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Szeged, 1917, deoembói- 01. d í í l m j l ö y AmmzAü 

nierpeüáciő és indíivány a DMKE. közgyűlésén 
a Qaffovich-ügyben, 

(Saját tudósítónktól.) A Demke decem-
ber 30-án összehívott közgyűlése elé a héten 
dr. Kószó Istvántól egy interpelláció, dr. Kó-
szától, Várhelyi Józseftől, Zadravec Istvántól 
és dr. Lippay Györgytől egy inditvány ér-
kezett. Kúszó az iránt intéz kérdést az 'elnök-
séghez, hogy miért nem tartották meg az 
igazgatósági üléseket, miként gyakorolták az 
egyesület működésének ellenőrzését, mit ol-
dott meg az ügy vezető-alelnök kutturprog-
áamjábch mi történt a Gallovich Jenő elleni 
fegyelmi üggyel és miért nem történt meg 
az ügyben a birói Ítélet után az érdemleges 
intézkedés? ÁZ indítvány arra kér határo-
zatot, hogy Gaüovich főtitkár 'köteles 'legyen 
állását azonnal elfoglalni és .az ügyvezető-
alelnök szüntesse meg imüködését. 

' Az inditvány és interpelláció körül — a 
jelekből Ítélve — nagy vita fog támadni nem-
csak a Demke közgyűlésén, hanem az elnöki 
tanács ás az (igazgatóság ülésén is. A két ér-
dekes akta a következőkép hangzik: 
A Délmagyarországi Közművelődési Egye-

sület tekintetes elnökségéihez 
r Szegedem, 

Miután az utóbbi időben a Bmíke ügyei-
nek intézésében nagy közönyösség volt ta-
pasztalható, miután az alapszabály 'intézke-
dései betartva nem lettek, miután az egye-
sület ügykezelése és ellenőrzése 'cél-iából tar-
tani (kötelezett negyedévi igazgatósági ülések, 
annyira elmaradtak, hogv tudtommal egy év 
alatt csak eev ülés volt, közgyűlés pedig 
1916 október 22-iks óta máig 'nem volt, pe-
dig annak idején ügyvezető elnöki állás az-
ért szerveztetrtt, hogv az alapszabályok be-
tartásáért felelős egyén álljon a Dmke ad-
minisztrációja élén. tehát tisztelettel kérdem 
az Elnökséget: 

1. mi r-z oka annak, hogv a Dmke a műit 

évben negyedévi igazgatósági üléseit nem 
tartotta meg? 

2. Az igazgatósági gyűlés hatáskörébe 
tartozó ügyeket s különösen az egyesület 
működésének ellenőrzését miként gyakorolta? 

3. Az ügyvezető elnök ur mivel indo-
kolja ezen eljárását és mit oldott meg a 
Dmke igazgatósága elé terjesztett kultur-
programjából? 

4. A Gallovich Jenő elleni fegyelmi ügy-
gyei mi történt, miután annak elmozdítása 
az akkor hozott bírói itétet alaDián lett ki: 
mondva, de ezen birói ítélet megváltoztatván 
a fegyelmi eljárás során hozott határozat 
feloldatott? 

5. Miért nem történt ezen ügvben a bi-
rói ítélet jogerőre emelkedése után érdemle-
ges intézkedés? 

Szegeden. 1917. december 18. Tisztetet-
te!: Dr. Kószó István, a Dmke tagja. 
A Üélmugyarorszagi Közművelődési Egyesü-

let tekintetes elnökségeihez 
Szegeden. 

Miután Gallovich Jenő elleni fegyelmi eljá-
rás folyamán hozott határozatok hatóságilag 
uiegsemisittettek. miután az ellene indított 
büntető eljárás érdemi határozattal jogerős 
Elmentő ítélettel nyert befejezést és miután 
ÍZ ügyvezető elnöki állás azon óikból szer-
vezhetett, mert a főtitkár, mint ügyvezető el-
nök tiszti működésében a fenti okokból aka-
dályozva volt, tisztelettel indítványozzuk; 

Méltóztassék Gallovich Jenő főtitkárt ar-
ra utasítani, hogv adását azonnal foglalja el, 
működését kezdje meg és az ügyvezető el-
nöki teendőket végezze, annak 'illetményeit 
folyósítsa, az ideiglenes ügyvezető működé-
séf szüntesse be és annak Uletménveit állít-
sa be. 

