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BERLIN, január 19. A Wolff-ügynökség 

jeleníti: 1916 december 31-ikén a 4600 ton-

nás Janovdale angol gőzöst, mint zsák-

mányt (bevitték a roiine-miiiidiei 'kikötőbe. 

\ gőzösön 16 föböl álló némít kobozmányi 

parancsnokság alatt volt 469 fogoly; neve-

zetesen egy norvég és 7 angol -gőzös le-

génysége, melyeket egyik segédcirkálónk 

az Atlanti-oceánon feltartóztatott. A feltar-

tóztatott hajók rakománya legnagyobb részt 

hadianyag volt, ameíy Amerikából érkezett 

ellenségeink részére szóló rendeltetéssel. 

Tartalmazott ezen kivül nagymennyiségű 

élelmiszert is, több-ak közt 6000 tonna búzát 

és 2000 tonna -lisztet. A beszállított Janov-

dale gőzöisön 117 teherauto-mo-bl-l, egy sze-

mélyszállító automobil, 6300 láda puskatöl-

tény, 30.000 göngyöleg drótsövéiny, 3300 

tonna ércíömb, azonkívül s-olk hus, szalonna 

és kolbász volt. 

A feltartóztatott hajók legénysége so-

rában 103 semleges államipolgár is volt, a 

kiket épugy mint az (ellenséges állampolgá-

rokat, hadifogságba szállítottunk, amennyi-

ben felfegyverzett ellenséges {gőzösökön vál-

laltak szolgálatot. A kobozimányi parancs-

nokság vezetője Badevic tiszthelyettes volt. 

A Janovdiale zsákmányként való be-

szállítását eddig katonai okokból titokban 

kellett tartani. Ezek az okok, miután az an-

gol admiralitás január 17-dki nyilatkozata 

megjelent, elestek. Figy-eletmre méltó, hogy 

az angol hadügyi hivatal csak akkor hatá-

rozta el- m-agát arra, hogy a már hosszabb 

idő óta ismert veszteségeket az angol kö-

zönséggel tudassa, -mikor a Hudson Marti 

zsákmányolt japán hajónak -egy brazilfeá 

kikötőbe való beérkezésével semleges kül-

föld előtt ezeik ismeretessé váltak. 

Amsterdam, január ,19. Az e hó 18-iki 

londoni lapok részletesen foglalkoznak az-

zal a veszteséggel, amelyeket az uj Möwe 

portyáz óutjában okozott. Az ismeretlen né-

met segédcirkáló bravúros teljesítményei 

-felújítják az Ap-pa-m ós Möwe emlékét. Né-

hány napig azon fáradoztak az untant-

lapo'k, hogy a hajóveszteségeket, -min-t meg-

lehetősen csekélyeket tüntessék f-el, mert 

állítólag a Möwe sokkal nagyobb zsák-

mányt ejtett. Egyidejűleg mentik az admi-

ralitást azzal, hógy a -oirkálóutakat meg nem 

akadályozhatja, mivel csaknem lehetetlen 

egyes hajókat a széles óceánon felkutatni. 

-Archiibald Hurd azt kö-zli a Daily Telegra-plh-

iban, hogy az angol cirkáló fl-otta naponkint 

nyolcvan hlaj-ót tartóztat fel és kutat át. 

R főispán elrendelte Szegeden a 
rekvirálás!. 

(Saját tadósMnkt\ól.) Pénteki számában 

közölte a D\étpiiagyararszég, -hogy báró 

Kürthy Lajos, az Országos Közélelmezési 

Hivatal eln-öke ujabb, szigorú távirati rende-

letet intézett, Somogyi Szilveszter polgár-

mesterhez, amelyben utasítja, Ihogy a má-

sodszori rekvirálás minimális eredményiére 

való tekintettel a rekvirál ás t harmadszor is 

ismételje -meg. Az Országos Közélelmezési 

Hivatal elnöke tudvalévőleg ötszáz vaggon-

ban állapította meg azt a mennyiséget, a 

melyet Szegednek be kell szállítani. Ebből 

mindössze -kilencven vaggo-n folyt be, tehát 

egy ötöde sem a követelt -mennyiségnek. 

