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Hétfőn megkezdi működését a szegedi népruházati 
bizottság. 

- Bevezetik a r-nhajegyrendszert. — Miüyea lesz az eljárás a cipő-
és ruhautalványok kiadása korul? — 

(Saját tudósít ónktól.) A kereskedelmi 
miniszter legutóbbi rendeletében 1 tudvalevő-
leg ugv intézkedett, hogv a közönség szük-
ségleti cikkeinek beszerzése és biztosítása 
céljából minden törvényhatóság létesítsen 
iNéprüházati Bizottságokat. A szegedi bizott-
ságot már meg is alakította dr. Somogyi 
iSziiveszter polgármester. A népruházaíi bi-
zottságoknak tudvalevőleg hat kereskedő, 
nyolc iparos és a fogytasztó közönség kép-
viseletében három polgári tagja van. Elnöke 
a bizottságnak a polgármester, helyettese 
Balogh Károly és Ferenczy Béla. Tagjai a 
kereskedők részéről Popper L. Mór, Flarnm 
Arthur, Hoiczer Emil, Winkler Sándor, Wag-
ner Gusztáv, Eisner Ignác, az iparosok ré-
széről Menning Mihály, Rákos Árpád, Sza-
káll József, Schwartz Manó. Németh Ferenc, 
Schaeífer Márton, Barna István, Vass János, 
a közönség részéről pedig dr. Turóczy Mi-
hály főügyész, dr. Végman Ferenc és dr. Kiss 
Gyula. A munkásokat a bizottságban Ábra-
hám Mátyás képviseli. 

A népruházati bizottság a közélelmezési 
hivatal kebelében május 27-én kezdi meg 
működését. Egyelőre cipőutalásokkai foglal-
kozik a bizottság, amelynek hivatalos helyi-
sége a közélelmezési hivatal első emelet má-
sodik számú szobájában van. A cipőutalvá- -
nyczási osztály vezetője egyébként Horváth 
László nyugalmazott főhadbiztos. A közön-
ségnek cipőszükséglete bejelentése végett itt 
kell jelentkezni. 

A városi tanács pénteken tartott ülésén 
Balogh Károly jelentést tett a népruházati 
bizottság megalakításáról és egyben közölte, 
hogy a cipőiigv rendezése után mihamar hoz-
zákezdenek a ruha és fehérnemű-kérdés meg-
oldásához is. A cipőosztály most áll szerve-
zés alatt. Hétfőre a szervezés munkáját be-
fejezik és azután a cipőosztály a közönség 
rendelkezésére áll. A cipőjegyek kiadása kö-
rül a következő rendet léptetik életbe: . 

Akinek cipőre vagv cipőjavitásra van 
szüksége, az elmegy a közélelmezési hiva-
talba és kap egv bejelentő lapot, amely két 
részből áll. Az első lapon bejelenti, liogv neki 
vagy a cipőt igénylő családtagnak hány pár 
és milyen cipője van, a másikon bejelenti, 
hogy milyen cipőt akar. Ezt mindig a félnek 
kell kitölteni. A bejelentőlap a hivatalban 
marad és a kérés jogossága és teljesítése fe-
llőtt bizottság dönt. 

Egy hét vagy tiz nap múlva a fél újból 
ieljön és ekkor megtudja, hogy kaphat-e _cipö-t 
vagy sem. Ha igen, akkor kap egy cipőutal-
ványt, amelybe bele lesz Írva, hogy milyen 
cipő (utcai, házi. papucs, fatalpu vagv szan-
dál) jár az illetőnek és ezzel elmegy egy 
tetszésszerinti kereskedőhöz és vesz egy Pár 
cipőt, ha kap kedvére valót. Az utalvány ára 
50 fillér. Ha azonban az illető mérték után 
akar cipőt, akkor két utalványt kap 'á oO 
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Kél és fé! milliárd német vagyont 
lefoglaltak Amerikában. 

Amsterdam, május 24. A Times jelenti 
Newyorkból: Mitzhell Balmer, az Egyesült-
Államokban5 levő idegen tulajdonok kezelője, 
Detroitban beszédet mondott, 'amelyben ki-
jelentette, hogy körülbelül két és fé l milliárd-
nyi német vagyont foglaltak le Amerikában. 
A németek mintegy kétszáz nagy testületet 
alakítottak azzal a célzattal, hogy ezek Ame-
rikát politikai és gazdasága tekintetben ha-
talmukba kerítsék. A lefoglalt javakból Ame-
rikának a háború után semmit sem szabad 
visszaadni Németország részére. (M. T. I.) 

fillér); egyiket a bőrkereskedőhöz, a másikat 
a cipészhez. Ugyancsak utalvány kell | cipő-
javitáshoz. 

