ezenfelül 
ujabb 62 embert kiván — egyelőre — be-
hívni fegyver nélküli katonai szolgálatra. 
Ezeket a behivókat már ki is kézbesítette 
a katonai ügyosztály az illetőknek. A behi-
vottak számához mindenütt hozzászámítják 
természetesen a végrehajtási utasításban ki-
szabott 10 százalékot. Ennyivel több em-

bert hivnak be, mint amennyire szükség 
van. Ugyanis a behivottakat még egyszer 
vizsgálat alá veszik s osztályozni fogják. A 
fölös tiz százalékot pedig természetesen 
hazaengedik. 

A behívások a honvédelmi miniszter 
rendeletének végrehajtási utasítása szerint 
a legszigorúbb méltányosság szem előtt 
tartása mellett történtek. A behívásokról 
egyébként a katonaügyosztályon a követke-
zőket mondták a Délmag^irdgszág munka-
társának: 

— A behivások foganatosítása nagyon 
nehéz. Alig vannak alkalmatlanok s akik 
mégis vannak, azok nagycbbára nélkülöz-
hetetlenek. A hatóság a behivások körül a 
legnagyobb akadályokra talált szüntelenül, 

— A behivottak természetesen minden 
követ megmozgatnak arra nézve, hogy be-
hívásukat érvénytelenítsék, de természetesen 
még véletlenül sem változtatjuk meg a leg-
első elhatározást. Megmagyarázza ezt az a 
körülmény, • hogy minden behivás alapos 
voltáról már a behívók kikézbesítése előtt 
(meggyőződünk. 

— A behivottakat minden valószínűség 
szerint Szegeden fogiák alkalmazni katonai 
szolgálatra. 

Még mindig nem működik a szegedi állami tisztviselők 
beszerzési csoportja. 

(Saját tudósítónktól.) A Délntiagyartk-
gzág több izhen foglalkozott már a szegedi 
állami és városi tisztviselők beszerzési cso-
portjának ügyével. Legutóbbi cikkünkben be-
számoltunk arról, hogy a kormánv a szegedi 
beszerzési csoport részére kétszázötvónezór 
korona kamatmentes kölcsönt utalt ki, de 
információink alapján jelentettük azt is, 
hogy a beszerzési csoport, amely májusban 
alakult meg, mindezideig nem kezdhette meg 
működését, mert tagjainak részére — több-
szöri sürgetésre és közbenjárásra sem — 
tudott semmit beszerezni. Közöltük, hogy a 
beszerzési csoport intézőbizottsága memo-
randumot intézett gróf Hadik János közélel-
mezési miniszterhez, amelyben sürgős intéz-
kedést kért az Országos Közélelmezési Hi-
vataltól. 

A szegedi beszerzési csoport (intézőbi-
zottságánál érdeklődtünk, hogv múltkori cik-
künk közlése óta javult-e a helyzet és azt a 
felvilágosítást kaptuk, hogv a beszerzési 
csoport ügye ez idő szerint is igen rosszul 
áll. A memorandumra az Országos Közélel-
mezési Hivatal a mai napig nem válaszolt. 
Mindössze annyi történt, hogv a Burgonya-
központ ötszáz métermázsa burgonyát utalt 
ki a szegedi beszerzési csoport részére, A 
burgonya átvételét azonban olv feltételihez 
kötötte, aminek a beszerzési csoport alighá 
felelhet meg. A Burgonyaközpont ugyanis 
a vásárlási igazolványok beszolgáltatását 
kéri. A vásárlási igazolványok kiadása azon-
ban tudvalévően október 30-án megszűnt. A 
beszerzési csoport, mint értesülünk, ugy 
segített magán, hogy összeírta azoknak a 
névsorát, akik a burgonya átvételére jogo* 
sultak. A szegedi közélelmezési hivatalnak 
ezt a névsort jóváhagyás végett bemutatták. 
A vásárlási igazolványokat tehát ezzel a hi-
telesített névsorral pótolták és a vásárlási 
igazolványok helyett ezt a névsort küldöt-
íék be a Burgonyaközpontnak. Egyidejűleg 

a beszerzési csoport pénztárosa 13,500 ko-
ronát küldött a Burgonvaközpontnak az öt-
száz métermázsa burgonyáért. 

A burgonya vételárát tehát a beszerzési 
csoport már kifizette, de burgonvát még 
nem kapott és alig is fog kapni. Hiszen ma-
ga a város sem jutott még hozzá ahihoz a 
8 vaggon burgonyához, amit a Burgonya-
központ a város részére, jóival előbb, mint 
a beszerzési csoportnak, szintén kiutalt. 