Báró Kürtihy azonban — miint azt első ren-

deletében hangsúlyozta is — nem elégszik 

meg kevesebb mennyiség beszolgáltatásával. 

Ezért utasította most a polgármestert, aíkit 

egyébként is-mét személyileg kíván felelőssé 

tenni a beszolgáltatásért, a rekvirálás meg-

ismétlésére. Ezzel kapcsolatiban megkérdez-

tük a polgármester urat, aki kijelentette, 

bogy az egész város területére nem rendeli 

el az -ujabb rekvirálást, csak egyes ikerüle-

tekben ismételteti meg; az ellenőrzéseket 

azonban ,állandóan tovább folytatják. 

A re'kvirálások ügyében most ujabb for-

dulat történt. Báró Kürthy Lajos távirati 

-megkeresést intézett Szeged főispáni hivata-

lához a harmadszori rekvirálás elrendelése 

ügyében. Dr. Cwajpicis Lajos főispán csü-

törtökön este kapta meg ezt a táViratot és 

nyomban el is rendelte a harmadik rekvirá-

lást, amelynek lefolytatásával -megbízta dr. 

Szalay József rendőrfőkapitányt és felhívta 

a pénzügyigazgatóságot, hogy a -pénzügy-

őröket rendelje ,ki a rékvirálásihoz. 

Dr. Szalay József főkapitány, aki tehát 

a harmadik rekvirálást intézni fogja, a kö-

vetkezőket mondta munkatársunknak: 

— Tény, hogy a főispán, ur őméltóságá-

tól utasítást kaptam, -hogy — egyelőre az 

Alsőta-nyán — kezdjem meg a rendelkezé-

seimre álló erőkkel a (rekvirálást. Ugyancsak 

utasítást kapott a pénzügyigazgatóság is a 

rekVirálásnak pénzügyőrökkel való fogana-

tosítására. Igy két rekviráló-hizottság ala-

kult, amelyek egyikét Ferepczy Mátyás tisz-

teletbeli randőralkápitány, a másikat pedig 

Szőke pénzügyőri bi-ztos vezeti. A rekviráló 

bizottságok feladata -most már felkutatni, 

hogy egyeseknél -nincs-e elrejtett gabona-

készlet és megszámoltatni az egyes termelő-

ket, hogy (hová tettek a készletet? A terme-

lők ugyanis tudvalévőleg csa-k vásárlási 

igazol'ványok alapján adhatták el terményei-

ket. Az alsótanyai központban mü-ködő Sas 

Lajos tiszteletbeli rendőralkapitány utasítást 

kapott, bogy a rekvirálás ilyen foganatosí-

tása körül szükséges adatokat a bizottságok 

rendelkezésére bocsássa. 

Amint a főkapitány nyilatkozata mutat-

ja, a főispán által elrendelt harmadszori 

rekvirálás már azon a nyomon Ihalad, amely 

leginkább vezethet eredményre: a termelők 

miegszám-oltatásával, hogy mit csináltak 

készletükkel, el-érlhetjük -azt -az eredményt, 

hogy megtudjuk, hová tűnték el a készletek? 

Azt .mondják kugyanis, hogy igen, sok vásár-

lás történt vásárlási igazolványok nélkül. 

Nagyon érdekes az a nyilatkozat, ame-

lyet egy nagy gazdaság tulajdonosa tett a 

Délmagyarország .munkatársának arról, -ho-

vá tűnt el az a 410 vaggon különbözet, a 

mely a cséplési eredmény és a rekvirálások 

-során beszolgáltatott gábonanem-üek között 

(mutatkozik. A nyilatkozat a következő: 

