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Szeged, 1917. december 14 

fi polgármester felirattal fordul a Közélelmezési 
Hivatalhoz a lisztkontingens leszállítása miatt 

— Temesváron nem szállították le a liszfadagokat. — 
A hosszú 1 áfcortt - hozzászoktatta már 

Szeged közönségét sok csalódáshoz. Meg-
lehetősen el is fásultak az emberek és ma 
már még annak sem tudnak örülni, ha fügét 
osztanak ki a kereskedésekben. Fügéhez 
egyébként az Országos Közélelmezési Hiva-
tal láttatja a várost, min' hirül adtuk, a liszt-
adagokat 200 gramra fogják 1-eszáHitam. 
Ez a legújabb füge. Nem örül neki senki. 
Azok sem, akiknek sikerült az évi szükség-
letet egyszerre biztosiig n: és azok sem', akik 
adagokban kapják szükségleltlüket. Eddig leg-
alább, ha már trenden terményben szükséget 
szenvedett a lakosság, volt egv kis lisztje. 
Pótolni lehetett a niucsíelenséget és a sze-
gény emberek. ha egyébből nem. kenyérből 
vagy Jésztanemübőj táplálkozhattak. Most 
az osztó igazság ennek a lehetőségnek :s-
még szűkebb határt szab. 

Nem kell élénk íaríázia ahhoz, hogy az 
ember egv pillanat alatt át ne tekinthesse a 
még teljes négy hónapban előttünk álló tél 
keserveit és szenvedéseit, tuadtában annak, 
hogy ennek a városnak a közönsége milyen 
szűkösen van mindennel ellátva Fűtetlen la-
kásokban. világító anyag nélkül, kenyér, 
élelmiszer hiányában elképzelhető, hogv a 
nyomor a legsötétebb realizmussal fogja dön-
getni az összes Közellátásra hivatott ténye-
zők és hivatalok ajtóit. Hogy a közbiztonság 
terén mily esetek lógnak előfordulni, arról 
nyilvánosan talán legcélszerűbb lesz hallgat-

ni. A nyomor szülője a bűnnek, az éhség a 
felbujtója. Ennyi talán elegendő is lesz a vá-
ros hatóságának a iövőbelátás gyönyörűsé-
géből. Nekünk is elég lenne, nem is fájna, ha 
azt látnók, hogy az osztó igazság egyformán 
méri a lisztadagokat más városok számára 
is. Azonban, amig Szegedre nagv earral-csör-
rel megérkezett a rendelet, hogv a város 
csak öt vagon lisztet kaphat tekintettel az 
oszágos készletek korlátolt mennyiségére és 
a kielégítésre váró nagymérvű szükségletek 
re, addig Temesvár városa ugyanaiiÁa az idő-
re hat vagon iisztet kan, vagyis ott ki lett 
utalva a régi- 'isztmennyiség s igv ott a liszit-
adagok leszállítása legalább egv hónappal 
később fog bekövetkezni, mint Szegeden. 

Nem vagyunk éhesek Temesvár városa 
lisztkompetenciájára, azonban az ellen han-
gos és erélves szóvá! tiltakozunk, hogy Sze-
ged, mint az ország második városa, ellátás 
tekintetében bármely város mögé soroztas-
sék. Tudtunkkal Temesvár körül ép oly ter-
mövidékek varrnak, mint Szeged körül, lakói 
soraiból az eliátailanainak száma sem lehet 
több, mint nálunk. Tűnődve kérdezzük tehát. 
nogyt miért? 

Somogyi Szilveszter polgármester egyéb 
ként sürgős kiíratta! fordul az Országos 
Közélelmezési Hivatalhoz, amelyben kérni 
fogja, hegy Szeged üsztkontingense meg-
hagyassak. 

hatóság bizottságot alakit 
az alkalmatlanod behívására. 

