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— A liszthivatal reformjai. — 

forrás megszűnésére, most hinni kellene azt, 
amit a venizelista lapok (föltálalnak, igy pél-
dául, hogy a görög lovasezred vezérét sok 
katonával együtt a bolgárok lemészárolták 
és hogy ott olyasféle forradalom volt, mint 
Szalonikiban. 

— Királyunkat, — mondották nekem — 
magatartásában meg akarják ingatni, holott 
mint a román vereségék is mutatják, Kon-
stantin király magatartása ismét az egye-
düli helyesnek bizonyult. 

A Drams nevii itteni újság közli egy 
görög őrnagy levelét, amely igen energiku-
san ellentmond a föntiekhez hasonló híresz-
teléseknek. A bolgárok, mondja a levél, a mi 
szövetségeseink és régebbi időből való ba-
rátaink. A bolgárok, akik ma szomszédaink, 
'holnap ismét barátaink és szövetségeseink 
lesznek. Görögország, mondja a levél to-
vább, miként eddig, ugy a jövőben is a kö-
zéphatalmaikban találhatja meg legmegbíz-
hatóbb támaszát. 

Aki az itteni viszonyokat ismeri, meg 
tudja érteni ilyen nyilatkozatok értékét. 
Ezek különben sokkal kevésbbé meglepők, 
semmint látszik. A szaloniki erőszakos csiny 
és a görög király ellen való uj elnyomó in-
tézkedések óta azt, amit eddig bajnak tar-
tottak, most másképp fogják föl. Macedóniá-
ba.u teljes nyugalom van. Minden semleges 
szemlélő meg tudná ezt erősíteni. 

Lugano, szeptember 29. A Secolo jelenti 
'Athénból e hó 26-ilkáról keltezve: A ihely-
z e t .rendkivül komoly. Kréta egészen a fel-
kelők kezében van (és az a mozgalom, mely 
a Bulgária elleni felkelést követeli, -már 
o I y a n körökbe is elhatott, melyek eddig tá-
voltartottálkj .magukat. Már egyes eddig 
németbarát lapok ás kezdik helyeselni a 
mozgalmat. Több tábornok megjelent a ki-
rálynál, akit arra akartak ráibirni, hogy en-
gedjen n nép akaratának. Néhány antiveni-
zelista képviselő emlékiratot irt alá. A me-
morandumot, mely a háborúba való beavat-
kozásnak szükségét hangsúlyozza, átnyúj-
tották a királynak. A semlegesség híveinek 
nagy része azonban szilárdam kitart állás-
pontja mellett és bizik benne, hogy a királyt 
sem lehet a hadüzenet aláírására rábírni. 
A hadsereg nagy része rendíthetetlenül hü 
a királyhoz lés a forradalmárok a maguk 
jelentéktelen fegyveres erejével egyáltalán 
nem gondolhatnak számottevő sikerekre. 
A nép nem akarja a háborút 'és nem fog 
fegyverbe állni a király hivő szava nélkül. 

Szaloniki. szeptember 29. (Reuter.) A 
forradalmi mozgalom kétségkívül terjed. 
Legutóbb Korfu csatlakozott hozzá, ameny-
nyi'ben autonómiáját proklamálta és hajlan-
dónak nyilatkozott együttműködni a szaío-
niki-i nemzetvédelmi bizottsággal. 

Athén, szeptember 29. (Havas.) A z A t -
romilos-gőzös, amelyen Venizelosz és Kun-
duriotisz Krétába utazták, Kánea előtt hor-
gonyt vetett. A nép, a polgári és a katonai 
hatóságok nagyszerű fogadtatást készített 
elő. " • — % ír-'. 

(Saját 'tudósítónktól.) Bizonyára élénk 
emlékezetében vannak még a közönségnek 
azok a zavarok, amelyek a lisztellátás uj 
rendjének első napjain fölléptek. Ugy látszik, 
azokat a fonákságokat, amelyeket sürgősen 
kellett orvosolni, sikerült eltüntetni. Nagy-
jából ma az a helyzet, hogy mindenki meg-
kapta a számára megállapított lisztmennyi-
séget és a legalaposabb remény van arra, 
hogy a jövőben nem állnak elő olyan ujabb 
zavarok, amelyek okát a szegedi hatóságok 
bármelyikének munkájában lehetne keresni. 

