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BERLIN, julius 7. A inagy főhadiszállás 
A Somme mindkét oldalán éjjel is 

folytatott, ránk nézve nem kedvezőtlen le-
folyású élénk harcok voltak. Ezek gyújtó-
pontjai a Contale Maisontói délre fekvő vi-
dék Hem és Estrés voltak. 

A Maastól keletre a Froide-Terre hegy-
háton, valamint a Vaux erődtől délnyugatra 
levő erdőben állásaink ellen széles arcvo-
nalban intézett erős francia támadást az 
ellenség érzékeny veszteségei mellett meg-
hiúsultak. A többi arcvonalon több izben 
volt járörharc. 

Vokncienestöl délnyugatra egy francia 
repülőgépet zsákmányoltunk. Perronestöl 

Nyugaton a németekre nézve kedvező 
harcok folynak. 

— A júniusi légiharcok eredménye: 7 német és 37 ellenséges 
repülőgép pusztulása. — 

és Vonzierstöl délnyugatra ellenséges repü-
lőgépeket légi harcban leszállásra kénysze-
ritettünk. 

A juniusi légi harcok eredményei: Né-
met veszteség légi harcban kettő, a földről 
történt lelövetés folytán egy, eltűnt négy, 
összesen hét. Francia és angol veszteség: 
Légi harcban huszonhárom, a földről tör-
tént lelövetés folytán tlz, kényszerű leszál-
lás folytán vonalunkon belül három; kémek 
kihelyezése céljából történt leszálláskor egy,' 
összesen harminchét repülőgép, amelyek 
közül huszonkettő birtokunkban van. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Helyenként a németek régi állásukba vetették vissza 
az angolokat. 

Liszt. 
A 'liszteíátás ügye még mindig bonyo-

lódik. Mai számunkban olvashatja a közön-
ség a polgármesternek egy nyilatkozatát, 
amelyben a liszttel való takarékoskodásra 
liivja fel a közönség figyelmét. Ma ismét há-
rom asszony jelent meg a polgármesternél, 
akik sirva panaszolták, hogy nem1 tudnak 
lisztet és cukrot kapni. Pénzük van, — mond-
ták — de. mit csináljanak, amikor nem, tud-
nak félkiló liszthez jutni, hogy legalább kis 
főzeléket főzhessenek a gyermekeiknek. El-
utasította őket olyan kereskedő is, akinek 
van lisztje, de nem adott, mert csak a régi 
és állandó vevőknek ad. 

A lisztel'látás központi szervezete mel-
lett ez a két dolog: a közönség és a keres-
kedők viselkedése szabja meg a helyzetet. 
A liszfpazarlással könnyen végezhetünk. Az 
emberek nagy többsége nem volt abban a 
helyzetben, hogy lisztszükségletét fedezni 
tudta volna. Lehet, hogy az a kisebbség, a 
melyik az egész idényre gondoskodni tudott 
lisztjéről, bőkezűen szabta meg a maga por-
cióiját. iKöz'tudomásu azonban, hogy a ma-
gánháztartások lisztkészletét ellenőrizték. 
Tökéletes ez' az ellenőrzés akkor sem lehe-
tett, ha a leglelkiismeretesebb volt. Mégis 
kinek szól az a figyelmeztetés, hogy a liszt-
tel takarékoskodjunk? Annak, akinek na-
gyobb készlete van, mint amekkorára szük-
sége van, vagy annak, aki sirni, veszekedni, 
tülekedni kénytelen egv félkilócskáért? Avt 
hisszük, a polgármesteri figyelmeztetés r -
kább ezt jelenti: ne felejtsük egy pillanatra 
sem. hogy a rettenetes, véres világháború 
második esztendeiének utolsó hónapját él-
jük: a véres színjáték, nmelv ezekben ;i na-
pokban nagyobb erővel lángolt fel, mint va-
laha, drága véreink százezreit köti le; lehe-
tetlen, hogy ne érezze ennek a városnak és 
országnak minden polgára, hogy legelőször 
ezekről cl 7, (X Idott testvéreinkről kell gondos-
kodni és csak azután jöhetünk mi, a front 
mögött élők; fokozzátok hát le igényeiteket, 
ameddig a szükség parancsolja.- legyetek 
jók, tűrők, — mi a ti jóságtok és tiiréstek 
azokéhoz képest, akik a fronton vannak -
a gazdag ne pazaroljon, a szegény ne láza-
dozzon, a termelő és kereskedő csak addig 
nézze hasznát, amíg nemi vet gáncsot vele 
embertársai megélhetésének. 

Helyes ez ia figyelmeztetés, de foganatja 
csak akkor lehet, ha áthatja a közönséget 
az a tudat, hogy a hatóság mindent meg-
tett, ami módjában volt. Egyik-másik keres-
kedő ellen felhozott panaszt a polgármester 
orvosolja, ugy látjuk, tekintettel mindig ar-
ra, hogy a kereskedő helyzete is nehéz és 
a megélhetésén sebet ütni a mai viszonyok 
'között sem szabad. Viszont nagy baj lenne, 
ha a liszttel való önkényeskedés nagyobb 
mérvet .öltene. A kereskedő osztály iránt 
való bizalommal és tisztelettel intünk éttől 
mindenkit. Jól ismerjük azokat az üzleti ér-
dekeket, amelyek egy-egy cikk forgalma 
körül csoportosulnak. Tudjuk, hogy különö-
sen a kisebb kereskedők üzletében mit jele it 
az, hogy a régi és állandó vevők számára 
legyen li.szt. Mégis olyannak látjuk a hely-
zetet, hogy egy kereskedőtől sem távozhat 
félkiló liszt nélkül a vevő, ha a boltban még 
van ennyi liszt. 

