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Szeged, 1915. szeptember 29.

Újból megállapították a liszt A francia-angol offenzíva
és kenyér maximális árát.
veszteségteljes kudarca.

(Saját tudósítónktól.) ,A Kereskedelmi és
Iparkamiarában két értekezletet is tartottak
kedden- délután. Az egyik értekezleten a lisztkereskedők, a pár perccel utána következőn
ped'ig a sütőmesterek vettek részt. A két értekezlet tárgya a szegedi liszt és kenyér maximális árának újtól való megállapítása volt.
A rendőrfőkapitány ugyanis pár héttel
ezelőtt átiratot intézett az Iparkamaráihoz,
•hogy a liszt-kereskedők a kamarával egyetértőleg állapítsák meg a lisztárakat, azután
ped'ig, — mert a kenyérárak, különösen az
utóbbi időben, kereskedőnkint állandóan váltakoztak, — az érdekeltek bevonásával a kenyérárakat is.
Az ármegál'lapitó értekezleteket Weíncr
Miksa ipar-kamarai elnök és Szabó Gyula kamarai titkár vezetésével kedden délután négy
•órakor tartották meg a kamara épületében. A
lisztnagykereskedők az értekezleten csaknem
teljes számban megjelentek. Megjelent még
néhány kisebb iisztelárusitással foglalkozó
kereskedő is.
A kamarai titkár ismertette a rendőrfőkapitány átiratát. Felkérte a megjelenteket
az árak megállapítására.
Az értekezlet néhány (hozzászólás után
megállapította, hogy a közvetlen fogyasztás
'Céljait szolgáló eladásoknál a lisztkereskedők a mindenkori maximális ár felett tiz százalék hasznot számithatnak. A viszontelárusi toknak eladott liszt után az előbbi tiz százalékos haszonnal -szemben csak öt százalék
hasznot számithatnak, ugyancsak a mindenkori maximális ár felett.

Elhatározta az értekezlet, hogy a lisztkereskedők a zsák árát a beszerzési áron felszámíthatják. A zsák beszerzési árát 100 kilogrammonkint két korona hetven fillérben állapította meg az értekezlet. A kereskedők a
megvett zsákokat 30 fillér leszámításával
visszav-eihetik. Elhatározta rné-g az értekezlet,
hogy a kereskedők a házihoz szállítást az önköltségi áron felszámíthatják a vevőknek.
A li-sztkereskedő-k értekezlet-e u-tán, fél öt
órakor a sütőmesterek tartottak értekezletet.
Szabó Gyula kamarai titkár indítványozta, hogy az árak -ellenőrzése könnyebb
lehessen, csak két tipusu lisztet állítsanak elő
és pedig fehéret és barnát.
A sütőmesterek szerint ez visszaélésekre
•adna alkalmat. A. vásárhelyi és Back-malmi
lisztekből, készült kenyerek fehérek, a -barna
minőségüéknek jelzettek is. Igy ezeket is fehér kenyérbe adják a közönségnek, sokkal
drágább árakon'.
Az -értekezlet elhatározta, ihogy a sütőmesterek -ezután csak egy fajta kenyeret sütnek és pedig tiszta buza, vagy buza és rozs
kev-erékii kenyeret. A kenyér árát viszontelárusitóknak 42 fillérben és a közvetlen fogászt ás céljait szolgáló eladásoknál 46 fillérben állapította meg kilónkint az értekezlet.
Megállapították még az értekezleten azt
is, hogy a sütemények ára továbbra is négy
fillér marad. A sütem-ények súlyára vonatkozóan kettő és fél és három és fél dekagrammot állapit-ott -meg az értekezlet. Az ennél kisebb sulyu sütemények négy fillérért való
árusítása már tilos.

