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Csak 335 vagon lisztet 
miniszter 

követet a közélelmezési 
Szegedtől. 

— A polgármester budapesti útja. — 
(Saját tudósitánktól.) Ismeretes, liogy a 

közélelmezési kormány a csóplósek megkez-
dése előtt ázom az alapon, hogy egy kataszt-
rális hold föld termését öt métermázsában ál-
lapította meg Szeged termelő közönségétől 
751 ivaggon gabona beszállítását követelte. A 
közélelmezési minisztérium a legszigorúbb 
rendszabályokat helyezte kilátásba, ha a ki-
vetett mennyiséget be nem szállítják. iMár-
már a polgári lakosság ellátását veszélyez-
tette a 'miniszteriuin követelése, mert a köz-
élelmezési kormány intézkedésére a Haditer-
mény esalk 45 vaggon gabonát adott az ellá-
tatlan lakosság egy havi ellátására; a to-
vábbi szükségletet a hatóságnak a szegedi ter-
mésből lett volna kötelessége fedezni. 

Énre pedig nem volt mód és pedig azért, 
mert a közélelmezési minisztérium mindjár t 
a szállítás alapjában tévedett, a termés ezen a 
vidéken a szokottnál is rosszabb volt és a ter-
mésátlag még bárom és fél métermázsa sínes 
egészem katasztrális boldankimt.. (A Szeged 

területén levő termés összessége alig több a 
követelt 751 vaggonmál. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
nyomban azután, hogy a város hatósága ál-
tal elrendelt próbacséplések eredményéből 
nyilvánvalóvá vált a közélelmezési kormány 
tévedése, audienciát kórt herceg Windisch-
graetz Lajos közélelmezési minisztertől. Win-
distíhgraetz szombaton fogadta kihallgatásom 
Szeged polgármesterét, akivel hosszabban ta-
nácskozott a helyzetről.' A tanácskozás során 
a polgármester bemutatta a próbacsépléseik 
eredményét, amelyekből nyilvánvalóvá vált, 
hogy a szegedi termés eredményének első 
megállapítása téves volt. A csépléseredmé-
nyek tanúsága szerint Szegeden egy katasz-
trális hold földön 340 kilogramm gabonanemü 

termett átlagban. 
A közélelmezési miniszter ennek, alap-
ján. a szegedi termelő közönséget gz 
előbb követelt 751 vaggon gabona be-
szállítása helyett 335 vaggon beszállí-

tására kötelezte. 
Természetes, hogy a fölösleget teljes egé-

szében be keli szállítani akkor is, ha a köve-
telt 335 vaggon gabona mái* beszálüttatott, de 
335 vaggon gabonánál kevesebbet beszállitani 
nem lehet, 

A közélelmezési miniszternek eme dönté-
sével kapcsolatban -a lisztellátási osztálynál 
Ígéretet kapott a polgármester arra is ,hogy 
a polgári lakosság ellátására szükséges havi 
lisztkontingenst hatvan vaggonra emelik föl 
45 vaggonról. A beszállított 335 vaggon ga-
bonát, ugyanis teljes egészében a szegedi kö-
zönség ellátására fordítják. 

E l já r t még a polgármester Budauest n a 
városnak sertéshizlalásra vonatkozólag kötött 
szerződései ügyében. iA szegedi ellátatlan kö-
zönség zsireilátására ugyanis évenkint 56 
vaggon szaldnna szükséges. Ennyi szalonnát 
körülbelül ötezer sertésből nyerhetnek és igy 
a város hatósága 5000 sertés hizlalására kö-
tött szerződéseket különböző nagyvágókkal és 
hizlaló részvénytársaságokkal. Miután a szer-
ződéseik megkötése körül a város teljesen sza-
bályszerűen járt el, a szerződések jóváhagyá-
sára nézve ígéretet kapott a polgármester. 

Lépéseket tett még a miniszter a honvé-
delmi minisztériumban is, ahol a közúti kid 
szegecselési 'munkálataihoz szükséges husz 
szakmunkás vezénylését kérte. Kirchner alez-
redes, előadó ígéretet tett arra, hogy a lehe-
tőséghez képest teljesíteni fogja a város ké-
relmét 
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Az orosz kormány ajánlata némeforszáynak. 
— Megtörtént a megegyezés. — 

Bécs, augusztus 16. Az Arbeiterzeituilg 
mai száma közli Csicserin orosz külügyi nép-
biztosnak az egyik legutóbbi szovjet-kon-
gresszuson mondott nagy beszámoló beszé-
dét, melyben Csicserin az orosz kormány 
egész külpolitikáját ismertette. Csicserin... e 
szerint az orosz kormány megbízásából a 
következő javaslatokat tette Németország-
nak: Oroszország megkezdi a gazdasági ösz-
száköttetést a központi hatalmakkal. A 
bresztlitovszki békeszerződés következtében 
megnagyobbodott terheinek fedezésére köl-
csönt vesz Németországtól. E kölcsön és a 
Németországban eszközlondő egyéb bevá-. 
sáriások fedezésére Oroszország engedélyt 

