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Szeged, 1917, október í , 

120.000 embert lát el a szegedi közélelmezési hivatal. 
— Tízezer a Szegeden tartózkodó idegenek száma. — 

STUTTGART: Hétfőre virradóra el-
lenséges repülőgépek két izben intéztek 
iégi támadást Stuttgart ellen. A ledobott 
bombák nagyobb anyagi kárt nem okoztak. 
Négy assizony és egy férfi meghalt. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti: 
Tengeralattjáróink az elzárt területen ujabb 
21.000 tonnatartalmú ellenséges hajóteret 
süllyesztettek el. 

BERLIN: A Wolft-ügynökség jelenti: 
Francia lapok közilik, hogy a Kanazas áílla-
unokban levő Múlva ne nevü városnak pol-
gárai öt millió frank dijat tűztek ki annak a 
számára, aki megöli Vtonos császárt. 

STOCKHOLM: A svéd kormány be-
adta lemondását. 

BERLIN: Braníing programja, amelyet 
a svéd király elé terjesztett legutóbbi audi-
enciáján, Svédország semlegességének fel-
tétlen fentartását tartalmazza. 

BERLIN: A Wolft-ügynökség jelenti 
2-ikán este: Flandriában és Verdim előtt 
több helye® erős tüzérharc. Kisebb gyalog-
sági harcok ránk nézve kedvezően végződ-
tölí. Repülőink a mult éjjel ismét megtá-t 
madtálk Londont, Shennest, Ramsgatteí és 
Dovert. Keleten semmi különös esemény. 

Az ofasz forradalmi mozgalmak. 
Lugano, október 2. Olasz lapok jelentik, 

hogy Turin prefektusát letartóztatták, mert 
azzal gyanúsítják, hogy összejátszott a for-
radalmárokkal. A Plazza San Carlón ágyu-
kat vonultattak fel. A Pón átvezető hidakra 
négy sorban gépfegyvereket áhítottak fel. A 
központi pályaudvaron hat gyanús embert 
elfogtak. Kiderült róluk, hogv az Umberto-
hidat fel akartak robbantam. Turinba, Ge~ 
nuába, Velencébe, Alexandriába és Firenzé-
be csak hatósági engedéllyel lehet utazni. — 
Ötvenhat felső-olaszországi város községi 
tanácsait a kormány elmozdította tisztüktől 
a forradalmi gyűlések miatt, amelyeket a 
városi hatóságok nem is iparkodtak meg-
akadályozni, sőt az illető városok rendőr 
ségei tétlenül tűrték. 

A hős olasz király. 
Rotterdam, október 1. Havreból jelentik 

a Nieuve Rotterdamsche Courant-nak: Az 
olasz király szombaton meglátogatta a belga 
•hadsereg frontját. Albert király ífogadta az 
előkelő látogatót és kettesben szemlélték meg 
a front yperni szakaszát. A királyok közeié 
ben felrobbant egy nagy német gránát és a 
légnyomás földhözvágta a nem túlságosan 
erőteljes testalkata Viktor Emánuelt. Az 
olaszok királya megütötte magát és sáros 
lett, de egyéb baja nem történt. 

I s k o l a h e g e d Q k b e n . valamint az ösz-
szes hangszerekben és alkatrészekben 
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a városi lakosság ötven százaléka föltétlenül 
és mindenben közellátásra szorul. 

Megkérdeztük még Balogih Károlyt* 
hány ember dolgozik a közélelmezési hiva-
talnál. 

— Negyven állandó alkalmazottunk van 
hangzott a válasz. 

Elmondta ezután Balogh Károlv, hogy 
a közélelmezés zavartalan ellátása rendkívül 
sok nehézségbe ütközik. Azokhoz az élelmi-
cikkekihez, amelyeket a központok, vagy a 
közélelmezési hivatal utalnak ki. egyáltalán 
lehetetlen hozzájutni. Kávé után például már 
vagy tizszer irtunk, de még mindig nem jött 
meg az augusztusi kontingens sem. Zsírról 
tudni sem akarnak. Kértem minden hüvelyes-
ből 10—10 vaggont. Még csak nem is vála-
szolnak. Természetes, hogy így nem lehet 
dolgozni. 

— De ez még nem volna baj — folytatta 
nyilatkozatát. — A legnagyobb baj az, 'hogy 
a beszerzési lehetőségektől is elzárnak ben-
nünket. Például bármennyire sürgetjük is, 
nem kapunk a városi sertéseknek táplálékot. 
Sőt félő, hogy — ha nagy keservesen kihiz-
lalunk néhányat — megint lefoglaltatják és 
elvitetik másfelé. 

— Érdekes tünet még az is. hogy a sze-
gedi közraktárakban rendkívül sok olyan 
élelmiszer van fölhalmozva, amiket mind-
annyian nélkülözünk. De bármennyire kérjük 
is, nekünk nem adnak belőlük, hanem vitetik 
másfelé. Természetes, hogy ilyen körülmé-
nyek között aztán nagyon nehéz dolgozni és 
különösen jól dolgozni. 
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A németek féikilométer szélességű harci területet 
ragadtak el az angoloktól. 

