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Szeged közélelmezési kilátásai a negyedik háborús télre. 
(Saját tudósítónktól.) Közeledik a tél, 

a negyedik a nyomoros és sötét, kétségbe-
eséssel teli időkben. A jövő perspektívája 
borzalmas és vigasztalan; nincs semmink és 
amink van is, kevés, alig, .hogy van. Igy a 
hatóságoknak kötelessége gondoskodni ró-
lunk, mindannyiunkról, akiknek nem volt 
erőnk és alkalmunk magunkról gondoskodni. 
Elsőrendű érdekességü kérdés tehát reánk, 
szegediekre nézve, hogy miképpen leszünk 
Szegeden ellátva élelmiszerekkel a negyedik 
Iháborus télen. Sajnos, a válasz nem teljesen 
megnyugtató és sokaknak okozhat keserves 
gondokat, hogy melyek is lesznek azok az 
élelmiszerek, amelyekre a télen egészen biz-
tosan számithat. 

Fölkerestük Balogh Károlyt, a szegedi 
közélelmezési hivatal vezetőjét és kérdéssel 
fordultunk hozzá, hogy milyen élelmiszerből 
mennyi van és mennyire számithatunk a té-
len. A válasz teljes egészében itt következik: 

— Mindenekelőtt ki kell jelentenem, 
Ihogy lisztünk Lesz. Mindenki pontosan meg-
kapja a fölemelt fejkvótát és egy hónapra 
előre bárki beszerezheti lisztszükségletét, a 
mely havonkint és fejenkint számítva 8 kiló 
és negyven deka. A nehéz testimunkások' 12 
kiló lisztet kapnak egy hónapra. Kenyérben 
tehát senki sem fog szükséget szenvedni 
Szegeden. 

— Egészen másként áll a helyzet a hü-
velyesekkel. Éppen néhány nappal ezelőtt 
értesített bennünket a miniszter, hogy hü-
velyeseket, miután a készletek a hadsereg 
szükségletét sem fedezik teljesen, semmi kö-
rülmények között nem adhat. Hüvelyesekre 
tehát egyáltalán nem számíthatunk. Ami 
kevés bab van a város birtokában, az még 
a téli népkonyhák szükségletét sem fedezi. 
Természetesen nem lesz rizs sem, de nem 
lesz köles és sárgakása sem. 

— Hogy a burgonyával hogy leszünk, 
most már igazán nem tudom. Jelenleg az a 
helyzet, hogy a város szükségletéül megálla-
pított heti három vaggoji burgonya szállítá-
sát beszüntették. Ehelyett adtak 15 vaggon 
burgonyára utalványt, amelyet Brassóban 
fognak beváltani. Brassóból viszont arról 
értesítettek bennünket, hogy a városoknak a 
jelentkezés sorrendjében fogják kiutalni a 
burgonyát. Hogy ez a sorrend imilyen lesz 
és nem hozza-e elénk Baranyaszentiőrinccí 
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(Saját tudósítónktól.) Egy veszedelmes 
rablógyilkos rejtélyes halála körül rendel el 
néhány rap előtt eré'yes v'2sgála;ot q sze-
gedi honvéd hadosztálybiróság. Egy héttel 
ezelőtt ugyanis hirtelen meghalt a iugosi 
rendőrség fogdájában Kalderás K&rpács 
(Hanka) János rablógyilkos cigánykator.a, 
akinek testén kilelne bordatörést és májrepe-
dóst konstatáltak, holott elfogatásakor még 
egyáltalán.nem voltak sérülései. A rejtélyes 
ügy előzményei és tej lemén vei a következők; 

Hanka cigány (igy nevezték az ismerős 
csendőrök) sok gazságot követett, el életében: 
23 évet élt mindössze, de néhány évvel ez-

is, igazán nem tudhatjuk innen. Utalványunk 
van 15 vaggonra, de burgonyánk az nincs s 
ha jól megy, nem is lesz. Pedig még a heti 
•három vaggon burgonyából is csak 40.000 
embert tudtunk volna ellátni ugy, hogy min-
den ember havonkint és fejenkint csak 3 kiló 
burgonyát kapott volna. 

— Káposztáért már több hét óta elke-
seredetten harcol a város. Már szállítottak is, 
de a kért mennyiség mellett a leszállított iga-
zán minimális. Utalványunk azonban van 25 
vaggonra. De még ez is kevés, mert nagyon 
sok káposzta kellene Szegednek. Ellátásunk 
zavartalansága — ugy látszik — a legutóbb 
elrendelt káposztarekvirálások eredményétől 
függ. Lehet — s ha egy kis szerencsénk lesz, 
igy is lesz — ebben a cikkben nem fogunk 
hiányt szenvedni. 

— A paradicsommal megint szomorúan 
állunk. Havonkint és fejenkint két kilogram 
paradicsomot számitva hat hónapra 12 vag-
gon paradicsom kellene 100.000 embernek, 
Pedig legalább enyire tehető az ellátatlanok 
száma Szegeden. Ezzel szemben van körül-
belül másfél vaggon paradicsomunk a sze-
gényház és népkonyhák ellátására. Arra 
ugyanis, hogy jönni fog még, igazán ne ni 
számíthatunk,.bár kötésünk van még egy pár 
vaggonra. 

— Egyéb élelmiszerekre ezeken felül nem 
is számithat a közönség a hatóságtól. Nincsen 
s igen valószínű, hogy nem is lesz. Legfel-
jebb még a cukor, amelyből egyelőre még 
ktki megkapja a maga 80 dekás fejadagját, 
de hogy mi lesz a jövő hónapban, már iga-
zán nem lehet tudni. Valószínű, hogy leg-
jobb esetben egy-egy fél kiló cukrot ha ka-
punk. , i , 

— A zsirellátásról szándékosan nem 
beszéltem eddig. Jelenleg ugyanis az a hely-
zet, hogy a közélelmezési miniszter minden 
sertést rekviráltatott, amely a háziszükség-
let fedezésén felül van. A zsirellátást orszá-
gosan a miniszter fogja intézni. 