Ezekkel az utalványokkal azután elszá-
mol a cipőkereskedő, a bőrkereskedő, a ci-
pész; mert máskülönben uj árut és anyagot 
nem kaphat, illetőleg csak annyi pótlást kap, 
amennyiről el tud számolni. 

A cipőutalványozási osztály megalakulá-
sát követőleg megalakul a népruházati bizott-
ság szabóosztálya is, amelynek vezetői 
Schwartz íManó és Schatz Izsó lesznek. Ez-
zel a ténnyel kezdetét veszi Szegeden a ruha-
jegyrendszler, amelynek értelmében ruhát, 
vagy ruhaneműt csak jegyek ellenében lehet 
kapni. A ruhajegyek kiadása körüli eljárás 
körülbelül ugyanolyan, mint a cipőjegyeké. 
Mindazok, akiknek ruhára, vagy ruhajegyre 
van szükségük, bevásárlási könyveik alapján 
úgynevezett igénybejelentési lapokat kapnak 
a népruházati bizottságtól. Az igénybejelen-
tési lapok sajátkezüleg való kitöltése után a 
közélelmezési tanács elé kerülnek a ruhajegy 
iránti kérelmek és a ' közélelmezési tanács 
határoz abban a kérdésben, hogy kiadható-e 
a ruhajegy, vagy sem. Az igénybejelentési 
lapok a tanács döntése után visszakerülnek a 
népruházati bizottsághoz, természetesen ek-
korra rajtuk van a közélelmezési tanács dön-
tése is. Ennek alapján aztán a népruházati 
bizottság kiállítja, vagy megtagadja a ruha-
jegyek kiadását. A ruhajegyek szólhatnak 
kész ruhára, mérték szerintire és végül szö-
vetre. A ruhajegyeket egy korona ellenében 
adja csak ki a közélelmezési hivatal. A jegy-
dijak a közélelmezési hivatni; költségeinek 
megtérítésére szolgálnak. 

A ruhajeggyel mehet aztán a megren-
delő a szegedi szabó kisiparosok szövetkeze-
tébe, ahol, ha ruhajegye készruhára szól, ki-
választhatja a készruhát, ha szövetre, a szö-
vetet és igy tovább. A raktár azonban nem 
tartozik megmutatni a vég szöveteket a ve-
vőnek. csak a minta-kollekciót. Ebből kell 
mindenkinek kiválasztani azt a ruhát, vagy 
szövetet, amelyet akar. Vásárlás után a ru-
hajegy a raktárban marad, de emellett a 
vevőnek még elismervényt kell kiállítania 
arról, hogy elvitte a kiutalt ruhát, vagy a 
szövetet. Erre azért van szükség, hogy a 
kereskedők igazolhassák magukat. A kész-
ruhák körülbelül 410 koronába kerülnek da-
rabonkint, mig a mértéksszerint készült ru-
hák árai 510 korona körül lesznek megálla-
pítva. Ha módosabb ember jelentkezik ruha-
jegyért, esetleg annak is kiadják azt, ha a 
készletek ezt megengedik, azonban a ruha-
jegy ellenében; köteles lesz egy viselt ruhát 
beszolgáltatni a népruházati bizottságnak, 
megállapitott ár ellenében. 

A tanács a bejelentéseket tudomásul vet-
te és hozzájárult a közélelmezési hivatal ál-
tal megállapitott rendhez. 
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Lloyd George- bukása küszöbön. 
Zürich, május 24. A Neue Zürcher Zei-

tung jól informált londoni tudósítója azt táv-
iratozza lapjának, hogy Lloyd George állása 
az Írországi események következtében meg-
rendült. Ugyanennek a lapnak táviratozzák 
Parisból, hogy az ellentétek az angol kor-
mány és a vezérkar között ismét kiélesed-
tek, inert Lloyd George mindazon generáli-
sok ellen, akik katonai titkokat hoztak nyil-
vánosságra és ezáltal károsították az ország 
érdekeit, bírósági eljárást akar indítani. Hire 
jár. hogy a vezérkar a királyhoz fordult, hogy 
ő interveniáljon. 

Zárt iilés a Házban. 
(Budapesti tudó itónk teleionjelentése.) 