— A németek minden támadást visszavertek. —
Berlin, szeptember 28. A nagy főhadiszállás jelenti: Az ellenség áttörési kísérleteit tegnap is folytatta, anélkül, hogy bárminő sikert ért volna el. Sok helyen azonban
igen érzékeny veszteséget szenvedett.
Loosnál az angolok ismét gázok alkalmazásával támadást intéztek ellenünk, a
mely teljesen hatástalan maradt. Ellentámadásunkkal jókora terepnyereség mellett húsz
tiszt és hétszázötven főnyi legénységet ejtettünk foglyul. Ezzel itt a hadifoglyok száma, a tiszteket beleértve, 3397-re emelkedett; 9 ujabb gépfegyvert zsákmányoltunk,
Soucheznál, Augresnél, Rodincoiirtnál és
egyebütt a champagnei egész arcvonalon, az
Argonok lábáig, a franciák támadásait kivétel nélkül visszavertük.
Souain vidékéit az (ellenség a helyzet
csodálatos félreismerésével lovas tömegeket
is hozott előre; amelyeket természetesen
összelőttünk, mire megfutamodtak. A támadások elhárításánál a szász tartalékezredek
és a inajna-frankfurti hadosztály csapatai
tüntették ki különösen magukat.
Az Argonnokban Fille-Morte állásunk
megjavítása céljából az ellenséges állások
ellen egy kis előretörést intéztünk, mely a
kiván-t eredményt meg is hozta és ezenfelül
négy tiszt és 250 főnyi legénység elfogását
is eredményezte.
A combresi magaslaton tegnapelőtt és
tegnap az ellenséges hadállást széles arcvonalon nagy kiterjedésű robbantásokkal elpusztítottuk és betemettük.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Rettenetes tüzérharc a nyugati
fronton.
Berlin, szeptember 28. A Vossische Zeitung haditudósítója irja, hogy olyan tüzérségi
tüz, mint amilyen most van a német-francia
harctéren, -még sohasem v-o-it sehol. A német
had-vezérek kijelentették, Iho-gy a champagnei
t-éli ütközet gyerekjáték volt hozzá kép-est.
A nyugati offenzíva
még erősebb lesz.
Berlin, szeptember 28. A Tagliche Rundschau katonai munkatársának jelentése szerint a szövetségesek támadása a nyugati
fronton már nem olyan heves, -mint az első
két napon volt. A szövetségesek nyilván
ujabb tartalékokra várnak. A Telegraaf értesülése szerint a nyugati fronton a nagy offenzíva legelején- tartunk és a tulajdonképeni
erős támadások csak rno-st fognak elkövetkezni.
A l'Humanité a szervezett
Németországról.
Páris, szeptember 28. A l'Humanité kijelenti, hogy nagy hiba, ha Németországot kimerült nemzetnek tüntetik fel. A valóság egészen máskép fest. Németország ipari, pénzügyi és gazdasági tekintetben fényesen szervezett ország. Északfrancia ország és Lengyelország a németek kezében van'. A 'l'Humanité kérdi, mit kell Franciaországban ten-

ni. A lakosságnak joga van ezt megtudni. Arról van szó, hogy a kormány a parlamentnek
világos és pontos fölvilágosítást adjon azokról a -segélyforrásokról, eszközökről, és arról
az emberanyagról, amely rendelkezésére áll.
A kormány kijelentései, amelyeket a kamara
csoportjai és bizottságai előtt tett, nem elegendők többé. Ha nyilvános- vita honvédelmi
okokból veszedelmesnek látszik, végül mégis
titkos kamarai üléseket kell tartam. A kormánynak és a parlamentnek kötelességeik
emez egészséges tudatára kell .jütniük.
Krobatin nyilatkozata a központi
hatalmak összetartásáról.
Hannover, szeptember 28. A Hannoverscher Anzeiger mai számában Krobatin táborszernagy, -közös hadügyminiszter következő
nyilatkozatát közli, amely nem fedi azokat a
szigorú közjogi szempontokat, amelyeket egy
közös miniszternek okvetlenül
respektálnia
kellene és amelyeket a német újság szerkesztőségének felkérésére irt,:
— Magyarország és Ausztria Német-országhoz való barátsága már béke idejében is
történelmi jelentőségű volt és a tüzpróbát a
háborúban is -fényesen megállotta. Számtalan
ellenségünk gyűlölete és irigysége minduntalan zavart igyekezett az egységes érzületben
észrevenni, de minden ilyen felfedezés nem
muta-tott éles pillantásukra, 'hanem eredménytelen 'kivánságok bizonyítéka volt. Egy
és ugyanazon gyűlölettől megtámadva, egy
és ugyanazon akarattól áthatva, egy és
ugyanazon gyűlölettől megtámadva, egy és
ugyanazon az ut-on halad Magyar-ország és
Ausztria Németországgal zavartalanul a győzelem felé.
A Bécs és Berlin között való érintkezésben a legkisebb zavar sincs-enl és a politika
„hadtápvonulún" épen olyan nyilt és őszinte
az egység, mint a hadvezetésben és a -harctér
parancsnokai között. A monarchia és Németország, amelyekhez bátram és tiszteletreméltóani csatlakozik ozmán barátunk, külün-kiilö-n ugy önmagáért, mint egyik a másikért
hatalmát azzal a dacos elhatározottsággal
ajánlja fel, amelyet Dürer híres képének íérfia
jelez: „Lovag, Halál vagy Ördög." Ennek igy
kellett fejlődnie és -ez igy is fog maradni, mert
Magyarország és Ausztria és Németország
között a barátság természetes fejlődésből támadt, olyan népek között, amelyeknek hasonló a gondolkodásuk és az- erkölcsük.
Hazánk lakóinak széles körében alkalmam volt arról meggyőződni, hogy a központi hatalmak szövetségét a polgárok kívánták és természetesnek tekintették. Nemcsak a háborúban, hanem a dicsőséges békekötés után is fenn fogják tartani a központi
hatalmak ezt a felette szívélyes viszonyt. Addig a fegyverek acélos szava beszél a központi hatalmak erejéről és egységéről. Ezeknek a ser-egeknek a vezérei, ezeknek a seregeknek a v-ezetés-e, ezek a; seregek maguk kigász'i ímegtestesíülés'ófí mutaitják uralkodónk
jelszavának: Viribus unitis. Ennek a háborúnak is ez lett a jelszava! (M. T. I.)