— A város sertéseit nem rekvirálták, 
A 748 darab sertést a közfogyasztás cél-
jaira fogják bocsájtani és pedig kihizottan, 
Eddig levágtak belőlük 65-öt s ezentúl heten-
kint 30—40 sertést fognak levágni. A városi 
zsirra a fejkvóta havonkint és fejenkint 25 
deka zsir. , , , 
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előtt rettegésben tartotta Lúgos egész kör-
nyékét. 1904 tavaszán a Facsád felé vezető 
országúton, az úgynevezett Sura emelkedés-
nél (megtámadott két parasztembert, akik 
kocsin jöttek Lúgos irányából. Temetésre 
készülték, koporsót vásároltak, meg a ha-
lotti torhoz egy kis hordó pálinkát. Iianka 
néhány társával mindkét földmivest meggyil-
kolta és kirabolta. 

A csendőrség nagy hajszát rendezett a 
cigányok után, akik formális ellentámadást 
intéztek a csendőrök ellen, de Deák (Gyula 
csencíőrőrsvezetőnek — jelenleg irnok a Iu-
gosi rendörségen — életének veszélyezteté-

sével sikerült ártalmatlanná tenni a rabló-
gyilkos cigányt, akit n bíróság életfogytig-
lani fegyházra itélt. Ez évi július hónapban 
azonban Hanka megszökött az ilUivhi fégy-
házbóU visszament Lúgos környékére, társult 
néhány cigány barátjával és uiból nekilátott 
a rablásnak és fosztogatásnak. 

Szeptemberben elfogták a csendőrök és 
mert nem tudta magát katonaügvében iga-
zolni, sorozó bizottság elé állították. Alkal-
masnak találták és beosztották a 8. ihonvéd-
gyalogezredbe. Alig pár napi katonáskodás 
után azonban megszökött az ezredtől. 

Egy hét előtt sikerült végre elfogni Han-
kát, aki szemtanuk állítása szerint elfogatá-
sakor még egyenes testtartással, kemény 
léptekkei ment a csendőrök előtt. Mégis más-
nap reggel azt jelentették a rendőrkapitány-
nak, hogy Hanka cigány az éj fatvamdn a 
rendőrségi fogházban hirtelen halállat kimúlt. 
A babonásak szentül meg vannak győződve, 
ihogy Hankának a bordáit láthatatlan kezek 
törték össze; a mája is ennek következtében 
íepedt meg. 

Hanka katona lévén, távirati jelentést 
tettek az ügyről a szegedi honvédhadosztály 
bíróságnak, amely ugyancsak táviratilag ke-
reste meg a Iugosi vizsgálóbirót a hulla fel-
boncolására, amire azért volt szükség, mert 
a hullán külső erőszak nyomai voltak látha-
tók. Both Péter vizsgálóbíró elrendelte a 
boncolást, amit dr. Vince Aladár városi tiszti 
orvos és dr. Szedlák Ödön főorvos végeztek. 
A boncjegyzőkönyvet nyomban a boncolás 
után áttették a szegedi honvédihadosztály-
birósághoz. E szerint Kalderás Keroács Jon 
Hanka cigány májrepedés következtében halt 
meg, mely megrepedés csak néhánv órával 
a boncolás előtt történhetett. Azonkívül kilón,c 
bordának a törését is megálkiviMftdk \az dr-
vosok. Ugy lászik tehát, Ihogy a láthatatlan 
kezek kitűnően végezték el munkájukat, nem 
akartak sok gondot okozni a katonai bírás-
kodásnak. egyszerűen konkurrenciát csinál-
tak Bali Mihálynak. 

Mindezekből valószínűnek látszik, hogy 
Hanka azt a májrepedést október 24-ről 25-
re menő éjjel szerezte valaihol. A májrepe-
dést és kilenc bordatörést részleteiben egyéb-
ként mély homály borítja. A szegedi hon-
védhadosztálybiróság által elrendelt vizsgá-
lat hamarosan meghozza majd a kívánt vilá-
gosságot ebben az ügyben. 

Az angolok ujabb 
támadást kezdtek. 

BERLIN, november 6. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
cscporija: Flandriában egész napon át tartó 
élénk nyugtalanító tüz után íegflan- este erös 
tüzérségi harc kezdődött, amely az iTser 
[apályának északi része és a coinines— 
ypertt! csatorna között aiz éj folyamán szün-
telenül tartott és ma reggel a Houfhoulster-
erdöíől Zandvoorda-lg elterülő harci zónánk 
ellen pergőlüzzé fokozódott. Ezután Pas-
schandale két oldalán és a menin—yperni 
üt mentén erös angol gyalogság támadást 
kezdett. A többi hadseregnél, különösen 
St. Ouentln mellett, az Alllefte mentén, a 
Maas két pariján és a Sundgauban es'e tűz-
tevékenység jelentékeny hevességre fokozó-
dott. . Erőszakos felderítéseket több helyen 
az ellenség nagy veszteségeivel ver ünk 
vissza. 

Keleti harctér és Albánia: A helyzeí 
változatlan. 

LUDENDORFF, első föszállásme crf 

(Közli a Miniszterelnöki saJtőosztaiy4 

Egy rablógyilkos cigány rejtélyes halála a szegedi 
hadbíróság előtt, 

Kilenc bordatörést és májrepedést állapított meg a boncolás. — 