(Saját tudósítónktól) A szegedi köz- 1 
élelmezési hivatal hatalmas munkásságáról ! 
már több izben beszámolt a Délmagyaror- 1 
szag. Ezúttal a munka összességét fogjuk 
bemutatni, amelyről némi fogalmat nyetiheí 

közönség arról, hogv milyen munkát is ad 
egy oly nagy város élelmezése, amilyen pél-
dául Szeged. 

Szegeden tudvalevőleg a májusi nép-
számlálás adatai szerint csak a belterületen 
118.600 polgári egyén lakiik. Ezek között 
azonban nincs száz sem, aki minden szüksé-
ges élelmiszerrel el lenne látva. Akinek liszt-
je van, burgonyája nincs, vagy pedig hüve-
lyesei. Ezenfelül mintegy 10.000 emberre 
tehető azoknak a száma, akik részint beköl-
tözködtek, részint pedig átutazó és szállodai 
vendégek Szegeden. Nem túlzás tehát, ha 
azt állítjuk, hogy Szegeden az ellátatlan kö-
zönség száma 120.000 ember. Tuduiilik az 
ellátatlan lakossághoz tartozik még a föl-
soroltakon kivül nehánv száz főnvi tiszti-
család is. 

Megkérdeztük Balogh Károlyt, a köz-
élelmezési hivatal vezetőjét, hogy? hozzáve-
tőlegesen miképpen alakul az ellátatlanok 
szánta. A válasz a következő: 

— Lisztben ellátásra szorul Szegeden 
82.000 ember. A többi beszerezte szükségle-
tét vásárlás utján. Burgonyával hozzáveíő-
egesen számítva mintegy 60.000 embert kell 

ellátnunk. Ritkább élelmicikkeknél. mint a 
kávé, cukor, rizs, mindenki a közeLlá.ásra 
szorul. Általában bátran számithatjuk, Ihogy 

BERLIN, október 2. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Rupprechí trónörökös had-
csoportja: A flandriai arcvonal középé® erös 
tüzérségi harc folyt, amely Langemarck és 
Vöiiebecke között tiibb Ízben heves pergö-
í tíz-hullámokká fokozódott. Reggel roham-
csapataink a Poílgon-erdöben, a menin— 
yperni utíól északra mintegy ötszáz méter 
szélességű harci területet ragadtak el az 
angoloktól, amelyet ismételt erös ellentá-
madásokkal szemben megtairottak. Az ellen-
ség tetemes veszteségeken felül foglyokat 
veszített, 

A német trónörökös hadcsoportja: 
Soíssoastól északkeletre a tüzérségek harci 
tevékenysége erősbödött. Verdim előtt a 
tüzerharc a Maas keleti partján végrehaj-
tott egyik sikeres vállakózásunk kapcsán 
élénk volt. Bekonvauxnál reggel gyalogos 
rohamcsapatok utászokkal egészen a fran-
cia áíiás hátsó vonaláig törtek eíöre. Ott 
az árokmüveket szétrombolták és parancs 
szerint visszatértek saját állásukba, több, 
mint egyszáz foglyot hozva magukkal. 

LUJJENDüREE, első ru&zaüaaaiester, 
(Közli a miniszterelnöki saJtöosztaiy.j 

Frontjainkon a helyzet 
változatlan. 

BUDAPEST, október 2. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) A helyzet vala-
mennyi harctéren változatlan, 

A VEZÉRKAR FÖNOKE. 
BERLIN, október 2. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti harctéren ós a ma-
cedón arcvonalon csakély harci tevékeny-
ség mellett a helyzet változatlan maradt. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az angolok repülőtámadásra 
készülnek a német városok ellen. 

Genf, október 2. A Daily Qhronicle azt 
irja, hogy nemsokára megindul a kíméletlen 
repülőharc az angolok részéről is a német 
városok ellen, hogy igy boszulják meg a 
németek folyton megújuló támadását. 

Lázadás Turkesziánhan. 
Pétervár, október 2. Taskendból érke-

zett távirat szerint egy csoport politikai 
agitátor egy gyűlésből való távozás után 
forradalmi bizottsággá proklamálta magát, 
magához ragadta a városon való hatalmat, 
az ott állomásozó két ezredet magához von-
ta és kijelentette, hogy az ideiglenes kor-
mányt nem ismeri el többé. A muzulmán la-
kosság nem helyesli ezt az eljárást és hal-
landó az ellenszegülésre. Csatlakozik hozzá 
a katonai iskola egész ifjúsága, amely meg-
szállta a város erődítéseit. Ezek az esemé-
nyek valószínűvé teszik a véres zavargások 
kitörését. Azt a táviratot, amelyben az ideig-
lenes kormány megadásra szólította fel a 
zendülőket, széttéptek. A kormánv ma este 
nyilatkozatot tett közzé, amelvbm bejelenti, 
hogy a kazáni kerület parancsnokát. Korov-
nicsenkót, Turkesztán főbiztosává nevezte ki 
és elegendő csapatot bocsátott rendeltezé-
re a zavargás elnyomására. (Pétervdri Táv. 
irati Ügynökség.) 