(Saját tudósítónktól.) Az alkalmatlanok 
behívásáról tudvalevőleg terjedelmes minisz-
teri rendelet intézkedik. Ennek ellenére — a 
mint előre látható volt —. az alkalmatlanok 
belhivása a legterhesebb és legnehezebb funk-
ciók egyikét hárí t ja a hatóságra. Nem kell 
íhangsulyoznty hagyj a munkaerők száma a 
hároxp és fél éves háború alatt az elképzel-
hető legkisebbre csökkent, Telhát a legkisebb 
üzemet vagy üzletet is érzékenyen érinti ,ha 
személyzetéből a fegyvertelen népfölkelői 
szolgálatra egyet-egyet bekivnak. Innen van, 
hogy az alkalmatlanok legelső turnusának 
béhivása rendkívül sok kalandtással járt ugy 
a hatóságra, mint az érdekeltekre. Természe-
tesen magát vagy a maga alkalmazottját 
mindenki nélkülözhetetlennek tar t ja és bi-

zony meg lehet érteni, hogy egy-egy munka-
erő elvonását ma mindenhol erősen megér-
zik. 

Hegedűs Ferenc, a katonaügyosztály 
jegyzője a miniszteri rendelet intézkedései-
nek és intencióinak figyelembe vételével, a 
lehető legnagyobb méltányossággal áliitotta 
össze legutóbb is azoknak az alkalmatlanok-
nak névsorát, akiket behívtak. Természetesen 
minden behívott azzal érvel, hogy ép őt nem 
szabad behívni, viszont tagadhatatlan, hogy 
az egyeseknél fennálló összes körülmények 
alapos mérlegelése a legszélesebb körű helyi 
ismereteket, sőt sokszor szaktudást igényel. 

Ép erre való tekintettel és azért, hogy a be-
hivottak viszonyainak mérlegelése tekinteté-
ben mindenki megnyugtatást nyerjen. Hege-
dűs jegyző javaslatára elhatározták, ihogy 
jövőben egy bizottság dönt az alkalmatlanok 
behívásáról. A bizottság tagjai lesznek: a ke-
reskedelmi és iparkamara, az ipartestület egy 
képviselője, egy kereskedő, egy iparos és a 
törvényhatósági bizottság két tagja. Az al-
kalmatlanok névsorát tudvalevőleg összeál-

lította a katonai ügyosztály. Ha legközelebb 
ujabb turnus behívására kerül a sor, az al-
kalmatlanok közüi már ez a bizottság vá-
lasztja ki azokat, akik elsősorban szólítha-
tok el polgári foglalkozásuk mellől. 

Már ezt megelőzőleg is huszonnégy al-
kalmatlan behívásával kapcsolatosan, meg-
kezdi működését a bizottság. A legutóbb be-
hívott alkalmatlanok közül ugyanis huszon-
négy öl a fegyveres népfölkelői szolgálatra is 
alkalmasnak találtak és most ezeket pótolni 
kell. A pótlást már a bizottság véleménye 
alapján adja meg a katonai ügyosztály. 

Hegedűs jegyző reformját csak helye-
selni lehet. Amellett ugyanis, hogy a ható-
ságot. zaklatásoktól menti meg, megnyugta-
tólag hat, mert ujabb garancia arra, hogy a 
behívásra kerülők összes körülményeit a jö-
vőben az eddiginél is alaposabban mórlegel-
hetik. 

Kéme! tengeri haderők támadása 
az angol partoknál. 

B t R L Í Í , december 13, A Wolff-ügy-
íiökség jel-üit: í Könnyű haderőink Halnieke 
korvettkapitány vezetfee alatt december 
12-én reggel az angol tengerpart közvetlen 
Közelében a Thyne torkolata előtt támadást 
intéztek az angol kereskedelmi forgalom 

ellen. A/ angol előőrsökkel folytatott sike-
res harcban két nagy gőzöst és két felfegy-
verzett őrhajót elsülyesztettünk. Haderőink 
veszteség nélkül sértetlenül tértek vissza. 

A TENGERÉSZETI VEZÉRKAR 
FÖNÖKE. 

A városi tisztviselők 
drágasági pótléka. 

