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R polgármester nyilatkozik a lakosság ellátásáról. 
— Erre az évre biztosítva van az élelmezés. — 

A Délmagyarország munkatársa szerdán 
fölkereste dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mestert, hogy megkérdezze a bekövetkezett 
helyzet mennyiben érinti a város lakosságát 
•élelmezés tekintetében*. A polgármester a kö-
vetkezőiket válaszolta: 

— Erre az évre biztosítva1 van a lakos-
ság élelmezése akkor is. ha egyáltalán nem 
érkeznék városunkba éleImiszer-száílitmány. 
A meglevő készletekből el tudjuk tartani ma-
gunkat. 

— A malmokban most őrlik a gabonát, 
hogy mindenki már most egyszerre meg-
kaphassa a jövő év májusáig esedékes liszt-
jét. Mindenkinek a mostani adagok szerint 
fogjuk kiszolgáltatni a teljes isztmennyiséget 
Ha az őrlésinek közben akadálya volna, a ga-
bonát fogjuk szétosztani. Remélhető, hogy 
már a jövő héten megkezdhetjük a liszt szét-
osztását. Mindenkinek abban a boltban fog-
iák kiadni a lisztet, ahol azt eddig is kapta. 

A zsir és cukor kiosztása most van ío-
iyamíítbani, de etsak erre a hónapra. Zsirt 
személyenkint csak huszonöt dekát adha-
tunk. Januárban már nem lesz zsir. csak már-
ciusiban kezdhetjük meg ismét a zsir kiosztá-
sát, ha közben kapunk a békéscsabai serté-
sekből. Cukorból a rendes adagot kapja meg 
mindenki. A burgonyát már kiosztottuk. 

A húsellátás felől is érdeklődtünk a pol-
gármesternél, aki azt válaszolta, hogy a hús-
ellátás is biztosítva van. A katonaságtól ka-
pott a város több mint száz marhát, kedvez-
ményes áron. A hatósági mészárszékek ezt la 
Inist az eddigi áraknál lényegesen olcsóbban 
mérik ki. 

Közélelmezési bizottság. 
A közélelmezési miniszter szerdán táv-

iratot intézett a polgármesterhez, amelybea 
fölszólítja tizenkét tagból álló közélelmezési 
bizottság alakítására. A miniszter rámutat a 
közélelmezés problémájának súlyosságába, a 
mit fokoz a frontról hazatérő katonaság el-
látásának kérdése. A miniszter fölhatalmazza 
a hatóságot, hogv szükség esetén gondos-
kodjék az élelmiszerkészletek pótlásáról* h a 
kell, rekvirálássai. filclmiszerkész'etek a tör-
vényhatóság területén, még a magánháztar-
tásokban is rekvirálhatok. 

A tizenkét tagu közélelmezési bizottság 
hivatott az élelmezési kérdések megoldására. 
A bizottságot sürgősen megválasztják, még 
pedig, m i n t a polgármester kijelentette, a 
Károlyi-párt, a radikálisok és a szociálisták 
sorából. 

A menekültek 
ellátásának szervezését már megkezdte a ha-
tóság. A városban ostoba hírt terjesztettek, 
amely kétségbevonja, hogy a vagyonukból 
kifosztott menekültek egyáltalán — menekül-
tek lennének. Nyilvánvaló ennek a rosszhi-
szemű hírnek a tendenciája. Igenis, tömege-
sen menekülnek a szomszéd vármegyékből, 
természetesen nem mindenki egy szál ruhá-
ban. de n'agyon sokan vannak olyanok, aki-
nek minden holmiját fölégették vagy elrabol-
ták s életüket is csak gyors meneküléssel tud-
ták biztonságba helyezni. 

Az emberies érzés megköveteli, hogy a 
menekültek ügyével komolyan foglalkozzunk. 
Á város már létesített is menekült-irodát, a 
melynek Bíró Benő helyettes-főmérnök a ve-
zetője. Ez az iroda a bérházban, a mérnök-
ségen van. A menekültek nagv része család-
tagoknál van, ezekről nem kell ia városnak 
gondoskodni. De vannak olyanok, (akiknek 
nincs itt hozzátartozójuk s lakásuk sincs. Eze-
ket a menekülteket a hatóság az állami felső-
kereskedelmi iskoláiban helyezte el. A bérház-
ban levő irodában okmányt kapnak a mene-
kültek, hogy beszerezhessék az élelmiszere-
ket. 