Kérjük indítványunkat közgyűlés elé ter-
jeszteni és érdemi javaslattal ellátva azonnal 
tárgyalni. Szegeden. 1917 évi decembr 17-én. 
Dr. Kószó István, Várhelyi József. Zadravec 
István, dr. Lippay György. 

28 millió korona értékű bor termett az idén 
5zeged határában. 

— BopIermésHiik az ufolsé fiz év afaff. — 
Az utoJió élvek szomorú tapasztalatai és a Szo.-ed város mezőgazdasági termelésében 

a szőlő jelentés helyet foglal el már évtizedek' 
óla. Egy 40 holdas kisgazdának, kinek csak 
4—5 hold szőleje volt, ha szőlőtermés© sikerült, 
mindig voúefced'ett bortermésével elért jövedel-
me, birtoka többi részéből elért, jövedclméval. 
Máltán volt tehát- becses a kisgazdának n ez-ű-
tűibirioka, amely után olyan azáp jövedelme 
származott, amely m&gfcétseerezte földbirtoka 
évi bevételeit. 

Ez volt a helyzet körülbölül 1908-ig, amely 
az utolsó jótermúsn esztendőnk volt, Ebben az 
évben Szeged határában bortermésünk 105,287 
hektólitert tett ki, sem a z előtt, sem azó'ia ilyen 
termésünk nem volt, Éivi termésünk* átlaga 
50—00 -ezer hektoliter között szokott váltakos. 
ni. A gyengébb években, például 19J.0-ben tor-
termésünk 80.710 hcktóliterre apadt le, mig 
3915-bsm már 10.668 1016-ban 4747 hektóliterre 
ősökként. 

| már évek óta tartó igen rossz termés&k ugy 
í Szeged vártíé, mint az egész Altföld homoki 

szőlőbirtokosait váelágos helyzetbe sodorták. 
1 Miután éneken át olyan silány terméssel fiae-
. tett a szőlő, amely az évi munkabért Ós az adót 
| sem födlözte, miután a pcrcnoiszpora és szőlő-

fflaoly oly mértékben pusztított, hogy kétséges-
só vált -a kiizdekan sikeres felvétele a fenyege-
tő veszedelmekkel szemben: a szőlőibártokoisiok-
il'a.11 az az Dhatározáte érlelődött meg, hogy sző-
lőm Íveléssel tovább foglalkozni nem gazdasá-
géi munka, « .szőlőt ki kell dobni e vissza kell 
tárni a rcas, a kukorica és burgonya iermelé-
Eiéihiez. 

Még kónysaeritőbb volt a helyzet azokra, 
akik kizárólagos szőlőbirtokosak voltak, akik-
inél tehát a szőlőtermés elmaradását más ter-
melési ég esetleges sikere neim paralizálhatta 
Ezek szőlc'birtokukon egyenesen túladná igye-

keztek. iain&a van a© bogi ti n - -
ke az utonloi években érzékeny naiv a Húsnak 
lufijait. mig eziemit izz övjvfii egi uom s/aiiOukui 
torgaimi ex teke- 4—5 ezer ui&roiu Közök válta-
kozott, már AtfjóHDaa, a háuuopnt aözvibiteu BUtg-
eíoző ösateiiüióben iakíü rónáiért uwn.egk.is vuii, 
a krnaiiái A tanyai :kisgazüáii penag mar üoz-
zásvzuitk iatni a kAvr^tatiuuioz es Iiogb' 
.ez niagytítíb mérvekét neon óitAx, osalk a kuavi-
jott váiágiiiá'Bionunak. téiaeit tulajctourtani, ameiy 
A 'legibbb ép-kieziáb embert a harelvrre szü-
li t-otta. 

