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Egy 12-iki jelentés közli, hogy a csapa-
tok partraszállása 'folyton tart. A partraszál-
lót t csapiatokat hevenyészett táborokban 
gyűjtik össze. Ezek a táborok az országnak 
mintegy 15 négyzetkilométernyi ama terüle-
tén vannak, amely területet — s ezt még ed-
dig nem tudtuk — Görögország a görög-
szerb szerződésben a meghatározott kikötő-
területtel egyiitt Szerbiának átengedett. 

A szerbek menekülése Romániába, 
Bukarest, október 20. Tiirn-Severinből 

jelentik a bukaresti lapoknak: Görög tartalé-
kosok, akik Szerbián keresztül akartak haza-
utazni, visszatértek, mert Radujevácban a 
szerb hatóságok megakadályozták 'kiszállá-
sukat. Görögök beszélik, Ihogy sok szerb csa-
lád csónakon román földre menekült. A szerb 
menekültek azt mondják, liogy azért kellett 
Radujevácot ellhagyriiiok, mert 'a hadvezető-
ség a község sürgős kiürítését rendelte el. A 
szerb családok most szánialomraméltó Ínség-
ben vannak, olyan gyorsan kellett otthonukat 
elhagyni, hogy még a legszükségesebb hol-
mik elvitelére sem maradt idejük. 

LEGÚJABB. 
SAJTÖHADfSZÁLLÁS: Kövess tábor-

nok fogadta a laptudósitókat. 
— Az eddigi harcok rendkivül eredmé-

nyesek, — mondotta, — Csapataink teljesít-
ményei kiválóak. Az offenzíva a terepnehéz-
ségek ellenére, kitűnő felszereltsége, csapa-
taink hősies önfeláldozása és összehasonlit-
halation szelleme segítségével eléri célját. 

BUKARESTA szerb kormány közölte 
a román kormánnyal, hogy a nisi—szalonikii 
vasutösszeköttetés, vasárnap óta teljesen 
megszakadt. 

HÁGA: Hivatalosan közlik: Asquith mi-
niszterelnök bélkatarrusban megbetegedett és 
több napi nyugalomra van szüksége. (Reuter.) 

KRISZTIÁNIA: Az „Aftenposten"-nek 
jelentik Londonból; Churchill azzal a gondo-
lattal foglalkozik, hogy belép a hadseregbe, 
mert nem oszthatja tovább a kormány politi-
káját. ' W, 

AMSTERDAM: Athénbőt táviratozzák: 
Az angol-francia hajózás a Közép-Tengeren 
egyre növekvő idegességet tanusit. Sok hajós-
kapitány a német U hajók veszedelme miatt 
vonakodott utrakelni. A mait héten megtáma-
dott hajókon kivül a hétezer tonnatartalmú 
Ajax gőzöst is megtorpedózták. 

BERLIN: A Deutsche Tageszeitung le-
inti Rotterdamból: Rómából Londonba érke-
zett hirek szerint az olasz kabinet átalakítása 
a lehetőség határuihoz közeledik. Olaszor-
szág részvétele miatt a Balkán-harctéren vé-
leményeltérések támadtak Salandra és Son-
nino között. Salandra ellenzi, Sonnino támo-
gatja >a részvételt. Ha Salandra ennek kon-
zekveciáit levonja és visszalép, akkor Sonni-
no nemcsak a külügyminiszteri állást tartaná 
meg, hanem a kabinetelnökséget is átvenné. 

Elutazott a szegedi élelmezési küldöttség 
a miniszterhez. 

— A többi vidéki város is ármakszimálást és az élelmiszerek 
rekvirálását kéri. — Az aradi ankét határozata. — 

(Saját tudósítónktól.) Szerdán délután 
utazott fel Budapestre az deputáció, 
mely a közgyűlés határozata értelmében, 
Szeged város nevében, az élelmiszeruzsora 
ellen kér orvoslást a belügyminisztertői. A 
küldöttség tagjai a következőik: A hatóság 
részéről dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter és dr. Szalay József főkapitány; Wimmer 
Fülöp, Várhelyi József, dr. Végman Ferenc, 
Rosenfeld Nándor, dr. Krausz József, dr. 
Turchányi Imre, Rózsa Béla, Pásztor József, 
Bach Jenő, Weiner Miksa, és Szabó Gyula 
törvényhatóságii bizottsági tagok. 