— Befejezték a decemberi közgyűlést. — 
(Saját tudósítónktól,) Mit nem tesz -egy 

kántor választás, mely a decemberi közgyűlés 
első napján telt házat vonzott. A második 
napra —< a sors mostohasága folytán —i még 
egy segédkántor helyettesének a választása 
sem jutott, üres padsorok mellett kezdődött 
és még üresebbek mellett fejeződött be tehát 
a tanácskozás. Szerencse, hogy egyúttal vé-
get is ért a közgyűlés, különben, ha a szer-
dán és csütörtökön megjelentek számának 
arányát nézzük, péntekre egyetlen karzati 
látogató sem jutott volna. 

'Félötkor 21 városatya jelenlétében, hű-
vös teremben nyitotta meg dr. Kelemen 
.Béla főispán a folytatólagos közgyűlést. 

iBokor Pál h.-polgármester: A közigazgatási 
bizottság elhatározta, hogy sürgeti mind-
azon folyamszabályozási és vizópitészeti mun-
kálatok végrehajtását, amelyek a Tiszának 
Szolnoktól—ITitelig alacsony vízállás mellett 
is állandó hajózhatóvá tétele érdekében szük-
ségesek. Kéri a közigazgatási bizottság a ha-
tározatnak a törvényhatóság részéről való 
támogatását. A tanács azt javasolja, küldjön 
a közgyűlés is felterjesztést ebben az ügy bem 

A közgyűlés a tanácsi javaslatot elfo-
gadta. i i l í . 

Bokor Pál ismerteti dr. Róna Móric és 
társai külterületi orvosok felebbezését a tűzi-
fa szolgáltatása ügyében. A külterületi orvo-
sok ugyanis rendelő szobájuk fűtésére tűzifát 
kértek a várostól. A tanács a kérelmet eluta-
sította, e határozat ellen a közgyűléshez fe-
lebbeznek. Az előadó szerint a belterületi 
tiszti orvosoknak is van reudelőszobájuk és 
azok sem kapnak fűtőanyagot, hoiott ugyané 
cimen azok is igényelhetnék azt a várostól. 
Kér i tehát a foiehbezés elutasítását. 

.A .közgyűlés a tanács javaslatának el-
fogadásával etu asitotta a felebbezést. 

A Cipő-, papucstermelő szövetkezet tiz-/ 
ezer koronás. alapítványát elszegényedett 
iparosok segélyezésére a közgyűlés köszönet-
tel elfogadta. 

Dr. Gacd Endre jelentette, miszerint az 
országos birói és ügyeszi egyesület egy leány-
internátus céljaira telket kért és kapott fő-
várostól azzal a kötelezettséggel, hogy üárom 
év leforgása alatt azon egy leány-internáíust 
épittet. Ez a. három év letelt, az egyesület 
azonban a háború következtében nem bírt kö-
telezettségének eleget tenni; kéri, hogy az 
engedély ujabb három évre terjesztessek ki. 

A közgyűlés a tanács pártoló javaslatá-
ra. az engedélyt megadta. 

Balogh Károly előterjesztésére a kime-
rült póthitelekre a tanács és pénzügyi bizott-
ság által javasolt 235.000 korona pótkitelt 
megszavazták. Balogh Károly bemutatta ez-
után a belügyminiszter rendeletét, mely fel-
hívja a város tanacsat, hogy a háborús segé-
lyek felosztását tárgy a zo tisztviselői név-
jegyzéket állítsa egyue, hitelesíttesse s jóvá-
hagyás végett mutassa be. Egyszersmind fel-
jogosítja a város tanacsát, hogy a hitelesített 
névjegyzék alapján a háborús segélyeket a 
miniszteri jóváhagyás leérkezte előtt is kifi-
zethesse. A szorosan vett közigazgatási tiszt-
viselők háborús segélyének teljes összege 
863.201 korona. A nem szorosan vett közigaz-
gatási alkalmazottak háborús segélye 2i72.000 
korona és még 95.060 korona a javadaimi hi-
vatali alkalmazottak külön segélye, amit 
azonban a pénzügyminiszter megtérít. — Ké-
ri, hogy a miniszteri jóváhagyás ezekre vo-
natkozólag is kéressék ki. Háborús segélyt 
kapnak még a közélelmezési, árvaházi és köz-
tisztasági alkalmazottak is. 

Dr. Kószó István elfogadja a tajláci 