A képviselőház pénteki ülését tizenegy óra-
kor nyitotta meg Szász Károly elnök. Beje-
lentette, hogy gróf Scher-Thoss Béla és Nag^ 
Vince képviselő szabadságot kért. Jelentette 
továbbá, hogv a Darvai Fülöp halálával meg-
üresedett delegációs tagsági helyre Borne-
missza Lajos kerül. Bemutatta a török kép-
viselőház meleghangú sürgönyét, amelyet a 
közjogi egyezmények becikkelyezése alkal-
mából küldött a magyar képviselőháznak. 

Wekerle Sándor miniszterelnök bejelen-
ti. hogy a konzuli bíráskodásról, a letelepe-
désről és a katonaszökevények kölcsönös ki-
adásáról szóló egyezményeket a törökökkel 
megkötötték és a gazdasági szerződések 
megkötése folyamatban van. 

Az elnök felhatalmazást kért, hogv eb-
bőt az alkalomból meleghangú sürgönyt küld-
hessen a török képviselőháznak, Ezután át-
tért a Ház a napirendre és vita nélkül elfo-
gadta harmadik olvasásban a vagyonátruhá-
zási illetékről szóló törvényjavaslatot. 

Az elnök.- A miniszterelnök ur kívánsá-
gára most zárt üléssé alakulunk át. Felszólí-
tom a karzatok közönségét és a hírlapírókat, 
hogy a zárt ülés tartamára hagyják el a ter-
met. Erre a célra az ülést öt percre felfüg-
gesztem. 

A zárt ülésen Wekerle miniszterelnök, 
gróf Apponyi Albert, Polónyi Dezső, Egri 
Béla. gróf Károlyi Mihály, Fényes László, 
majd ismét Wekerle, Huszár Károly, gróf 
Batthyány Tivadar és Qiesswein Sándor be-
széltek. Á zárt ülés befejezése után délután 
két órakor az elnök újra megnyitotta a nyílt 
ülést és javaslátára elhatározta a Ház, hogy 
a legközelebbi ülést junius 4-én tartja, mely* 
nek napirendje a további teendőkről való in-
tézkedés. • 

Ezután Létay Ernő szólalt fel személyi 
kérdésben. Megemlíti, hogy a közélelmezési 
miniszter tegnapi felszólalásánál, amikor a 
termésrendeletről .beszélt, ő közbeszólt igy:' 
„Akkof a 'munkapárt volt kormányon." Gróf 
Tisza István erre azt mondta: „Si tacuisses". 
Megjegyzi, hogy a tavalyi termésrendelet 
kényszerűségből eredt, mert az Esterházy-
kormány nem lehetett abban a helyzetben, 
hogy 5—6000 átvételi bizottságot alakítson. 
Tisza tegnapi megjegyzését az iránta való 
tiszteletből nem fejezi be. 

Gróf Tisza István válaszolt Létaynak. A 
munkapárti kormány teljesen megfelelő ara-
tási rendeletet készen adott át az utódának. 
Most mégis szemrehányásokat tesznek neki 
a bajokért. Olyanok jöttek utánunk, akik csak 
azért is az ellenkezőjét tették annak, amit 
kellett volna cselekedni és kiadtak olyan 
szerencsétlen rendeletet, amely miatt ma 
éheznek az asszonyok és gyermekek. Tegnapi 
figyelmeztetését Létay nyugodtan elfogad-
hatja tőle, aki nálánál öregebb. 

Az ülés ezután véget ért. 

Finnország tárgyai a békéről 
a monarchiával. 

Bécs, május 24. Finnország állami ön-
állóságát Ausztrih-Magyarország ez év ja-
nuár havában elismerte. Finnország ezért 
azt az óhaját fejezte ki, hogy az oszt iák-
rnagyar monarchiával békeszerződést kössön 
olymódon, mint március havában. Németor-
szággal is kötött. Osztrák-magyar részről 
előzékenyen hozzájárultak a javaslathoz. Az 
idevonatkozó tárgyalások, melyek békeszer-
ződés, valamint gazdasági és jogpolitikai pót-
szerződés megkötésére terjednének ki, teg-
nap kezdődtek meg a közös külügyminiszté-
riumban. A tárgyalások vezetését osztrák-
magyar részről Mérey nagykövet vezeti, 
Finnország megbízottja Hjelí államtanácsos, 
berlini finn követ és Seriaehius krisztiánias 
ügyvivő. (M. T. I.) 