Megkérdeztük a polgármestert, hogy mi-
ből fogjuk élelmezni a menekülteket. 

Megosztjuk velük a szegénységünket, 
— mondta a polgármester. 

Eddig mintegy százhúsz menekült csa-
lád érkezett Szegedre. Ezek nagyrésze egye-
lőre saját maga gondoskodik ellátásáról Itt 
említjük meg, hogv a zsidó hitközség már 
megnyitotta konyháját a menekülteknek a 
zsidó népiskolában. 

A tanács és a rendőrség esküje. 

Szeged város tanácsa az uj esküminta 
szerint szerdán délelőtt letette az esküt a füg-
getlen Magyarországra a polgármester ke-
zébe. Ezután a közgyűlési teremben a rend1-
őrség tette le az esküt. A rendőrtisztikar, a 
.detektivtestület és a rendörlegénység előtt a 
polgármester rövid beszédben ismertette a 
forradalmi átalakulást, mielőtt letették volna 
az esküt. Az eskümintát Rack Lipór tb. ta-
nácsnok olvasta föl 

Szerdán tette le az esküt a tűzoltóság is. 
Csütörtökön délben tizenkét órakor teszik le 
az esküt azok a városi alkalmazottak, akik 
eddig még nem esküdtek föl az uj eskümin-
tára. 

Négyezer polgárőr. 
Polgárőri szolgálatra eddig négyezrem 

jelentkeztek. Ebből háromezerkilencszáz esik 
a belterületre, száz a tanyákra. A nemzetőr-
ség szervezése most van folyamatban s ha 
az megalakul, megszűnik a polgárőrség, a 
mélyből a nemzetőrségbe át fogj ás venni az 
alkalmas, megbízható elemeket. A nemzetőr-
ség megalakulásáig a polgárőrség teljesít 
közbiztonsági szolgálatot. 

Dr. Szalay József főkapitány és Palásthy 
főhadnagy, a polgárőrség parancsnoka, föl-
utaznak Budapestre, hogv tanulmányozzák a 
nemzetőrség szervezését. 

Adományok a polgárőrségnek. 

A polgárőrség költségeinek fedezésére 
ujabban a következő adományok érkeztek: 

Wagner Gusztáv 4000, W-inter A, és tár-
sa 2000, Tóth Péter 3000, Paprika készáru 
bizományosok R. T. 1000. Princz Károly 500, 
Hehnami ülés 500, Csillag József 500, 
Schwartz Henrik 500, Máhrer Gyu.a R. T. 
500, Popper Márk 500, Reich Mór és fia 300. 
Fülöp Jakab 200. Fehér Mór 200, Pollák Test-
vérek 200, III. kerületi polgári leányiskola 
tantestülete 110, Fischer József 100, Fáry 
István 100, iíj. Gottlieb Dávid 100. Pollák 
Nándor 100. „Szikra" magyar gyujtógyár 
1000. Babos Elek 50, Deutseh Zsgtnond 50 
korona. 

A Katonatanács közleményei. 

A polgárőrség parancsnoksága értesiti 
mindazon nagyobb ipari vállalatokat, állami, 
vagy közüzemeket, amelyeknek őrsége köz-
érdekű s amelynek őrzése a vállalat (üzem) 
emberei által saját hatáskörben volna célirá-
nyos, hogy ebbeli kérelmét a vállalat (üzem) 
ide folyó hő 9-ig terjessze be. 

Ezen saját hatáskörben fölállítandó őrség 
minden tekintetben a polgárőrség parancs-
noksága felügyelete, ellenőrzése és fegyelmi 
jogköre alatt áll. Ezen őrség tagjai csak a 
polgárőrség esküt letett polgárőre' lehetnek. 
Az ellenőrzés végrehajtása véget; a vállala-
tok naponta (több napra előre) lejelenteni 
tartoznak a szolgálatot teljesítők neveit. 

A kérelemhez melléklendő a vállalat ösz-
szes alkalmazottainak névsora (név, .kor, la-
kás, polgári foglalkozás, volt-e katona s ha 
igen. hol és milyen rangban). 

