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Az ellenség uj állásaiba több helyen benyomultak 
szövetséges csapataink. - Ujabb bolgár jelentés a 

döntő győzelemről. 
BERLIN, szeptember 19. A nlagy fő-

hadiszállás jiefafci: Balkáni harctér. Macken 
sen vezér tábornagy hadcsoportja: A szö-
vetséges csapatok több helyen benyomultak 
a tegnap előkészített orosz-román állásba. 

Macedóniai harcvonal: A Florina-ime-
dencében uj harcok fejlődtek. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

SZÓFIA, szeptember 19. A dobrudzsai 
fronton a románokkal és oroszokkal nagyobb 
harcok folynak. Ez csak azt. bizonyítja, 
hogy a bolgárok jóval gyorsabban üldözik 
az ellenséget, mint ahogy menekülni képes. 
Arcvonalunk, amely eddig ezen a fronton 
170 kilométer volt, 60 kilométerre keske-
nyedett. Mindkét harcoló fél uj erősítéseket 
kapott, de a románok és oroszok oly óriási 
veszteségeket szenvedtek, hogy össze sem 
lehet hasonlítani a bolgár veszteségekkel. 

(Saját tudósítónktól.) A lisztellátás uj 
rendije körül fölmerült azok ,a bajok, ame-
lyek a közönséget sújtották, keddre teteme-
sen enyhültek. Lisztkereskedőktől ,nyert in-
formációink szerint a közönség háromnegyed 
része már a délelőtti órákban megvásárol-
hatta 8—10 napra való lisztmennyiségét, 
ugy, hogy a délutáni órákban nagyon meg-
csappant a vevők száma. 

Az uj liszthivatalban ma is egész nap 
tartott a füzetjegyek kiállítása körül elkö-
vetett hibák javítása. Az érdekeltek sokkal 
türelmesebbek, a rend nagyobb volt, igy a 
munka is gyorsabban 'haladhatott. Sajnos, 
még mindig tekintélyes számban vannak 
olyan kereskedők, akik a részükre megálla-
pított lisztmennyiséget , nem kapták meg, 
ami nem annyira a kereskedők, mint azok-
nak a vevőknek szempontjából . sérelmes, 
akik az uj rend szerint kizárólag egy keres-
kedőnél szerezhetik be szükségletüket. Re-
mélhető azonban, hogy az ujabb 24 óra a 
helyzet ujabb lényeges javulását hozza meg 
és minden esetre kívánatos, hogy ezek az 
adminisztrácionális hibák meg ne ismétlőd-
jenek. 

Az uj rendszerrel azonban ugy a keres-
kedők nagy része, mint a pékek elégedetle-
nek. Kedden délben dr. Kormányos Benő 
vezetésével kereskedők jelentek meg a pol-
gármesternél, akitől a régi rendszer vissza-

A románok támadó ereje a Dobrudzsában 
két hét alatt egyszer s mindenkorra meg-
tört. A foglyok rendkívül nagy számia kér-
désessé teszi a román hadsereg újjászerve-
zését és kérdésessé teszi, hogy képes lesz-e 
említésre méltó ellenállásra a csernavoda 
konstanzai vonalon. 

A csernavodai Duna-híd az oroszok 
egyetlen reménye. Itt akarnak a Dunán át 
a régi Románia területére menekülni, hogy 
Bukarestet megvédhessék. A bolgár had-
sereg 15 kilométerre áll az ellenség utolsó 
védelmi vonalától. 

A dobrudzsai harcok befejezése öt-hat 
napon belül várható.* 

BUDAPEST, szeptember 19. (Közli a 
minisztereinek i sajtóosztály.) A délkeleti 
harctéren a helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

állítását kérték. Kedden délután pedig az 
ipartestület sütőipari szakosztálya tartott 
értekezletet Schiitz István elnöklésével az 
iparestületi székház gyüléstermében. Az ér-
tekezleten Sohütz ismertette azokat a sérel-
meket, amelyek szerinte az uj rendszer kö-
vetkeztében a pékeket érték és amelyek — 
ha sürgősen nem orvosolják — 10—15 régi 
szegedi sütőiparos tönkretételére fognak ve-
zetni. Elmondta az elnök, hogy nagyon sok 
pék csak havi 3—6—8 zsák lisztet kap. Ma 
egy kemence befütése 10—12 koronába ke-
rül, az egy-egy pék rendelkezésére álló napi 
lisztmennyiség oly kevés, hogy annyit sem 
keresnek meg az illetők, amennyi kiadásaik 
fedezésére kell. Pedig a legtöbb köztük régi 
szegedi iparos és nagy családu ember. Az 
elnök felszólalása után szenvedélyes vita ke-
letkezett, amelynek során olyan felszólalás 
is .elhangzott, hogy a jelentkezéseknél a kö-
zönség részint tájékozatlan volt, részint tá-
jékozatlanságban, hagyták, részint az össze-
írok önkényesen .osztották be a vásárlókat. 
Az értekezlet elhatározta, hogy a szegedi 
sütőipar összeomlásának megelőzése érde-
kéből szerdán délelőtt testületileg keresik fel 
a polgármestert, kérik sérelmeik sürgős or-
voslását és a régi rendszer visszaállítását. 

