Szeged, 1915, j u l i u s 15.

O r o s z o r s z á g pénzt keres.
Kopenhága, julius 14. Az orosz pénzügyminisztérium megbízottja Londonba való utján ideérkezett. Utazásának célja tudvalevően
uj pénz szerzése az orosz háborúra.
Elsülgedt orosz páncélos.
Szófia, julius 14. A Rurik orosz páncélos
cirkáló, amely a Fekete-tengeren szállító hajókat kisért, Odessza közelében személyzetével1 együtt elsülyedt. Hogy akna vagy torpedó okozta-e a -hajó katasztrófáját, még nem
tudjuk.
T ö r ö k hivatalos jelentés.
Konstantinápoly, julius 14. A 'főhadiszállás közli:
Kaukázusi front: Az ellenség veszteségeit, melyeket halottakban és sebesültekben
az Arvax vidéken leifolyt harcokban szenvedett, 2000 emberre becsülik. E harcok csapataink és az ellenséges lovasság és gyalogság
között folytak le s az ellenség állandó v i s szavonulásával végződtek. Legutóbb hatszáz
halottat számláltunk .meg az ellenség visszavonulási vonalán.
Dardanella-front:
Julius 12-én reggel az
ellenség Ari Burnu mellett heves tüzérségi és
gyalogsági tüzelés után bombák dobása mellett előnyomulást kísérelt meg jobbszárnyunk
ellen. Tüzelésünkben az ellenség támadása
összeomlott é s az ellenség is' vissza vonult.
Ugyancsak könnyen visszavertük az ellenségnek balszárnyunk ellen dutébett hasonló
kísérletét. Az ellenség futva menekül. A menekülők egy része a szakadékokba zuhant.
Sok muníciót és más hadiszert zsákmányoltunk.
Sed il Bahr mellett az ellenség ugyanaznap reggel mindkét szárnyának heves tüzérségi tüzelése után támadást kísérelt meg
jobb- és bálszárnyunk ellen, flottája egy részének 'támagatása mellett. Az ellenség háromszor kísérelt meg támadást jobbszárnyunk ellen, de súlyos veszteségei mellett
visszavertük. A balszárnyon lövészárok harccá fajult a küzdelem; amely eredmény nélkül
éjeiig tartott. E szárnyon két gépfegyvert
zsákmányoltunk. Jóllehet az ellenség a tegnapi csatában mintegy 60.000 gránátot pazarolt és más súlyos veszteségékor szenvedett,
semmiféle eredményt nem ért eí. (Közli a miniszterelnöki
sajtóosztály.)
A német munka s az angol tőke . . .
Stockholm, julius 14. Cassel tanár, az ismert svéd nemzetgazda a Svenska Dagblad
cimü lapban Anglia pénzügyi szerepléséről a
többi közt ezeket irja: Minden világrészben
Anglia volt az első és az üzletekből ő vette
ki a legbusásabb részt. Ma Anglia mindennek
a tulajdonosa é s összegyűjtött vagyonának a
gyümölcseit mérsékelt munkával szereiné élvezni. Németország, a jövevény, melynek
mindien tetterejét össze keli gyűjtenie, hogy
helyet biztosítson magának. Anglia és Németország közt a tőke és a munka küzdelme indult meg. A tőikének természeteseit megéri,
hogy gyűjtött vagyonának jelentékeny részét
küzdelembe viszi, mert a győzelem újra felnöveszti a vagyont. A háborúnak Angliára
kedvező eredménye a világ gazdasági súlypontját igen könnyen az óceán túlsó partjára
billenti.
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A polgármester a közönséghez
a város élelmezéséről.
— A közételmezésnek gabonával és liszttel való ellátását véglegesen rendezte a miniszter. Megállapitották minden törvényhatóságról és igy Szegedről is, hogy mennyi
gabonára van szüksége. Ez februárban, történt; márciustól kezdve csak a kiutalt inenynyiséget kaphatta meg minden város. Az
általunk bejelentett 220 vaggon gabonanemü
megérkezett. Ennek augusztus 15-ig kell
elegendőnek
lenni. A miniszter utasított
minden várost, hegy szerződést kössön egy
malommal a gabona megőrlésére vonatkczólag. iMii ezt a szerződést Bach Bernáttal kötöttük meg, aki a város iránti szeretetből
ingyen vállalkozott
nemcsak a megőrlésre,
nemcsak a malmát és munkaerejét adta rá,
hanem a város részére1 készpénzzel kifizette
a 220 v aggon gabona árát is és kamatot &etm
számított.
A rendelét értelmében
legalább 70 százalék tengerivel keltett keverni
a búzalisztet és csak igy volt szabad1 forgalomba hozni. Ez meg is történt mindaddig,
ámig a miniszter lehetővé nem tette, hogy a
polgármiesterék rendelkezésére a tengeri keverése 30 százalékig lemehessen. Ezt meg is
tettük. A közönség azóta sokkal jobban meg
van elégedve. Kieszközölte a város hatásága
azt is a minisztertől, hogy ne a malom keverje a lisztet, hanem a keverés arányában
külön-külön -szolgál tassék ki a közönségnek,
ami lehetővé tette a magánháztartásban,
hogy tiszta búzakenyeret süssenek. Zugólíódást okozott az a tény, hogy a környékbeli
falvakból és kisebb városokból, ahol csekélyebb eltenőrzést' .fejtenek ki, nullás lisztből
készült süteményeik kerültek be a városiba.
Ennek pusztán csak az volt az oka, hogy ezeken a helyeken nem tartották be a törvényt.
A nagyobb városokban azonban épen ugy
éltek, mint nálunk és Debrecenben ma is 70
százalékos tengerivel kevert kenyeret esznek.
De ugyanígy van 'Pozsonyban is és a közönségnek eszeágában sincs zúgolódni, mert ezt
a háború legenyhébb következményeinek tekintik.

