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Húsz-harminc százalékkai csökkentek a szegedi 
piaci árak. 

— A hatósági kiárusítás első napja. — 
(Saját tudósítónktól.) Beszámoltunk híven 

és a' tényeknek megfelelőiem arról, hogy mi-
lyen helyzet uralkodik mostanában a szegedi 
piacokon. Hiteles tudósításban mutattuk ki, 
itogy ilyen körülmények között megélni egy 
íix fizetéses alkalmazottnak, legyen az tör-
vényhatósági, állami* vagy •miagánalkaima1.-
izott, lehetetlen. A piaci árakat hadiszállítókon, 
vagy hadiuzsoráson kívül más nem birja ki, 
nem lehet kibírni. Ez volt a helyzet a piacon 
i— eddig. 

Nem akarjuk mindjárt azt kijelenteni 
a z alábbiak során, hogy ez a helyzet máról-
bolnapra megváltozott volna, de nem mulaszt 
hatjuk el leszögezni azt a tényt, liogy a piaci 
rémuralom, reményeinknek megfelelőleg, 
tényleg végnapjait éli. A város bodomi kony-
hakertészetének első napi eredménye jogot 
ad a r ra a föltevésre, hogy legalább is tűrhető 
áron juthatunk majd hozzá az életszükségleti 
cikkekhez akkor, ha a helyzet szanálódik 
egy keveset. Mert a jó hatás máris érezhe-
tő volt, tehát az első piaci napon, amelyen 
a hatóság konkurrensként jelentkezett a ko-
fákkal szemben. 

Jelen voltunk a hatósági árusitás első 
napján, hogy beszámolhassunk az uj piaci 
rend eredményeiről. 'Három hatósági kofa 
árult szombaton a zöldségpiacon bodomi 
konyhakerti növényeket és fölhoztak össze-
sen 108 kiló hüvelyes zöld borsót, 993 fej 
salátát, 173 csomó retket és 11 kiló cseresz-
nyét. Persze nem ezeket a mennyiségeket 
árusították egésfe nap, hanem saját szerze-
ményeiket is, de az árak nem voltak maga-
sabbak, vagy csak alig voltak magasabbak 
annál, amit a hatóság részükre előirt. 

A bodomról behozott áruk természet-
szerűleg néhány perc alatt elfogytak. De az , 

árjelző táblák mutatták, hogy itt van az a 
hely, ahol még tűrhető áron lehet zöldség-
nemiieket vásárolni. És -a tények igazolták a 
közönségnek ezt a hitét. Mert amig a piac 
elején a zöld borsó kilóját máshol 4—5 koro-
nájával mérték, illetve kínálták eladásra, 
reggeli hét óra felé már csaknem mindenütt 
lehetett egy kiló zöld borsót kapni 2 korona 
80 fillérért, de legrosszabb esetben- három 
koronáért. És ugyanez volt az eredmény az 
egész vonalon. Amig a pénteki piacon és szóm 
haton korán reggel egy kisebb tök ára 7 ko-
rona volt, hét óra felé már a legtöbb helyen 
leszállt az ára öt koronára. Ennyiért adták 
ugyanis a hatósági kofák a tököt, természe-
tesen hatósági utasításra. A retek ára is le-
szállott hatvan-hetven filléires mlagasságáról' 
30—40 fillérre, -a fejsaláta ára pedig 8—10 
fillér volt, miután a hatóság kofái nyolc fil-
lérért árusították. -Egy középszerű uborkát, 
amelyért nem is régen még fantasztikus ára-
kat kértek, meg lehetett venni 2 korona 40, 
60 fillérért. 

Egyetlen hátrányát észleltük csak a ha-
tósági árusításnak szombaton és ez az volt, 
hogy a többi kofa értéktelenebb árukat vitt 
a piacra -és ezekkel az értéktelen holmikkal 
igazodott a hatósági kofák áraihoz. Ez a 
hátrány azonban csak az öröm érzését vált-
hatja ki belőlünk az eddigi borzalmas állapo-
tok után. 

Hogy ezek az állapotok igy maradnak-e 
ezután is, nem tudjuk. Mi azonban bízunk 
benne, hogy az idők folyamán csak javulni 
fognak és egész terjedelmében valóra vált-
ják Scultéty Sándor városi főszámvevő szép 
terveit, amelyeket a bodomi konyha-kertészet-
hez fűzött. 

Az olasz fronton 
BUDAPEST, ,m|jus 25. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A Zúgna -terüle-
tén a harcok tegnap tetemesen lanyhultak. 
Az asiagoi fensikon és a Piave afsó folyásá-
nál ellenséges felderítő előretöréseket meg-
hiúsítottunk. Rivaban az ellenséges repüfiö-
gép és ellenséges tüzérség tüzelése néhány 
házat megrongált. Harmincnál több ellíensá-
ges repülőbombákat dobott Feltre városára, 

| ahol egy polgárember meghalt és 8 niegse-
I besüli; egyébként azonban anyagi kár cse-
' kély. 

