DÉLMAGY ARORSZ ÁG

tani kerületben több helyen átlépték a határt
és olyan erővel támadtak, hogy az orosz
csapatok fejvesztetten, teljes rendetlenségben
menekültek. A törökök előnyomulása még
most is tart. Az oroszok e harcokban igen
sokat vesztettek.
KÉT MAGYAR MÉRNÖK TALÁLMÁNYA.
A Magyar Távirati Iroda közli, hogy
had vezetőségünk két magyar mérnök találmányát eredményesen kipróbálta. Arról van
szó, hogy repülőgépről egész uj mód szerint pontosan lehessen bombát vetni. A próba fényesen sikerült. Aviatikusaink a készüléket legközelebb használják is, az ui
robbanólövegekkel együtt.
JAPÁN TÜZÉREKET FOGTAK EL A
NÉMETEK.
Berlin, november 15. Insterburgi távirat
jelenti, hogy az Eydtkuhnen melletti harcokban a németek igen sok foglyot ejtettek.
A ifoglyok között több japán tüzér volt, japán egyenruhában.
TÖRÖKORSZÁG LELKESEDIK A
MONARCHIÁÉRT.
Konstantinápolyból jelentik: Óriási tüntetések ismétlődnek a szent háború mellett.
A magyar-osztrák nagykövetség előtt tegnap hatvanezer ember éltette a monarchiát.
Pallavicini őrgróf nagykövetünk az erkélyről beszélt és megemlítette, hogy Törökország és a monarchia között a télies
megegyezést szerencsésen létrehozta. A zenekar a Himnuszt is eljátszotta. A német
nagykövetség előtt szintén tüntettek.
ELKESEREDETT HARC YPERN KÖRNYÉKÉN.
Berlin, november 15. A Loikalanzeiger
jelenti Rotterdamból: A Daily Mail jelentése
szerint az angol tüzérség egyrésze Ypern
környékén menthetetlenül elsülyedt az
iszapban. A harcvonalat napról-napra kell
változtatni a terepviszonyok és az időjárás
szerint. A nénietek támadó ereje egyáltalában nem csökkent. Egyes különösen fontos
pontokon még mindig nagy erőket vonnak
össze. Az angol katonák uj megerősítések
után vágynak és minden erről szóló hírt
nagy türelmetlenséggel lesnek.
Az anyoi északi szá&*ny visszavonult.
Rotterdam, november 15. A mai angol
harctéri jelentések megállapítják, hogy a
németek általános heves támadást Intéztek
az északfranciaországi állások ellen. A laptudósítók elismerik az angol északi szárny
részleges visszaszorítását. A tengeralattjáró
naszádoknak a La Manche-csatornán történt felbukkanása miatt az angolok csapatszállításaikat nem a csatornán át, hanem írországon keresztül irányítják és dél felé
szállítják a francia harctérre.

Szeged, 1914. november 17.

tengerre. Azt hiszik, hogy a japáni flotta i
már a közelben leselkedik. A tengeren nagy
ütközet várható- A japáni ellenséges flotta
Igazgató VAS SÁNDOR.
nyolc különféle tipusu cirkálóból áll.

K O R I Ó

Telefon 11-85.

