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4 Szeged, 1Ő1& o-któber Iá. 

R szegedi árakon nem változtattak a békehírek. 
(Saját tudósítónktól.) A mi szegény és 

háborútól gyötört kis életünknek egyik leg-
nagyobb hatalmasságáról, az árakról lesz 
szó ebben a kis riportban. Az árakról, ame-
lyek megrontották az életünket, elkeserítet-
tek, letörtek bennünket, amelyek megnyomo-
rítottak és Végűi nagyobb ellenségeinkké vál-
tak az antant hatalma-mái. Amelyeknek Jeg-
nagyobbrészben köszönhetjük, hogv ha akar-
nánk; sem bírnánk nagyon már tovább a há-
borút és ugyanazokról az árakról, amelyek-
nek most hadat üzentek a békehírek." Buda-
pesten, az áruhalmozók és nagy árdrágítók 
.hazájában az első béketórekre valóságos pá-

'n iklör t ki, a tea ára például egyetlen napon 
Száz, koronát esett, kiLónkiinti számításban. 
Sajnos, az árdrágítók hamarosan magukhoz 
tértek első kábulatukból és1 igyekeztek visz-
szacsmái-m a dolgokat, ami legnagyobbrészt 
sikerült is. , aúriSű 

Szegeden — megállapíthatjuk — ko-
rántsem idézett elő pánikot az-a hir, Ihogy hi-
hetőleg hamarosan vége lesz a háborúnak. Az 
alábbi nyilatkozatok éppen arról számoilnalk 

'no, hogv milyen hatással volt a szegedi ke-
reskedelmi körökre az első pozitív és igazán 
reménytkeltő békehír. A Beregi-cég üzletve-
zetője, Pál Dezső ezeket mondta: 

— Azokban a fűszerárukban, amelyek 
elsőrangú élelmieikkek és -igy hatósági keze-
lés alatt állanak, természetesen nem történ-
hetett változás. Bármi lenne is tehát a követ-
kezménye a békehíreknek, jelentős nem le-

* hetire, mert a forgalom zömét minden vonalon 
ezek képezik. A rabbi fűszeráruk pedig, -mint 
a bors és tea, már nem igen vannak keres-
kedői kézen. Hatodik, sőt tizedik kézen vár-
nak kedvező konjunktúrára. Hogy azonban 
ilt igenis nagy pánikot idézett elő, arra néz-

ve legjobb bizonyíték a lapok hirdetési rova-
tó. ahol ijedten kináiják megvételre dugott 
portékái-kát azok. akik rendelkeznek ilyenuei. 
hz azonban teljességgel jelentéktelen tünet. 

Fis.cher Józs-cmé* érdekes megfigyelése, 
hogy az t nejre:: arany és ezüstpénzek kez-
denek előkerülni az-örvendetes hírre. A ve-
telked v azonban nem csökkent és nem is 
emelkedett. A budapesti ékszerpiacon csekély 
áresés mutatkozik. 

Özvegy Földes Izsóné kérdéseinkre el-
mondotta, liogy a békehírek rossz hatással 
voltak az üzletekre. A vásárlási kediv nagyon 
lecsökkent, az emberek legnagyobb része vá-
rakozó álláspontra helyezkedett, azt (hiszi, 
hogy a békében sokkal olcsóbban fognak 
tudni majd rwhanemüekhez hozzájutni. Az 
árakra semmi hatással nem voltak a.békehí-
rek, ami nem is lehet másképpen, miután Sze-
geden nincsennek rejtett áruk. 

Schatz izsó szerint a szabóiparban sem-
miféle változást nem idéztek elő a békehírek, 
minden maradt a régiben még a megrende-
lések mennyisége is. Akinek kell a ruiha, nem 
várhat még bizonytalan ideig arra, hogy ta-
táin esni fognak az árak. 