krumpli volt az, amelyben nagy szükséget
szenvedett a város közönsége. A tanyai termelő ugyanis a gazdasági munkálatokkal
fokozottabb mértékben lévén elfoglalva, nem
ért rá krumplit kikapálni és behozni. Ezen
ugy S'Cgitettünk; hogy öt-hat vaggon uj burgonyát adtunk el1. Először kilóját 16 fillérért,
de ekkor országszerte annyira felszökött az
ára Budapest tömeges bevásárlása és az
Ausztriába való kivitel miatt, hogy a hatóságnak is 18—20 fillérért ajánlották a krumplit és csak protekció1 utján tudott 17, legutóbb pedig 16 fillérért venni. A többi zöldfőzelék: zöldbab, ugorka stb. ára az idiő előrehaladtával jóval leszállt, ugy, hogy ma főzelékfélével eilég olcsón elláthatja magát az
ember Szegeden.
— A jövőben is a liszttel való ellátás l'esz
az egyilk legnagyobb nehézség a város közél el mezésében, A kormány tudvalevőleg megkötötte az idei termést. Csak azoknak szabad
gabonát vásárolni, akiknek megadja a vásárlási jogot. Ityen jogért a város részére én
még június 24 én folyamodtam, de választ
nem kaptam. Ma táviratilag megsürgettem
az elintézést. A termés .megkötöttsége nagy
teher a földmivelő népre is, amely hozzá van
szokva alioz, h egy még ia cséplőgép alól eladja a gabonáját és abból .fizet adót, abból
fedezi a legszükségesebb kiadásokat, a napszámot. Most azoik is zavarban lesznek, mert
nem tudni, mikor jutnak a pénzükhöz. Egyedül a Haditermény r.-t.-nak van joga az országban értékesíteni a gabonát. Ez sok kereskedőt bízott meg, akik bizományba' vesznek gabonát. Szegeden valószínűleg a Strasser és König cég kap ilyen megbízást.
— Azt nem .győzöm eléggé figyelmébe
ajánlani a közönségnek, hogy minden embernek jogában áll szeptember 15-ig egy métermázsa és 30 kiló gabonát vásárolni
annyiszor,
ahány tagból áll a háztartása, Ezt joga van
máris megtenni. Aki tehát a jövőben olyan
kenyeret akar enni, amilyen neki tetszik, az
most vásároljon gaboniát. A városnak természetesen el kell készülnie arra, hogy ezzel a
joggal csak igen kevesen fognak élni. Ezért,
a város i® kénytelen lesz vásárolni. Egyelőre
100 vaggon búzát szeretnék venni a váras
részére. Megfelelő magtárhelység azonban
még nincsen.

— A hússal való ellátásról is tapasztalta
ia város hatósága, hogy a közönség mihamarabb szükséget fog szenvedni. Azért még
kellő időben, a tél vége felé, beszerzett annyi
birkát és ürüt, amennyi augusztus végéig
.elég lesz. Ezzel lehetővé tette, ami sehol az
országban elő nem fordult, hogy olcsó búshoz
jutott a város közönsége. 'Hetenként kétezer
— A tejnek olcsóbbá tétele végett is tár•család veszi a husit a hatósági thusezókből. gyalásokat folytatott a hatóság. Miután
Sertéshúst is méret a város hatóságai; az ár- azonban arra jött rá, hogy a környékbeli
különbözet ennél egy koronát tesz ki kilón- falvakban és magán Alsétanyán is 32 fillérként, ami ugy lehetséges, hogy a város ma. ért adják a tejet a szomszédoknak, a városga megveszi a sertést, lehetőleg olcsón és — ban pedig lehetett 38—40 fillérért kapni, ezbeleszámitvia persze .a vágatási és táplálási ideig e tekintetben a közbelépésnek részint
dijat — haszon nélkül adja el a város közön- nem volt szüksége,, részint nem volt értelme.
ségének. 'A hússal való ellátás ily módón be— A város hatósága figyelemmel kiséri
vált és ugyanezen kereteikben fog mozogni
a közételmeaés terén fellépett minden jelen•tovább. Ismét vásárolni fog a város; terméséget és ahol csak a törvény és a jó erkölcs
szetesen már nem oly kedvező feltételiek melszabályainak keretein belül indokolt a fellett, mint a múlt télen tehető volt,
lépés, mindént megtesz a közönség érdékéA zöldfőzelékkel voló ellátása a város
ben, amit csak tehet.
közönségének tisztán hatósági megoldás utján nem volt lehetséges; mert olyan óriási
tőke kellett volna hozzá, amely nem állott
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