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Napi 19 pengő államsegélyt kap a város 
a jugoszláviai menekültek ellátásához 
Minisztérium! bizottság fön Szegedre 

(A Délmagyarország munkatársától.) Egy 
hét óta Szegeden vannak a Budapestről kül-
dött jugoszláviai menekült családok. A rend-
kivüli kiadásokra való tekintettel a város 
hatósága, mint ismeretes, arra kérte a bel-
ügyminisztert, hogy járuljon hozzá a mene-
kültek ellátásához. A felterjesztésre tegnap 
válaszolt a belügyminiszter és közölte, hogy 
a Szegeden elhelyezett menekült csaáldok el-
látásához naponta és személyenkint 50 fil-
lérrel járul hozzá. 38 menekült családot he-
lyeztek el ujabban Szegeden, ez naponkint 19 
pengős állami hozzájárulást jelent a város 
részére. Most egyszerre, egy hónapra előre 
megkapja a város az állami segélyt, amiből a 
menekültek ellátását fedezik. 

Az állami segély kiutalásával egyidejűleg 
értesítés érkezett a belügyminisztériumból 
hogy rövidesen miniszteri bizottság érkezik 
Szegedre, a menekültek helyzetének felülvizs-
gálására. A bizottságot dr. A s b ó t h Sán-
dor miniszteri tanácsos vezeti és a menekültek 
helyzetén kivül tanulmányozni fogják az 
Ínséges családok ellátásának helyzetét, a 

közmunkák rendszerét és a népkonyhákat is. 
A miniszteri bizottság vizsgálata összefüg-
gésben áll a jövő évi állami inségsegélv kér-
désével. 1935-re a város a belügyminisztérium-
tól 82.000 pengő segélyt kapott az inségellá-
tás céljaira. Már akkor előrelátható volt, 
hogy ez az összeg nem lesz elegendő, de a mi-
niszter nem respektálta Szegednek azt a ké-
delmét, hogy nagyobbmérvü támogatást kap-

I ion az államtól. Most a város, tekintettel az 
! itt elhelyezett jugoszláviai menekültekre, 100 

—110.000 pengő államsegélyt kér 1936-ra a 
belügyminisztertől. 

A minisztériumban már szeptember elején 
megkezdődnek a tárgyalások a városok in-
ségellátásáról. Tavaly Szegedre meglehetős 
későn került sor, a kisebb városok után tár-
gyaltak csak Szeged igényéről. Most azt kéri 

; a város hatósága, hogy Szegeddel elsőnek tár-
• syaIjanak a népjóléti államsegélyről, mert a 

költségvetés összeállításánál szükséges volna 
tudni, hogy mekkora államsegélyre számithat 
jövő/re a város. 

A hatósás letöri az indokolatlan 
piaci drágaságot 

Ankét a városházán az élelmiszerek ugrásszerű áremelkedéséről — 
Felhatalmazást kér a város a kormánytól a piaci árdrágítás letörésére 

(A Délmagyarország 
háziasszonyok nap-nap 
haza a piacról és a 

munkatársától.) A szegedi 
után bosszankodva térnek 

drágaságról panaszkodnak. 

Azt mondják általában, hogy még sohasem Volt 
ilyen drágaság a piacokon és a jelek szerint még 
tovább is emelkednek a piaci élelmiszerárak. De 
általános a panasz a termelők részéről is, hogy 
ilyen rossz esztendő már nagyon régen volt. A 
piacokat nem a drágaság jellemzi, hanem az is, 
hogy üresek is, mert igen kicsiny a napi felhoza-
tal. Túlságos kevés gyümölcsöt lehet látni és a 
kereslet folytán állandóan emelkednek az árak. 
A zöldség- és baromfifélék is, a kis felhozatal 
folytán, olyan tempóban drágulnak, hogy az 
egyszerűbb háztartások már nem is képesek meg-
vásárolni. 

A drágaság jellemzésére a mostani piaci ára-
kat összehasonlítottuk * multévi árakkal, ame-
lyek ugyanebben az időben voltak érvényben. A 
csütörtöki piac árai a következők voltak (záró-
jelben az 1934 julius IS-iki árak vannak): Ba-
romfi: csirke párja i.00—2.50 (—.80—1.50), 
tyúk 3.6o—3.80 (2—3), kacsa —.90—2.40 (l — 

V\ ™?,,2-5°-5 (3-4.50) pengő, tojás 6 - 7 - 5 
Í3) M é r ; gyümölcs: alma 40—80 (14—10"), 
barack 50—1.40 (20—1.—, körte 4 0 -1 .-
(20—30), szilva 30—1.20 (10—30), sárgadinnye 
40—60 (xo— 20), citrom 16 (4) fi'Iér; zöldség-
félék: borsó, hüvelyes 40—56 (25), fejtett 60 — 
So (30), bab, hüvelyes 40—60 (12), burgonya 
7—22 (4), hagyma 8—12 (5).. petrezselyem 5— 
14 (3), répa 5—14 (4>, fejes káposzta 16—24 
(6), kelkáposzta 14—20 (8), karfiol darabja 
20 (4), karaláb csomója 4—12 (3), tök kg.-'ja 
8—14 (3), paradicsom 25—40 (6), gomba 2.— 
(80), ugorka (3—30 (4—12), paprika, hegyes 
10 drb 5—8 (3), tölteni való paprika 10 drb 
20—40 (10), őrölt paprika I. r. 60—2.40 (3.20), 
II. r. 60—2.— (2.60), félédes 1—2 (2—3), 
rózsa 1.80—2.70 (1.80—2.80), füzéres 1.80— 
3.50 (4—6.50); gabona: buza 13.60—j 4.30 
(14.80), rozs 10—11 (8), árpa 13 (io), zab 12 
(11), tengeri 14—15 (8; pengő. 

mértékben drágul. Most majd néhány napig fi-
gyeljük a piaci cikkek áralakulását, észleteink-
röl jelentést teszünk a kereskedelmi miniszter-
nek ós ha szükséges, be'e is avatkozik a hatóság 
a: indoknélküli drágaságba, hogy a: letörje. 