A polgárőrség egy része folyó hó 10-én 
délelőtt 9 órakor az ujszegedi lőtéren lőki-
képzésben részesül. Á kiképzésben részesülő 
polgárőrök külön névszerinti behívó parancs 
ut ján értesíttetnek. 

Szeged, 1918. november 6. 
1 Parancsokság. 

A Nemzeti Tanács és Katonatanács 
ncpgyüiése. 

Polgárok! Munkások! KaUvutk! 
A diadalmas torradalom, amely huszon-

négy óra alatt megszerezte azt a kiilső békét, 
amit az ötöd-fél éves háború a világ vérbefoj-
tásával sem tudott eiérni, ma már mögöttünk 
van. De a belső béke még nincs meg. Még 
éhezik és fázik a . háborús gonosztevők általi 
kifosztogatott tömeg, még nem esett szó ar-
ról, milyen lesz az itélet és elégtétel a múlt-
ért, még nincs gondoskodás afról, mivel ve-
gyük elejét a harctérről visszaözörtlő katona-
tömegek jogos keserűsége kitörésének, még 
nem adtuk tudtára kormányunknak, micsoda 
kérni és várnivalónk van tőle. 

A nép kívánságainak méltó kifejezésére 
november 9-én. vasárnap délelőtt 10 órakor 
a Klauzál-téren népgyűlést tartunk, melyre 
Szeged népét tisztelettel meghívja 

A szegedi Nemzeti Tanács 
és Katonatanács. 

H I R E K 
ooo 

— Ünnepélyesen kell fogadni a hazatérő 
katonákat. Szeged város hatóságát szerdán 
körrmdelfetbem értesiteéte a magyar hadiigy-
miniszter, hogy az átvonuló katonák számiál-
ra minden vasúti állomáson étkező állomáso-
kat kd l berendezni. Ott, ahol már ilyen ét-
kező állomások fennállanak. múlhatatlanul 
mükö désj>e kell -hozni. lA munkásság részvéte-
lével a-lalkitött polgárőrséget, kell a remid: íen-
tartására alkalmazni, A magyar hadügymi-
niszter rendelete értelmében különös gondot 
és figyelmét kell a visszatérő katonákkal ér-
kező vonatuk fogadtatására fordítani. A kato-
náknak -az alkoholtilalom, folytán nem szabad 
ugyan szeszes italokat adni, *te gondoskodni 
kell arról, hogy minden állomáson, hazafias 
gondolatokkal^ 'köszönltsék őket, ezienkiviil a 
vonatokat zenével fogaid,iáik. A költségeket 
•minit a hadügyminiszter .közli, laiz állani vise-
li, de a zene .költségeit a városnak kell fedezni 
A szegedi két vasúti állomáson négy zenekar 
fog felváltva muzsikálni, 

— Beszüntetik a személyforgalmat. Bu-
dapestről telefonálja tudósitónk: Ismeretes, 
hogy a pályaudvarokon most óriási rendet-
lenség van. A vonatok túlzsúfoltan érkeznek 
és indulnak. A határon a katonák ezrei lepik 
el a vonatokat és ezrével utaznak a külön-
böző nemzetiségű hadifoglyai a fővárosba. 
Ily körülmények között a közlekedés alig tart-
ható fönn. Előreláthatóan a legrövidebb időm 
belül az egész személyforgalmát he föfják 
szüntetni, kivéve a Budapestté! és környéké-
vel való forgalmat, ahol a forgalom fentar-
tására föl-tétlen-üí szükség van. 

— Néhány hétre van papir az újságoknak. 
Budapestről • telefonálja tudósitónk: A Politi-
kai Híradó jelenti: A kormánynak gyors és 
erélyes intézkedéseivel sikerült biztosítania a 
lapok megjelenéséhez néhány hétre szükséges 
papírmennyiséget. A készletek nem nagyok 
és emiatt fönn kell tartani a mai korlátozó 

Férfi- és gyermekruha szükséglet 
legmegbízhatóbban és legolcsóbban 

beszerezhető. 

F ö l d e s Íz só 
ruhaáruházában Kárász-utca 7 sz. 
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