A Bevásárlási Részvénytársaság igazga-
tója. Geiszler jerő ezeket mondotta: 

— A békehíreknek mindössze annyi ha-
msa volt a szegedi piaci a, hogy akinek na-
gyobb készlete volt. vagv. van, nem esközöl 
eladásokat, de nem is keresnek nagyobb té-
telekben árukat. Nagyobb mérvű árhanyailás-
i öl szó sem letet, miután a béke sem fog 
azzal kezdődni, hogy mindent lehet majd 
kapni. Sőt, ;víréia:hatólag súlyosabb lesz a 
helyzet azzal, nogy néhány millió ember ha-
zajön a irühírói, akik beáiianak majd a fo-
gyasztók sorára. 

•••-•••iii<auaaliua,MaanMH>auaiiMUia>»iliiiialuaH<>limt*ill!lHl»>*miwt«(it^' 

R szalonnakiosztás tarthatatlan mizériái Szegeden, 
— ftlár este hét órakor százával állnak az emberek. — A kiosztás 
csak reggel 8 órakor kezdődik. — A jövő iiébői kezdve hentesek 

árusilják a zs írt és szalonnát. — 
(Saját tudósítónktól,) Több izben fogö. i 

köztünk már azokkal a lehetetlen á l l a p 1 

kai, amelyek -a zsír és zsírnak való szá - :a 
kiosztása körül meghonosodtak Szegeden, AZ 
ellátatlan lakosság zöme már hajnalban, sót 
éjszaka és este Kiül a sza-lonnaárusitó heiyek 
élé és rendesen ezrekre menő tömeg varja 
már az árusítás megkezdését. iMiután pedig 
az árusítást legjobb esetben csak barom he-
lyen eszközük és mindenik hely előtt ezrével 
tolakodnak az emberek, fizikai lehetetlenség, 
hogy a jelentkezőket 'kielégíthessék. Mi-n-dm-

. Ikább nyilvánvalóvá válik, ihogy az egész el-
látási rendszeren nagy változtatásokra ' van 
szükség. Legalább tiz-ti'zeriikét hely-en kell 
egyszerre a szaionnakiárusitást végezni, el-
lenkező esetben ezek az arcpirító allapotok 
nem szűnnek meg. A zsír-kiosztás mizériáinak 
megszüntetés-ét Célozza az a beadvány is, a 
meiyet dr. Temesváry Géza helyettes föka-
pdánv szombaton nyújtott be dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesternek. A beadvány tel-
jes szövegében a következő: 

A szalonnakiosztás körüli eljárást nem 
hagyhatom szó nélkül. Szombaton történik a 
kiosztás a városháza melletti árubódéban és 
a városi bérházban levő volt tejcsarnok he-
lyiségében. Az elmúlt héten és most is 'szemé-
lyesen győződtem meg arról, 'hogy már pén-

\ tek este hét órakor százával állanak az as-z-

szonyok a bódé körül t, ez a tömeg f oly tón 
növekedik, ugy, hogy éjfélre pár ezer ember 
áll ott és várakozik. A -mai kiosztásnál is igy 
van ez és egész éjjel -a szakadó esőben állot-
tak az asszonyok, némelyik kis gyermekével. 
A kiosztás délelőtt 8 órakor kezdődik. Aki 
az egész éjjel várakozó tömeg zúgolódását 
hallja és látja azokat -a jeleneteket, amik a 
kiosztásnál történnek, "csakis szomorú -kon-
zekvenciákat vonhat ie. 

Véleményem szerint ez az állapot meg-
szüntethető fenne, ha a kiosztás decentrali-
zál tatnék s legaiább 10 helyen eszközöln-ék -a 
város -különböző részében és nem délelőtt 8 
órakor, hanem reggel 5 órakor kezdenék, a 
mikor is a .munkaidő -kezdetére mindenki 
megkapná <a maga adagját és niehe-tne dol-
gozni. A jelenlegi rendszer mellett a-z ácsor-
gó asszony kénytelen egész éjjel vagy ma-
gúra hagyni gyermekeit vagy azokkal együtt, 
ugy, amint ma történt, a szakadó esőben vá-
rakozni és virrasztani. £ mellett talá^ délre 
vagy déiutánra kerül rá a sor és -egesz napi 
munkáját elmulasztja. Tisztelettel kérem, 
hogy ezen az ái apoíou segíteni -méltóztas-
sék. 