A küldöttséget dr. Cicatricis Lajos főis-
pán vezeti, aki már előbb fölutazott Buda-
pestre. Csütörtökön délelőtt ifél 11 órakor fo-
gadja Sándor János belügyminiszter a kül-
döttséget. A polgármester át fogja adni a fel-
iratot, amely igy szól: 

Nagyméltóságú in. kir. Belügyminiszter Ur! 
Kegyelmes Urunk! 

Törvényhatósági bizottságunk 1915. 
szeptember hó 29-én és folytatva tartott 
rendes közgyűlése azzal a tiszteletteljes 
kérelemmel fordul Nagyméltóságodhoz, 
hogy a ío tilosabb éléhnioikkekre nézve, 
mint szalonna, zsír, tej, baromfi, burgonya 
s.tb. további intézkedésig a város egész te-
rületére kiterjedő hatállyal a kiviteli tilal-
mat engedélyezni méltóztassék. Bátorko-
dunk hangsúlyozni, hogy kérelmünk a ki-
viteli tilalmak felállítását ellenőrző 98018— 
1915. sz. rendelet szellemével azért nincsen 
ellentétben, mert a felsorolt cikkekből nem-
csak hogy semmi kivitelű fölöslegünk nincs, 
hanem azokban magunk is erősen behozn-
ia! r a vagyunk szorulva. 

.Második tiszteletteljes kérésünk pedig 
az, hogy az élelmicikikőkre és az elsőrendű 
életszükségileti cikkekre az eddigii és jövő-
beli legmagasabb ármeghatározásokkal 
együtt az 1914: L. t.-c. 3. §-a alapján enge-
délyt adni méltóztassék, hogy a hatóság 
azokat a cikkeket, amelyeknél a kereslet 
kívánta kínálat ellanyhul vagy egészen el is 
marad, a fogyasztás kielégítésére, ugy a 
termelőnél, mint a forgalomba hozónál 
igénybe vehesse. Ugyanezt a felhatalma-
zást kérjük az ezen cikkek beszállításához, 
esetleg szükséges fogatokra nézve is. 

Ezen két, a városunk közélelmezésének 
javítását célzó kérelmünk kedvező elinté-
zését Nagyméltóságodnak méltányos elbí-
rálásába ajánlva, vagyunk mély tisztelettel 

Dr. Somogyi Szilveszter, 
polgármester. 

Kedden délután — mint megírtuk — Ara-
don dr. Varjassy Lajois iparkamarai ti tkár 
meghívására értekezletre jöttek össze Arad, 
Szeged és Temesvár képviselői, hogy az el-
viselhetetlenül nagy élelmiszerdrágaság meg-
oldására olyan módokat találjanak, amelyek 
lva végleg nem Is oldhatják meg ezt a kérdést, 
de mindenesetre alkalmasok arra, hogy a min-
den vonalon s minden városban magasra szök-
kent árakat jelentékenyen leszállítsák. Kétség-
telen, hogy egy város képtelen ezt a munkát 
elvégezni, ezért van szükség minden város 
együttes működésére és egymás kölcsönös tá-
mogatásária. 

Az aradi értekezleten az a nézet domboro-
dott ki, hogy a drágaságon csak két dolog se-
gíthet: a rekvirálás és a maximálás. Ezt külön-
ben dr. Szalay József főkapitány, aki Szegedet 
az ankéton képviselte, már megmondta a tör-
vényhatósági bizottságnak azon a közgyűlésén, 
melyen Szeged is határozatokait hozott a drá-
gaság ellen s az a küldöttség, amely szerdán 
délután indult Budapestre, szintén a maximá-
lásra és rekvirálásra kér engedélyt a belügy, 
minisztertől. 

Az ankéton Lőcs Rezső gazdasági tanácsos 
elnökölt. Dr. Varjassy Lajos polgármester elő-
ször a főváros élelmezési politikájáról szólt. 
Rámutatott a r r a az általánosan elterjedt, té-
ves felfogásra, mintha a főváros a kormányra 
akarná hári tni a közélelmezés rendezésének fe-
lelősségét. Ez nem áll, mert a főváros csak rá 
akart mutatni arra, hogy egyedül a kormány 
támogatása nélkül, nem tudja sikerre vinni az 
akciót, de .a jövőben is megtesz mindent a 
saját hatáskörében Aradon is, azért hívták 
össze a vidéki városok ankétjót, hogy 
addig is, amíg a kormány egységesen rendezi 
a kérdést, a közálelmezés országos rendezésé-
nek szempontjából okvetlenül szükséges teen-
dőket megbeszéljék. 