A beszerzési csoport tagjai az intéző-
bizottságot napról-napra ostromolták érdek-
lődésükkel, a tagok türelme már fogytán 
van, de más választ nem kaphatnak, mint-
hogy várjanak tovább, talán rrféeis történik 
majd valami. December 9-én az állami tiszt-
viselők országos kongresszust tartanak Bu-
dapesten. amelyen a beszerzési csoportok 
ügye is szóbakerül. A kongresszuson szá-
mon fogják kérni a kormánytól azt az igé 
retet, amelyet, mint ismeretes, a tisztvise-
lők természetbeni ellátására vonatkozólag 
tett. Értesülésünk szerint meg van a remény 
arra. hogy az országos kongresszuson a 
vezetőség már abban a helyzetben lesz, hogv 
valami kézzelfogható eredményről is beszá-
moljon. A pénzügyminisztériumi kebeléten 
ugyanis — amiről már szintén emlitést tet-
tünk — intézőbizottság alakult amely a 
tisztviselők természetbeni ellátásával foglal-
kozik. Szó van többek között arról, hogv az 
intézőbizottság kétezer méter posztót bocsát 
a beszerzési csoportok rendelkezésére. A 
szegedi beszerzési csoport intézőbizottsága 
fölterjesztéssel fordul dr. Wekerle Sándor 
miniszterelnökhöz, mint pénzügyminiszter-
hez. hogy a szegedi beszerzési csoport ré 
szere a posztóból és más szükséglett cikkek-
ből megfelelő mennyiséget utalion át az in-
tézőbizottság. 

A beszerzési csoport intézőbizottsága 
minden lehetőt elkövet a tisztviselők érdeké-
ben, fáradozásainak azonban, mint a fenti-

ekből kitűnik, semmi foganatja nincsen. A 
beszerzési csoport helyisége álladóan üresen 
áll és ha néhanapján a vasúti jóléti bizottság 
jóvoltából nem jutna pár kiló sertéshúshoz, 
az üzlethelyiségért teljesen hiába fizetnék a 
bért. Két izben fordult elő. hogv a beszer-
zési csoport néhány család részére — ki-
lónkint 8.40 koronáért — sertéshúst árusí-
tott. tehát 1.60 koronával olcsóbban, mint a 

közélelmezési hivatal. Ebben a rettenetes 
drágaságban a beszerzési csoport működé-
sének ez az eredménye alig több a semmi-
nél. 
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(Az egységes kormánypárt megalakí-
tásának nenezsegei.) A „8 Urai Ujsag" irja: 
A kormányt tamogató partokban izgalom-
mal tárgyalják az egységes pár tapkuiás 
kérdését. Különösen az Apponyi- és Karo-
lyi-párt zúgolódik és egyes tagjai kilépés-
sel fenyegetőznek, ha a közjogi aiapról 
letérve kimondanák a fúziót. Lehetetlennek 
tartják mar most lemondani a közjogi alap-
ról, mikor még az ortodox 67-es pártokban 
is megerősödött az a meggyőződés, hogy 
a cseh támadások megakadályozására a 
perszonál unió kérdésének felvetésével 
.Kellene válaszolni. A pártaíakulás akadá-
lyai ilyenformán egyre szaporodnak és le-
hetséges, hogy az egész terv hamarosan 
dugába dől. • 

(A költségvetés.) Dr. Wekerle Sándor 
pénzügyminiszter kedden terjeszti be 'a 
költségvetést, amely három és fél milliárd-
ban irányozza ,elő a jövő évi költségeket. 
A költségvetés először tartalmáz adatokat 
Magyarország háborús kiadásáról. Ezek 
szerint a háború eddig 15 milliárdba került. 

(A delegációk tagjainak kijelölése.) 
Hétfőn este az Apponyi-pártban és a mun-
kapártban értekezlet volt. A munkapárt 24 
tagot jelölt ki a (delegációkban való rész-
vetőire. Az Apponyi-pártban kedden .tarta-
nak jelölést. v 

(A Károlyi-párt értekezlete.) Hétfőn 
este a Károlyi-párt értekezletet tartott, a 
melyen; többek között visszautasították a 
cseheknek Magyarország ellen elhangzott 
támadását. Batthyány miniszter bejelentet-
te, hogy a cseh támadásokra vonatkozólag 
Wekerle miniszterelnök a képviselőház 
keddi ülésén nyilatkozni fog. Kijelentette 
még a miniszter, hogy a választójogi ja-
vaslat hamarosan a Máz elé kerül. Végiil 
az elnök jelentette, hogy Ugrón Gábor bel-
ügyminiszter és Justh János makói főispán 
között felmerült affér békés elintézést 
rJyert, amennyiben a belügyminiszter leve-
let irt Justhoz és kijelenti a levélben, hogy 
az egész kormány az ő személyes míTkö-
dése iránt bizalommal van és kérik, hogy 
vonja vissza lemondását. Ez már meg is 
történt. 

(A budapesti első választókerület hiva-
talos jelöltje.) A budapesti első kerület füg-
getlenségi pártja vasárnap jelölő értekezle-
tet tartott, amelyen tikos szavazással Szi-
gethy János kassaóderbergi főfelügyelőt 
mondották ki hivatalos jelöltnek Szigethy 
János Apponyi-párti programmal lép föl. 
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