— A másik panasz arra vonatkozik — folytatta 
a polgármesterhelyettes —, hogv 

sokan egészen silány minőségű 
élelmiszert hoznak bc eladás vé-

gett a piacra. 

Sokszor látni olyan almát is. amelyet azelőtt leg-

feljebb cefrének használtak volna, ma pedig cl-

adásrra kínálják. 

Sok a gyanús tej is a piacokon, 

vi:e:e!t i's lefölözött tejel hoznál; />" nagvmeny-
nyiségben és ezért szükséges a gyakori ellen-
őrzés. 

A városházi y> drágasági ankét«-en résztvett dr 
Katona István tanácsnok, az előljárósági ügyosz-
tály vezetője is, • akihez a piacrendészeti ügyek 
tartoznak. Katona tanácsnok 

a drágaság megakadályozásáról 

az alábbiakat mondotta: 
— Feltétlenül kivizsgáljuk a drágaság okát 

és ha azt tapasztaljuk, hogy indokolatlanul eme-
lik fel egyes élelmiszerek árát, felhatalmazást 
kérünk a kormánytól, hogy a további árdrágí-
tást megakadályozzuk és az indokolatlan áreme-
lést megtoroljuk. Némiképen érthető, hogy egyes 
cikkek ára emelkedik, meri hiszen a szárazság a 
veteményekben nagy pusztítást okoz;ott. 

A csütörtöki tanácskozás eredményeképen * 
piacrendészeti hatóság már 

a pénteki napon tanulmányozni 
fogja a piaci árakat. 

A szombati hetipiacon is széleskörű vizsgálatot 
indítanak és ha azt látják, hogy egyes élelmi-
cikkek indokolatlanul drágulnak, akkor a ható-
ság már szombaton erélyesen beavatkozik, hogv 
a további ái nemelkedést megakadályozza. 

Az összehasonlításból kitűnik, 

hogy főleg a gyümölcs, zöldség és 
a baromfi drágult nagymértékben, 

némelyik cikknél 200 százalékos áremet/icdés tör-
tént alig egy év leforgása alatt. A piaoon áru-
sító termelők a drágaságot azzal indokolják, hogy 
a fagy- és a jégkár, valamint a hosszú ideje tar-
tó szárazság következtében emelkednek az élel-
miszerárak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
most már minden, élelmiszer árának emelkednie 
kell és az emelkedés ilyen nagymérvű legyen. 
Annyi tény, hogy a piaook felhozatala erősen J 
lecsökkent és nagyméretű a kereslet minden élel-
miszerben. Sokan ezt a körülményt használják ki 
a maguk javára és 

indok nélkül cgvik napról a má-
sikra tetemesen felemelik az árakat. 

A piaci "drágaság híre eljutott a városilázára 
is és csütörtökön délelőtt dr. Tóth Béla polgár-
mesterhely et lesnél 

tanácskozás 

volt arról, hogy az indoknélküli drágulást hogyan 
lehetne megakadályozni a hatóságoknak. A ta-
nácskozásokról dr. Tóth Béla (tolgármesterhelvet-
tes a következőket mondotta a Délmagyarország 
munkatársának: 

— A hatóság is tapasztalja, hogy rohamosan | 
emelkednek a piaci élelmiszerárak. A kereske- ! 

Zavargások 
Eszakirországban, 

hat halottal 
Belfast, julius 18. Az északirországi Belfast-

ban a helyzet aggasztó. Hajnalban ismét agyon-
lőttek egy embert és ezzel a halálos áldozatok 
száma hatra emelkedett. A késő éjszakai órákig 
folytak a harcok, gyújtogatások, üzletek és há-
zak kifosztása. 

Kamatlábleszállitás 
Franciaországban 

Páris julius 18. A francia bank leszámítolásé 
kamatlábát 4 százalékról 3.5 százalékra, a lom-
bard kamatlábát 6 százalékról 5 százalékra és a 
hádípénz kamatlábát 4 százalékról 3.5 százalékra 
szállították le. 

delemügyi minisztertől kifejezett rendelkezés van 

arra, hogy a legfontosabb élelmiszereknek: 

kenyér, hus, liszt áralakulását fi-

gyelemmek kisérjük. 

Ezt meg is tesszük és ha indokolatlan áremel-
kedést taapsztalunk, erre azonnal felhívjuk a kor- I 
mány figyelmét és 

felhatalmazást kérünk a beavat-
kozásra. 

Ujabban a gyümölcs, zöldség és baromfi is nigy-

B e l v á r o s i M o z i Ma és > kővetkező napokon j 

Nyomorultak 
Hugró Viktor remekművének filmváltozata. 

HARRY BAUR alakításával 

Eiöadüsok 5 é s 9 ó r a k o r . 

Széchényi Plozi Mától vasárnapig 
| 2 nagy UFA sláger egy műsorban! EM dohog a színem 

,lean Kiepura nagyszabásn filmje. Kzt megelőzi: 

Méltóságos asszony 
trafikja 

vígjáték Nagy Kai 6, Wil ly Frltsch főszereplésévé 