— Bizonyos, ihogy Kürtihy bárónak az 

a követelése, amely szerint Szeged területé-

ről 500 Vaggon gabo-nan-ömü beszolgáltatá-

sát kivánja, túlzott. A termés eltűnt mennyi-

ségének igen tekintélyes része fulajdonkápen 

meg sem volt. A cséplési eredményt ugyanis 

nem lehet föltétel nélkül elfogadni a köve-

telések alapjául. A (való helyzet az, bogy a' 

gaboinan-emüek ,a nagy esőzések következté-

ben erősen gazosak voltak. A -kicsépelt ga-

bona magolásakor mint-egy Ihus-z százalék 

ailjtouz'a, konkoly maradt vissza. A számitás 

reális volta tíehát máris csökkent busz szá-

zalékkal. Ezen kívül részben azért, inert a 

gazdák siettek, ihogy a cs-éplőgépet -megkap-

hassák és inkább -nedvesen csépeltették ga-

bonájukat, részben pedig, -mert a keresz-tbe 

rakott gabona több .helyen megázott, j-óval 

sőlyosabb volt a kicsépeléskor, mint az ez-

után -következő idő-ben, iini-kor a gabona szá-

radni kezdett. Ez ,az ők is néhány százalék 

különbséget jelent. Bizonyos, hogy igen sok 

volt az olya-n gazda is, aki termése egy ré-

szét a m-akszímális áron felül, vásárlási iga-

zolvány nélkül adta el, különösen a kukori-

cánál. Saját jószágai etetésére pedig a ro-

zsot 'hiasználta fel. Ezen kívül pedig akadtak 

olyan 'kisgazdák is, akik a k-orpahiány miatt 

etették me-g jószágaikkal gabonájuk egy ré-

sziét. Az egér ,és vízkárok Vetés-foltozására 

is felment 5—8 százalék. Ezék és -még több 

éhez hasonló ok azok, amik labilissá teszik 

az Országos Közélelmezési Hivatal' követe-

léseinek helyes voltát. Az egészi összes-en 

ugyanis mintegy 30—40 százalék különbsé-

get tesz ki a cséplési eredmény és a tény-

leges eredmény között. 

A Vörös Kereszt ügye. 
(Saját tudósítónktól.) A Vörös Kereszt 

szegedi választmányának ügykezelése dol-

gában elrendelt 'vizsgálat Somogyi Szilvesz-

ter polgárimeister -döntésével rövidesen leke-

rül most már a napirendről. A vizsgálat 

befejezése óta -megérkezett Kassáról a pol-

gármesterihez a jelentés az ott működött 

szegedi osztag működéséről. 

Ugy tudju-k, hogy a vizsgálat eredmé-

nyekén a következőket állapította meg a 

polgármester: Az -ujszegedi kór-házban, a 

kassai -osztagnál és kezdetben Szeged állo-

más -betegnyugvójánál előfordultak kis-ebb és 

nagyobb szabálytalanságok, a gyűjtő-perse-

lyeket eleinte rendszertelenül kez'elték, az 

ügyvitel -más akcióknál is -hagyott 'hátra kí-

vánni valót. Ez-zel szemben azokat a súlyos 

vádakat, amelyek hónapokon át keringtek 

gazdátlanul és amíel yek szerint é-p az egye-

sületi mozgalmakat intézők követtek volna el 

súlyos természetű visszaéléseket, ,a vizsgá-

lat .adatai megdöntötték. -Abban is, ihogy 

szabálytalanságok s rendszertelenségek tör-

ténhettek, a kiküldött bizottsággal egyet-

értőleg hibásnak itéli a -polgármester a tiszti-

kar irányitásra és ellenőrzésre (hivatott tag-

jait, mert kézenfekvőnek látszik -az a fel-

tevés, hogy a vizsgálat isorán megáll-apitott 

-baj-ok sem fordultak .volna elő, h'a az irá-

nyítás egységes, tartós és közvetlen, .az el-

lenőrzés állandó és hatályos lett volra. 

A Vörös Kereszt - őfelségének legfőbb 

felügyelete alatt áll, ép azért -különleges 

hdlyzőtet élvez. Ennek megíeielően a polgár-

mester az összes vizsgálati iratokat a buda-