A rendelkezésünkre bocsájtott adatok 
alapján megállapítottuk a következőket: 
Fischer Izsó 26 éve pék Szegeden, 8 tagu 

családja van, egyáltalán nem kap lisztet, 
Csamor János három zsák lisztet kap 10 
napra, Filipov Kelemen évi 2100 korona ház-
bért fizet, segédnek havi 300 koronát, kap 
havonta 12 zsák lisztet, ami napi 33 kilónak 
felel meg. Klonkay 35 éve önálló iparos 
Szegeden, kap havonta !hat zsák lisztet. 
Botos József havi két zsák lisztet, azelőtt 
36 zsákkal kapott hetenkint. özvegy Tóth 
Sándorné 12, Rozsnyai Nándor két kemen-
cére 14, Neumaier János négy zsák lisztet 
kap havonta. Az Alföldi Kenyérgyárnak, a 
melyik öt kemencével dolgozik, négy zsák 
liszt jutott havonta. 

A törvényhatósági bizottság tudvalevő-
leg szerdán délután tartja szeptember havi 
rendes közgyűlését. A közgyűlésre Reiniger 
Jakab és dr. Becsey Károly törvényhatósági 
bizottsági tagok interpellációt adtak be a 
város liszttel való ellátásáról. Az interpellá-
cióban. a következő kérdésekre kérnek vá-
laszt a polgármestertől: 

— Mennyi liszt állott a város rendelke-
zésére augusztus 1-től szeptember 15-ig? 

Kiknek adatott át ez a liszt eladás és 
sütés végett? Mily mennyiséget kapott ebből 
a külön megnevezendő .. egy-egy kereskedő 
és sütő? ! 

Mi az oka annak, hogy a fogyasztó-
közönség oly nagy fáradsággal és időveszte-
séggel jutott egy-egy kiló liszthez és egy 
darab kenyérhez? 

Mily intézkedéseket kiván, tenni a vég-
ből a polgármester, hogy a liszt és kenyér 
kiszolgáltatása akadálytalanul és igazságo-
san történjék? 

Ugyancsk a város Msztellátásáról dr. 
Végmm Ferenic is adott be hasonló tartalmú 
interpellációt. 

Az interpellációkra a szerdai közgyű-
lésen fog a tanács válaszolni. 

A Délmagyarország munkatársa kérdést 
intézett dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mesterihez az interpellációkra vonatkozólag. 
A polgármester a következőket mondotta: 

— A pékboltok előtti tolongás megszűnt, 
most még csak az nj liszthivatai előtt látni 
tömeget. Ezek a lisztfüzetekre várnak, bár 
tudomásom szerint sokan, vannak köztük 
olyanok, akiknek az a céljuk, , hogy több 
lisztfüzethez jussanak. Ezek ellen kíméletle-
nül el fogunk járni. A lisztelosztás uj rendje 
simán fog menni, mert mindenki ahoz a pék-
hez és kereskedőhöz lett beosztva, ahová 
iratkozott. Amennyiben most még vannak 
apróbb rendellenességek, ezeknek az az oka, 
hogy az intézkedések egyelőre átmenetiek. 

A keddi közgyűlést előkészitő tanáics-
üléssen ezzel a kérdéssel kapcsolatban dr. 
Cicatricis Lajos főispán közölte, hogy meg-
látogatta a liszthivatalt és az őrlési engedé-
lyeket kiállító hivatalokat és azt tapasztalta, 
hogy az ellenőrzés nem felel meg a kívá-
nalmaknak. A vásárlási engedélyek kiadását 
az őrlési engedélyekkel kell kapcsolatba hoz-

Pékek és kereskedők a lisztellátás uj rendjének 
megváltoztatását kérik. 

— A főispán az átmeneti intézkedésekről. — Interpellációk a közgyűlés előtt. — 
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