• ad Németországnak az orosz természeti kin-
csek, most már nemzeti javak kihasználásá-
ra. Á koncesszió kiterjedhetne a petróleum-
bányászatra, vasutak épitésére, bizonyos 
mezőgazdasági ágak kihasználására, műtrá-
gya előállítására, a z aranymezők kibányá-
szá^ára. Németország ennek fejében elisme-
ri az orosz külkereskedelem és bankok ál-
lamosítását (nacionalizálósát), nem avatko-
zik bele Oroszország belső gazdasági politi-
kájába és abba, hogy miként szabályozza 
Oroszország saját gazdasági viszonyát Uk-
rániával, Lengyelországgal!, a iBalti tarto-
mányokkal . és Kaukázussal. A kaukázusi 
vasérc fele Oroszországé, Csicsrein ezután 

beszámolt a hadifogoly csere ügyében foly-
tatott tárgyalások eredményéről. Oroszor-
szág és a monarchia között — mondotta — 
e kérdésben nincs nehézség, mert mindkét 
oldalon több mint egy millió hadifogolyról 
van szó. Viszont a Németországban, levő 
orosz hadifoglyok száma több mint egy mil-
lió, az Oroszországban levő németeké pedig 
nem több százezernél. A kicserélésre vonat-
kozó moszkvai tárgyalások eredménytelenül 
végződtek, mire azokat Berlinben folytatták, 
ahol a német hatóságok ultimátumszerű kö-
veteléseire az oroszok kénytelenek voltak el-
fogadni a faj-fej ellen való kicserélés alap-
elvét. Ezenkívül Németországgál és a mo-
narchiával megegyezés jött létre arra nézve, 
hogy az Oroszországba kiildctt missziók 
mintájára Oroszország is küldhet hadifogoly 
gyámolító missziót a központi hatalmak or-
szágaiba. A monarchiával való viszony — 
mondotta tövább Csicserin , — kevésbbé 
élénk, mint a Németországgal! való. mert n, 
monarchia • csak nemrég ratifikálta a breszt-
litovszki békét. 

15.000 forma e'sülyeszfése. 
Berlin, augusztus 17. A Wolff-ügynökség 

jelenti: A Földközi-tenger keleti részén bu-
várhajóink ujabb 15,000 bruttóregiszter ton-
nát sülyesztettek eh 

Uj támadást kezdtek a franciák. 
Bérlin, augusztus 16. A- Wolff-ügynökség 

jelenti: Mig az angolok az Anere és Oise 
közötti frontjukon 15-én tüzérségi tüzelés-
sel elégedtek még,és csak 'a S'ommtál észak-
ra tapogatóztak járőrökkel1, nfeiyeket visz-
szavertünk, addig a franciák a legutóbbi na-
pokban szenvedett nagy veszteségek után, 
újból támdásoikat kezdtek. A 16-iki horcheai 
szikratávirat szerint, amely már néhány nap 
előtt Lassignvnek a franciák általi való el-
foglalását jelentette, Foch tábornagy a né- • 
meteket ezen a ponton további visszavonu-
lásra akarja kényszeríteni. Eddig a német 
front eltolása teljesen önkéntes volt. A fran-
ciák kétségbeesett erőfeszítéseik ellenére 15. 
sem jutottak tul a németek által kiürített 
Mondidieren. A francia támadás, melyet a 
balszárnyon az angolok támogattak, elsősor-
ban Lassigny magaslati dombjai ellen, az-
után .a Montdidier—Rove-uttól kétoldalt le-
vő terep elllen irányult. Az utóbbi helye, fog-
lyok vallomásai szerint, a terv értelmében 
a hadmüveletek első napjain kellett volna 
elérni. Az északi támadási szakaszon tan-
kokkal akarták a döntést kierőszakolni, me- # 
lyék nagy számban haladtak előre a Mont-
didi érből Roveba vezető utón. A köd ez al-
kalommal nem tette őket láthatatlanná és, 
igy a német tüzérség összelövöldözte ,a tan-
kokat, még mielőtt döntően beleavatkoztak 
volna a harcba. A déli támadási szárnyon a 
franciák heves tüzérségi előkészítés után 
Cannytól az Oiseig támadtak. Erőfeszítéseik 
mindenekelőtt a Lassigny magaslatok és az 
Ecouvillon—Atteche majorság elleni sza-
kaszra irányultak: Folytonosad ujabb és 
ujabb rohamtámadásekat intéztek, mígnem 
azokat a sötétség lehetetlenné tette. Az ál-
dozatok eredményeként csak az attochei ko-
pár magaslat maradt a franciák kezén, 
egyébként támadásaik mindenütt teljesen 
összeomlottak. A front többi részén e véres 
nap után a franciákat ismét visszavetettük 
áfásaikba, naéikiil, hogy céljukat elérték vol- j 

na. 

Heiffcriah Berlinben tanácskozni 
fog Joffe orosz követtel. 

Beríjh, augusztus 17. Helffmich orosz-
országi-követ a főhadiszállásról holnap Ber-
linbe érkezik. Tekintettél arra, hogy a szov-
jetkermány berlini követe, Joffe is holnap ér-
kezik vissza Moszkvából a német fővárosba, 
egészen bizonyos, hogy Németország és 
Oroszország diplomáciai képviselői találkoz-
ni fognak és megbeszéléseket fognak foly-
tatni. A megbeszélésen tisztázni fogják mind-
azokat a kérdéseket, amelyek a német kö-
vetségnek Moszkvából. Pskovba váló áthe-
lyezésével állanak összefüggésben. A Loka-
[qnzeiger, mai számában jól értesült körök 
információja .alapján azt írja, hogy a bol-
seviki kormány helyzete az utóbbi napokban 
lénye gesen .megerősödött,' 

Amerikái segítség a szibériai cseh 
csapatoknak. 

Londdji, augusztus 17. A Reuter-ügy-
nökség vladivosztoki jelentése'szerint Baker 
hadügyminiszter közölte, hogy a 17. ameri-
kai gyalogezred ma érkezik Vladivosztokba 
és együtt fog működni a csehekkel és a ja-
pánokkal. (M. T. 1.) 

Ha őszül a őaja használja a 
mely 3 nap 
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T E B N B E HARMONIKA 
hangja nagyszerül finomabb> orsona 

Kitűnő hangú, háromváltós, 
aczélsarku K. 5 0 . 

hangú K. 80.— 
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