A kereskedő megkívánhatja a hatóság-
tól az egyenlő és igazságos elbánást. Vi-
szont ezt azzal kell honorálnia, hogy lisztjét 
minden válogatás nélkül és azonnal a közön. 
ségh ez juttatja. Nincs olyan üzleti érdek, 
amelynek gyermekek, családok éhezésével 
szemben jogosultsága lenne. 

Köln, julius 7. A Kölnische Volkszeitung 
szerint a Corriere della Sem londoni levele-
zője azt jelenti lapjának, hogy az angol of-
fenzíva nagyon csekély eredményt ért el. 
Az első roham alkalmával megtámadott 
Serre, fíeaamont, Hamel és Tiepval közsé-
gek meg mindig a németek birtokában van-
nak. Más pontokon egészen a régi állásukig 
visszanyomták a németek az angolokat, a 
minek kire igen nagy lehangoltságot okozott 
Angliában. 

Német gépfegyver osatagok 
állítják meg az előnyoinulást. 

Hága, julius 7. A londoni lapok hadi-
tudósítói igen komplikáltaknak nevezik az 
angol-német fronton támadt harcokat. A leg-
nagyobb nehézséget az okozza, hogy a né-
met gépfegyverek annyira el vannak rejtve, 
hogy teljesen föltalálhatlanok és csakis kézi-
tusában vehetők el az ellenségtől, mialatt a 
támadó britek óriási veszteséget szenved-
nek a németek oldaltiizétől. Bár az, angolok 
rendkívül hevesen ágyúzták a német drót-
akadályokat, ezek mégsem voltak teljes#i 
szétdúlva, ugy hogy a további előrenyomu-
lás mindig csak lassan, fáradságosan törtért* 
betett. 

A Times haditudósítója megemlíti, hogy 
számos német ezred, melyről azt hitték, 
hogy már megsemmisült, nem várt helyen 
hirtelen újra fölbukkant. A Daily Mail han-
goztatja a német gépfegyverosztagok vitéz 
védelmét, különösen Manetznél. Amidőn az 
angolok már a német lövészárkokban állot-
tak, még akkor is nyugodtan folytathatták 
a lövöldözést. Azonban nemcsak itt, hanem 
a kiterjedt front minden pontján rendkívül 
hősies magatartást tanusitőttak a német gép-
fegyverosztagok. 

Az elfoglalt falvakban borzalmas a 
pusztulás. Mametzben egyetlen ház sem áll 
és még a templom! is romhalmazzá lett lőve. 

Az angoloknak védelmezni kell 
saját állásaikat. 

London, julius 7. A Daily Chronicle i r ja : 
Az angoloknak egyelőre elég dolguk, vau az-

zal, hogy uj állásaikat és régi állásaik bizo-
nyos pontjait megvédelmezzék '« ezenfelül 

még uj előrehaladást is érnek el. 
A Times vezércikkben kifejti, hogy nem 

SzahWd azt várni, hogy az elfoglalt falvak 
lajstroma emelkedjék, olyan előrehaladások, 
amelyek az offenzíva elején történteik, most 
valószínűtlenek. A mi számunkra most ke-
vésbbé terepnyeraségről van szó, mint arról, 
hogy csökkentsük az ellenséges kombattán-
sok szániát. íMeg kell tanulnunk azt. hogy a 
háború további szakaszait nyugalommal, tü-
relemmel ós bizalommal bevárjuk, mint azt 
a franciák Verdunnél tették. A mi formá-
cióink szerenesésen kiiállották a tüzpróbát. 
A franciák folytatják ©figyelemreméltó elő-
rehaladásukat. 

A laip igy zárja be fejtegetéseit: 
A szövetségesek együttműködése mesz-

sze túlmegy a nyugati arcvonalon és min-
den arcvontdon a háború hevessége fokozó-
dik, az előrenyomulás ára nagyobb lesz, >a 
veszteségek súlyosabbak, de mégis elmond-
hatjuk, hogy a szövetségesek csillaga min-
denütt emelkedőben van. (iM. T. I.) 

A német front sehol sincs 
megszakítva. 

Berlin, julius 7. A Vossische Zeitung-
nak jelentik Genfből: Az angol és francia 
katonai kritikusok megállapítják, hogy a 
német front acélszalagja sehol sincs átsza-
kítva. Számolni kell azzal, hogy a további 
előnyomulás egyre lassúbb lesz.' A németek 
első és második állása között való előreha-
ladásnak rendkiviiii nehézségei vannak, 
mert a föld tele van gránáttöfcsérek'kel éá 
ezért szmte járhatatlan. Ez az oka, hogy a 
tüzérség nem követheti a gyalogságot és 
hogy municiót sem lehet a járhatatlan uta-
kon a csapatok után szállítani. A francia 
lapok nagy reménységet fűznek az angolok 
uj melinit-lövedékeiihez. A támadó frontról 
származó ágyudörgést, bár nyugati szél fuj, 
tegnap és tegnapelőtt Paris környékén tisz-
tán lehetett hallani. 