Ezzel szemben a helyzet az, hogy a ha-
tóság részére ez idő szerint rendelkezésre 
álló adatok alapos jaVitásra szorulnak — a 
közönség hibájából is. Sokan vannak olya-
nok, akik a munkások számára megállapí-
tott nagyobb napi mennyiséget vétettek fel 
az összeírásnál, pedig nem'ez jár nekik. A 
kávéházi és vendéglői alkalmazottak leg-
többje a lakásán felvétette magát a közellá-
tásra szorulók névjegyzékébe. Ezek az al-
kalmazottak tudvalevően munkaadójuknál 
kapják az étkezésüket, akik ép azért alkal-
mazottaik számának megfelelő lisztet akar-
nak felvenni, ami annyit jelentene, hogy 
minden 'kávéházi és vendéglői .alkalmazott 
napi két adagot kapna. Ezeknek és még sok 
más érdekes és értékes szempontoknak 
figyelembevételével megkezdődött az össze-
írás minden adatának átrevidiálása. Balogh 
Károly, a lisztihivalal vezetője ugyanis na-
gyon helyesen azon a véleményen van, hogy 
a háború harmadik évében nem ismer mentő 
körülményt annál, aki több lisztmennyiségre 
véteti fel magát, mint amennyit egy-egy 
ember számára a miniszteri rendelet meg-
állapított. Azokat tehát, akik a jövőben is 
visszaélést követnek él, a legszigorúbban 
kell büntetni. Itt arról van szó, hogy min-
denkinek jusson, tehát az egész ország szá-
mára mentjük meg azokat a mennyiségeket, 
amelyeket jogtalan élvezőiktől elvonunk. 
Egyébként is köztudomásu, hogy .a Hadi-
termény már az első hónapban csak annyi 
lisztet utalt ki Szegednek, hogy mindenki 
csak a neki járó mennyiség 75 százalékát 
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Gerard amerikai ufja és 
a békekőzvefifés. 

iBerlin, szeptember 29. Gerard .berlini 
amerikai nagykövetnek küszöbön levő ame-
rikai ut-ja feltűnést kelt. Egyfelől azt állít-
ják, hogy 'Gerard az elnökválasztáson akar 
barátja, Wilson mellett küzdeni. Ezt a ma-
gyarázatot a Vossische Zeitung nem tartja 
kielégítőnek ós azt liiszi, hogy Washington-
ban most az európai nagykövetek vélemény-
nyilvánítás végett gyűlnek össze, mert a lon-
doni amerikai nagykövet is útban van Was-
hington felé. Nyilt kérdés azonban. v.ajjon 

kaphatta meg. Balogh Károly .azt hiszi, 
hogy ezeknek a jogtalanul élvezett mennyi-
ségeknek felkutatásával és megmentésével 
akkora ujabb lisztkontingenshez jut, hogy 
mindenki számára adni tudja majd a teljes 
adagot. 

A kenyéruzsorát a legteljesebb nyilvá-
nosság mellett űzik egyes kávéházakban. 
Ismételadóknak egy kiló barna kenyér tud-
valevően 48, ifehér kenyér 66 fillér. Egy kiló 
barna kenyérből a kávéházakban 25, fehér 
kenyérből 30 szeletet vágnak. Egy darab 
kenyeret 6 fillérért árusitanak, tehát a fő-
pincérek a barna kenyér kilóját 1.50, a fe-
hérét 1.80 koronáért árusítják. Szóval a 
maximális áraknak majdnem hárofmszofűsát 
szedik be nap-nap után. Erre az anomáliára 
legközelebb felhívja Balogh a tanács ifigyei-
mét és kérni fogja a következőket: rendelje 
el a tanács, liogy a nyilvános helyeken a 
barna kenyér darabja 8, a fehér kenyéré 6 
deka legyen és darabonkint csak 4 fillért 
lehessen kérni. 

A kávésok és vendéglősök lisztmennyi-
ségét a megállapítottnak felére fogják le-
szállítani. A vendégek tekintélyes része 
ugyanis szegedi, jogos tehát az a kívánság, 
hogy ezek — ha otthon megkapják liszt-
adagjukat — vigyék magukkal a kávéházba, 
vagy vendéglőbe a kenyeret, mert mi sem 
indokolja ezt a békében természetes kényel-
met ma, amikor sokan bizony napokon át 
liszt és kenyér nélkül kénytelenek tengődni. 
Az egyik cukrász az uj rend első hónapjában 
havi 96 mázsa lisztet kért. Megállapították, 
hogy ennek a felét forgalmazta mindig. Ab-
ban az esetben egyébként, ha a rendelke-
zésre álló mennyiségből nem sikerülni min-
denkit a miniszteri rendeletben megállapí-
tott adaghoz juttatni, a cukrászdáktól min-
den bizonnyal megvonja a liszthivatal az 
egész lisztmennyiséget. Indok: nagyon sok 
sütemény van, amelyet liszt nélkül is elő 
lehet állítani, amellett teljesen indokolatlan, 
hogy egyesek süteményekben duskálkodhas-
sanak, mig mások (éheznek. 
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Wilson ezen az uton akarja-e megállapítani 
a békeközvetités lehetőségét. 

Francia sebesültek Olasz-
országban. 

Amsterdam, szeptember 29. Mint a Vos-
siche Zeitung kerülő uton Londonból értesül, 
-a iSomme mellett az angol-íraiicia csapatok 
sebesültjeinek száma a legutolsó napokban 
olyan jelentékenyen megnövekedett, liogy 
egy csapat könnyű sebesültet Olaszországba 
kellett szállitani, mert Franciaországban nin-
csen már kórház a számukra. 
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