Az uj hadikölcsön.
Hétfőn kezdődik és csak 8 napig tart, —
tehát igen rövid idő áll az állampolgárok
rendelkezésére, hogy a nemzet nagy erőpróbájából kivegyék részüket. Pedig meg kell
ez alkalommal mutatni, hegy Magyarország
népe nemcsak a világ legbátrabb katonája,
hanem egyúttal a legáldozatkészebb. mihely az ezeréves haza sorsáról van szó Mert
a jelen pillanat parancsoló hangját meg kell
érteni mindenkinek egyaránt, legyen az
gazdag, vagy szegény, nezmetiségi vagy
színmagyar, szóval bármely rang vagy osztály tagja, egyforma mindenkinek a kockázata, mert hisz mindannyian mindenünket
egyformán kell, hogy védjük. A katona
karddal és puskával a harcmezőn az ellenséggel szembe szállva, az iíthonmaradottak
pedig az anyagi erőforrások megnyitása által, a másik nem; kevésbé fontos eredményt
fogják (elérni. A háború töméntelen pénzt
emészt és
még kiszámíthatatlan, hogy
mennyire lesz szükség, épen ezért mindent
oda kell adni akkor, midőn a haza kéri és
mig nem követeli, hiszen módjában volna
egyszerűen hadiadó formájában is előteremteni a szükséges tőkét, de ö az állampolgárokkal szemben ilyen fegyverhez nem nyul,
hanem kölcsönt kér, ami után oly magas
kamatot fizet, aminőt egy bank sem fog fizetni soha, minthogy a múltban sem fizethetett. Mert csak látszólagos a hat százalék,
hisz annál jóval több. Ha figyelembe vesszük
először azt, hogy 23 napra fizet kamatot
anélkül, hogy a tőke -felett rendelkezett volna. már elegendő lenne az ügy megnyeréséhez azok számára, akik esetleg szorongással adnák oda megtakarított pénzecskéjüket,
de ez csak elenyésző kedvezmény azokhoz,
amiket ezenfelül még biztosit. Ugyanis 97.50
korona után fizet 6 K-át és ha öt évig a papírokat sem eladásra nem kínálja a tulajdonosa, sem el nem adja, akkor minden 97 K
50 fillér helyett az ötödik év végén 100 K-át
fizet. Még -csak azt, hogy abban az esetben,
ha a kötvény tulajdonosának pénzre van
szüksége, az összes bankok 75 százalék erejéig 5 és fél százalékod pénzt
kölcsönöznek,
— akkor a haszonra spekulálók is megnyerettek az ügynek. Fel tehát itthon maradt
gárda, segíteni a harcbavonnltakon, hisz magunkon segítünk általa.
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jáfsza.

Hétfőn délután 5 órakor
jótékony

A szegedi ipari szövetkezetek érdekeltsége vasárnap délelőtt a kereskedelmi
és
iparkamarában tartott értekezletén tárgyalta
a hadikölcsön ügyét s lelkesítő felszólalások
hatása alatt a következő bejelentések történtek: A szegedi
cipőgyár
szövetkezet
50.000 K. A szegedi bőripari
szövetkezet
Lembergben van
15.000 K. A szegedi bútoripari szövetkezet
az orosz főhadiszállás. 5.000 K. A szegedi szabóipari szövetkezet
2.000 K. Algyői községi hitelszövetkezet
Páris, november 15. (Rómán át.) A Ha- 15.000 K. Sándorfalvai hitelszövetkezet 1.000
vas-ügynökség még e hó kilencedikén kö- K. Szabó Gyula 5000, Kocsis István 4000,
zölte, hogy az orosz főhadiszállást Lem- Kqsóczky Pál 3000, Manming Mihály 2000,
bergbe vitték. Nlkoíajevics Miklós nagy- Vas János 2000, Szabó Ferenc 1500, Vékes
Vénig Gyula,
herceg, az orosz seregek főparancsnoka Bertalan, Flamm Arthur.
Metzsrer
Péter.
Schaeger
Márton
1000—1000
azonban ez idö szerint nincsen Lembergben,
.
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korona. Eidl Antal. Baranyai Gyula, Lula An~
hanem a kelet-poroszorszagi harcokat ve- ^ 0 a á ] J A z s e f _ T ) é k á n y Mihály 500-500
zeti.
korona, Szántó István, Podgoriea György
200—200 korona, Gulicska Antal 100 korona.
A NÉMET FLOTTA CSILÉNÉL.
A lelkes hangulatból ítélve, a szegedi iparosValparaisóból jelentik, hogy az ott szövetkezetek érdekeltsége körében legalább
horgonyzó német cirkálók kifutottak a nyilt negyedmillió kölcsön jegyzése várható.
Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szeged.
Felelős szerke".7tő Pásztor József. Kiadótulajdonos Várnay L.Szegcd.