Mint értesülünk, a mai állapotokon a 
közélelmezési -hivatal maga is segíteni szán-
dékozik már és állítólag hétfőtől kezdve uj 
rendszert léptetnek életbe a szalonnaárusitás 

terén. Valószínű, hogy a hatóság ismét kiadja 
a szalonnát árusításra a henteseknek és mé-
szárosoknak, de a kiárusítást szigorúan el-
tenőrizteti, hogy a visszaéléseket telhetőleg 
meggátolják. Az uj rend lényege hir szerint, 
a következő lesz: 

A közönség beadja á lakásához legkö-
zelebb eső henteshez a bevásárlási könyvét 
és a hentesek ennek megfelelően kapnak zsír-
nak való szalonnát. Nem minden hentes áru-
sít -már hétfőn, mivel egy nap alatt nem le-
het annyi sertést vágni, hogv minden -hentest 
ellássanak vele, de viszont a jövő héten mini-
den -nap vágnak sertést 'és mindenki meg-
kapja a részét. 

Francia hivatalos jsíefyfés 
az előnyonriulásról 

Genf, október 12. Az éjszaka folyamán 
a franciák mindenütt érintkezésben voltak az 
ellenséggel, amelynek hátráló mozdulatai a 
front különböző pontjain tovább tartanak. Az 
Aisnelöi északra a franciák megszállták 
Ciitvi-aux-Molin-s (?) helységet és keresztül 
haladtaik rajta. Olasz csapatok Cou-vrico-nrtői 
delre elérték a Chemin a-es JDa-mest, amelyet 
Croy ez Laurm-oisig tartanak. A franciák több 
ponton a Suippe északi' pártján St. Etienne 
és Bőuí sur Suippe, valamint Warmertvil'üe. 
a Vandetre és Masnes között megvetették a 
lábukat. Ettől tovább keletre francia gyalog 
ság a hátráló ellenséget üldözve, elfoglalta 
Mont St. Martint, Combo-nt és Bri-ereL. 

A lengyelek is nemzeti tanacs-oi 
alakítottak 

Bécs, október 12. A lengyel képviselők-
nék Krakóba összehívott -gyűlésén- elhatároz-
ták, hogy a lengyel klubot tölosziatják és meg 
aiakitjak a lengyel nemzeti tanacsot. A len-
gyel képviselők elhatározták, hogy nem tér-
nek vissza a -bécsi reiohsratba. 

Uszkubbe költözött a szerb kor-
mány és iotiadíszatias 

Koppenhága, október 12. Londoni jelen-
tés szerint a szerb trónörökös, a vezérkarral 
együtt Uszxübbe érkezett, ahol- berendezték 
a szerb főhadiszállást. Néhány nap múlva a 
kormány is odaérkezik -és valószínű, hogy 
szint-én Üszkübbe helyezi át székhelyét. 

Orlanóó tanácskozásai 
as olasz királlyal 

Róma, október 12. A hadizónából jelen-
tik, hogy Orlandó miniszterelnök Parisból 
jövet, a frontra utazott. Nyomban a iohadi-
száiíasra rnenr, anoi a királlyal és Diaz tá-
bornokkal, a vezérkar főnökével tanácsko-
zott. 

J'. Á oewyorki tőzsde itövember 
15-re bekét var 

Bécs, október 12. A Telegraphen Kom 
pagme jelenti: A Newyork rlerakl jelentése 
szerint a newyorki tőzsdén az üzleteket no-
vember 15-i-ki békeköiéssei kötik. 

Witson tanácskozásai a külügyi 
államtitkárokkal 

Genf, október 12. Az Associated, R&s? 
jelenti Washingtonból, -hogv Wilson QW& 
ujabb tanácskozást folytatott Mar eh és Lati 
sing államtitkárokkal. A német kormány vá-
laszának megérkezése után a tanácskozáso 
kat tovább folytatják. 
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Gazdasági kocsik, hintók, hajiókocsik és gyiámölcsszáJlltás-
hoz ruganyos homokfutók nagy váiasztéí ban kaphatók 
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