Azt az igen nehéz és válságos helyzetet ka 
1917; év icnmóseredimóuyifti aaaposau. c« előnyö-
sen megváltoztatták. Az idei bortermelésünk 
eredménye felülihaiadU' <az utóbbi évek tonmós-
cretdiményeit és meni marad nagyon messze az 
1808. év eredményétől Sínn. Idei bortermésünk, 
nevezetesén 70.48$ bektóiiier.. Ertékv.en azonban 
.nemcsak, hogy eléri az ,1908. évi termásénei ér-
tékét, do azt teumrózetesan fölül is •maija. Ka-
leno év előtt ugiyiauis 36-rt0 fillér volt a literje, 
f i a a. Legmagasabb árat, hektoliterenként 40 
koronát vesszük számításba 1908-as borteirmári 
'siiuk ,értéke 4 millió 249 ezer £80 korona volt. 

Ma 'a bor átlagára hektoliteremként 400 
korona; vagy .ezt 'majdnem .eléri. Ida átlag 
számításnak ezt .az á ra t eresszük alapiul, akkor 
ídeá 70 ezer hektoliternyi bortermésünk (értéke 
28 millió koronát képvisel. Vagyis idei Ikeive-
aelbb .boxteaiméaünk hétszer, nagyobb , ériéket 
képvisel, aniont £6 c-ze.r hektoliterrel tölbb ter-
mésünk killeme évvel ezelőtt 'Persze végzete-
sen 'tévedne, aki (azt gondolná, ihogy ez a 28 
mlil'Lió korona hétsaer. annyi Jértőket is képvi-
sel, mint a 'kilenc évvel ezJelőtti kavesebb jöve-
delmünk. A pénz vásárló képessége, ugyanis 
köztudomás iszermt imajdnam. a .tizsaeresével 
Gsökkietut Abban vian tehát csak 'őrülni valónk, 
hogy akinek tanúsa ága van a múltból, 'azt ma 
könnyen kifizeti. 

Álljon i t t egy kimutatás Szeged város 
utolsó iiz óvá bortermésének .eredményeiről: 
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Bortermésünk Állami borfogyasztási 
liektúiiterekoen adóban befolyt 

» 
II 
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. n 

51.200 
1908 106.237 
1909 48.774 
1910 30.710 
1911 34.523 
1912 39.690 
1913 93.590 
1914 11.2O0 
1915 10.668 
1916 4.747 
1917 70.408 — 

A 'városi (borfogyasztási pótlékban be-
folyt 1906. óvban 68.646 korona,; már 1915. év-
ben csak 14.2S7 korona folyt he. Az idei jobb 
termés majd csak a, jövő évben fogja éreztetni 
Hatását a városi pótlék emelkedésében. 

401.214 korona 
408.522 
512.122 
522.307 
438.820 
414.191 
316.040 
355.258 
314.165 
200.071 

Hadifoglyok gyüléss Moszkvában, 
Kopenhága, december 20. A Pravda 

Oroszországban levő hadifoglyoknak Mosz-
kvában megtartott gyűléséről közölt tudósí-
tást, amelyet Sikiovszky maximalista hivott 
Össze és amelyen ő maga is elnökölt. Ezen 
a gyűlésen több hadifogoly magyar és né-
met nyelven beszélt. Végezetül pedig a gyű-
lés rezoluciót fogadott el, amely azt mondja, 
hogy a véres és emberirtó háborút a nagy-
tőke érdekében indították meg és ez a há-
ború a munkásság és parasztság érdekei el-
len irányult. 

„fi Mediario-Citibspeeiaiité'' 
sodorni vasó sz i va rkapap l rnak ára ma 3 0 fillér. 

1 könyvecskében 6 0 lap van. 
Minden könyvecskén rajta van a védjegy és a gyáros aláírása 