— Az aradi javaslat abban tér el a buda-
pestitől, hogy mig a főváros megáll annál a 
pontnál, hogyha el nem adják a. termékeket, 
büntetni kell a termelőket, addig az aradi ja-
vaslat azt kívánja , hogy szükség esetén 
rekvirál ja a kormány a visszaitiairtott termé-
keiket és azokat német mintára, egy központi 
szervezet u t ján , aká r veszteséggel ás, juttassa a 
íogyasztóközönségh.ez. Bárczy István budapesti 
polgármester is Varjassy Lajos dr. radikális 
javaslatát fogadta el. A fővároson kivül 
Nagyvárad az egyedüli város, aliol a fogyasz-
tóik magúik szervezkedtek, fogyasztási szövet-
kezetet alapítottak s ők maguk bír ják beszerez-
ni a szükséges élelmicikkeket. 

— A mai értekezletnek célja — mondotta 
Varjassy dr. — liogy a megjelent vidéki ki-
küldöttek elmondják .tapasztalataikat, igyekez-
nek egységet teremteni a maximális áraknál, 
összehasonlítani a maximális áraikat, nehogy 
az egyes városok egymásra licitáljanak. Min-
den törvényhatóságnak vannak fölösleges élel-
mioikkei, ki kell mondani, hogy azok kivitele 
elé akadályokat nem gröditenek s a nélkülöz-
hető cikkeket egymással kicserélik. 

A szegedi közélelmezés' bajai. 
Dr. Szalay József rendőrfőkapitány érde-

kes előadásban ismertette a szegedi közélelnie-
aás ügyét. Azzal kezdte, Ihogy ez év elején, 
februárban látta a. szegedi haltóság, hogy szo-
katlan utón kell a közélelmezést rendezni a vá-
rosban. A törvényhatóság felhatalmazást adott 
a tanácsnak, hogy a közélelmeziési üzletekkel 
segítsenek a hajon. Ekkor még Szegeden volt 
a legolcsóbb kenyér az egész országban. A 
szarvasmarha kiméréshez hozzá sem fogtak, 
mert meggyőződtek róla, hogyha nem szakem-
ber intézi ezt a dolgot, egy városinak sem sike-
rül a kérdés gazdaságos megoldása. Ellenben 
sok sertést /vásároltak és nagymennyiségű 
szalonnát olvasztottak zsírrá. 

— Egész tavasszal hihetetlenül olcsó volt 
Szegeden a sertéshús és zsír. Később azonban, 
mikor a hatósági üzlet kezdett ráfizetni, ami-
kor T koronára emelkedett az élősúly kilója, 
megszüntették a. hatósági árusítást:. Maradt az 
ürü. Nagymennyiség,ben vásárolt a hatóság 
Mezőhegyesen birkát, amelyet eleinte idegen-
kedve fogadott a szegedi közönség, de később 
nagyon megkedvelte. Naponként 30 ürü t vág-
nak 1c Szegeden. Legutóbb kétezerötszáz ürüt 
kötöttek le, ugy hogy Szeged jövő évi februá-
rig el van látva ürü vei. 

— A tojás kérdése ma már Szegeden is 
nehéz probléma. Az év elején még 8—10 fillérért 
lehetett, vásárolni, ma már drágább. A főkapi-
tány megpróbálta kiviteli tilalommal segíteni 
a tojás és baromfi hiányon, de ez sem bizo-
nyult jó megoldásnak. 

— A tejet Szegeden 34 fillérért árusították, 
most felment az ára 38 fillérre literje. Va ja t 
nem tudtak produkálni. A hatósági üzletekben 
eddig másfél millió forgalmat csánábták. A piac 
kérdése egyik legnehezebb probléma Szegeden 
is. Megpróbálták visszaállítani a szabadpiacot, 
de amint visszavonták ,a maximális árakra 
vonatkozó rendelkezést, hihetetlen magasra 