Kiss tiszthelyettest a tábori repülök, 
egyikét a legtöbb eredményeket elért repü-
lőinknek, légi harcban lelőtték és holtan ta-
láltuk mg. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

Hol kezdik m e g a támadást 
a németek. 

Zürich, május 25. A Newyork Herald és 
több más amerikai lapnak a nyugati fronton 
levő haditudósítói jelentik, hogy a németek-
nek Montdidier és Amiens közti manőverei, 
továbbá Amiens lövetése csak taktikai fogás, 
mert a németek főtámadása Bethunetől és 
Poperinghetöl északra fog megtörténni. Az 
ellenséges offenziva főcélja ismét az lesz, 
hosrv a francia és az angol hadtesteket elsza-
kítsák egymástól. 

Német városok bombázása. 
Berlin, május 25. A Reuter-ügynökség 

jelenti: -Repülőgépeink ismét megtámadták 
Manheimot. Összesen huszonegy bombát 
dobtak az ottani klórgyárra, amelyben tüz 
ütött ki. Ugyancsak négy tonna bombát ve-
tettek Kreuzwald pályaudvarára. A 22-érőt 
23-ára virradó éjjel repülőink bombázták 
Metz-Chablont. 

Szeged, 1918. május 26. 
7 Andrássy váía^ Tiszának. 

— A választójogi bizottság ülése. — 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.1! 

A választójogi bizottság szombat délelőtt 
folytatta tanácskozásait. Beöthy László el-
nök megnyitotta az ülést és mindjárt rátér-
tek a javaslat harmadik szakaszának tár-
gyalására. Falussy Árpád, aki Csizmadia tá-
vollétében vállalta az előadó szerepét, is-
mertette a szakaszt. Az -előadó a szakasz-
hoz azt a módosítást indítványozza, hogy 
az 1918-iki névjegyzék vétessék alapul. 

Bizony Ákos pótinditványt nyújt be, 
hogy az 1914-iki névjegyzéket is fogadjak gl 
alapul. Qróf Tisza István az előadó módosí-
tása mell-ett szólalt fel. 

Wekerle Sándor miniszterelnök, Bako-
nyi Samu és Polónyl Qéza felszólalása utáa 
a szakaszt az előadó módosításával fogad-
ják el. Ezután a 4-ik szakasz tárgyalására 
került a sor. Itt uj szakaszt terjesztettek be, 
mely a hazai élő nyelvek magyarázatát tar-
talmazza. Rendelet fogja megállapítani, me-
lyek a hazai élő nyelvek. Ennél a szakasz-
nál gróf Andrássy Gyula válaszolt Tisza teg-
napi támadására. Andrássy kijelentette, hogy 
nem tartja Tiszát a megegyezés apostolá-
nak, mert Tisza a háború kitörése óta egy 
beszédében azzal vádolja őt Aisza, hogy le 
akarta tiporni a. nemzetet választás utján, a 
kezéhez kparitandó hatalommal. Nem tudja, 
honnan vette ezt Tisza. (Tisza nevet.) — 
Bocsánat, de gúnyos mosoly ezt nem oldja 
meg, — szól Andrássy. Meggyőződése, az, 
hogy a választásokkal a munkapártot leszo-
rították volna a szintérről, de nem a hata-
lom kezelése miatt, hanem azért, mert a 
nemzet itthon -levő része kiábrándult belőle. 

Tisza válaszolt Andrássy felszólalására. 
Kijelenti, hogy a tegnapi beszédéről szóló 
tudósításokba tolihiba csúszott bel. Mióta a 
hatalmat átadta, — mondta — abból semmi-
féle részesedést nem követelt, csak annyit, 
hogy a -kormányzásban atrocitások ne tör-
ténjenek. Összetartásra van szükség a nem-
zeti érdekek szolgálatában. 

Ezután letárgyalták az 5., 6., 7-ik sza-
kaszt. A 8-ik szakasznál Wekerle miniszter-
elnök felszólalt és kijelentette, hogy ezt a 
szakaszt Balogh Jenő és Tőry igazságügy-
miniszter újból megszövegezték. E szakasz 
a kijárásról intézkedik és a módosítás sze-
rint elvesztik választói jogosultságukat azok 
a közhivatalnokok, ügyvédek és lelkésizek, a 
kik hazafiatlan magatartást tanúsítottak, az 
ellenséghez átpártoltak, annak kémkedtek, 
vagy azzal Írásban és szóban egyetértettek. 
Ez a sz-ákasz különösen a román betöréssel 
kapcsolatosan nyer jelentőséget. A módosí-
tást a választójogi bizottság legközelebbi 
ülésén fogják letárgyalni. 

i l í Í J f i s I S l T í 
Polgár i - é s e g y e n r u h a 
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^ Megrendelést fazon, munkát v 

fordítást, átalakítást vállal. 

T E R N B E R G H f l R m 0 N I K A S í r l " 6 8 : 50. 
- • • ! • • •• • • • • •!•••• III u^mmm hangja fiaquszerö! M é S finomabb, orgona 

^ ^ hangú K. SO. 
BUDAPEST,Vii, Rákóezi-ut 60., saját palota. ~ T Z l Z Z . 


