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A francia offeoziva 
Berlin, október 13. A nagy főhadiszállás 

jelenti: Az angolok előretöréseit Vennelies-
íől észaltra könnyű szerrel visszautasitot-
tuk. 

Souctoeztől keletre a franciák Ismét el-
vesztettek egyes árokrészeket, amelyekben 
október 1 Lén már képesek voltak tartani 
magukat. 

A Champagneban, Tahimétól délre teg-
nap este megfiiusult egy francia támadás. — 
Ugyanazon a helyen reggel egymást követő 
több vonalban megismételt támadásuk tel-
jesen összeomlott. 

A Vogézekben a Schratzmenle nyugati 
lejtőjén a franciák állásuk egy részét elvesz-
tették. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszter elnöki sajtóosztály.) 

Hir Grey lemondásáról. 
Rotterdam, október 13. Sir lEdward Grey 

már nem fogadja a diplomáciai képviselőklet. 
Legutóbb a négyesszövetség nagyköveteivel 
tanácskozva, azt mondta, .hogy szémbaja sú-
lyos és ezért kénytelen minden munkától tar-
tózkodni. Feltétlenül biztos, hogy Sir Edward 
Grey lemond. A tegnapi minisztertanácson 
fontos döntés volt a balkán kérdésben, de 
Grey már nem volt jelen a tanácskozáson. 

Fontos minisztertanács Parisban. 
Páris, október 13. A miniszterek tegnap 

késő délután a Elyséebe mentek és Poincaré 
elnöklete alatt minisztertanácsot tartottak, a 
melyen megvitatták a diplomáciai és a kato-
nai helyzetet, továbbá olyan kérdésieket tár-
gyaltak, amelyek a parlamenti helyzettel 
függnek össze. (M. T. I.) 

Francia hivatalos jelentés német 
támadásokról. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti a sajtó-
hadiszállásról: 

A francia vezérkar október kilencedikén 
a következő jelentést adta ki: 

(Délután 3 óra.) A németek tegnap Loos 
és kornyéke elleni offenzivájuk alkalmával 
rendkívül nagy veszteségeket szenvedtek. Há-
rom egymásra következő vonai ment roham-
ra és több hadoszlop követte. 

Gépfegyvereink és ágyúink kombinált tü-
zelése mindnyájukat elpusztította; csak egyes 
osztagok voltak képesek a Loos és Lens-Bet-
hüne országút között nemrégiben elfoglalt ár-
kainkban lábukat megvetni, 'Neuvilletől délke-
letre és St.-Vaastnál is visszavertünk helyi 
jelentőségű, hasonlókép heves, többször meg-
ismételt támadásokat. Megtartottuk az utóbbi 
napokban szerzett összes előnyeinket. 

Champagneban a németeknek egy éjjeli 
ellentámadását könnyen megállítottuk. Talhiu-
retől délkeletre elért sikereinkre f z ellenség 
fojtó és könyfakasztó gázokkal telitett gráná-
tok heves lövöldözésével válaszolt. 

A nyugati Argonneokban ütegeink lö-
vészárkaink ellen intézett német bombázást 
elhallgattatták, Lotharingiában több ellensé-
ges földerítő osztag támadását visszavertük, 
amelyet az ellenség a Parroya-erdőben előre-
tolt állásunk ellen intézett. Az ellenség egy 
fel derítő-osztály a Reillon—Leintrey-f rontunk 

első sorában megfészkelte magát, de ismét 
elűztük. 

Loos előtti árkaink ellen az ellenség ujabb 
támadásokat intézett, amelyeket egészen az 
ellenség eredeti állásáig visszavertünk. A 
Champagneban visszavertünk egy a Tahure-
magiaslat .ellen intézett ellentámadást és széj-
jelszórtunk gyülekező német csapatokat, a 
melyek valószínűleg uj támadásra készültek. 

Az Argonneokban Four de Paris-nál, a 
Maias-magaslatokon Caionné és Eparges 
mellett bomba- és ilégi torpedó-harc. Leint-
reynél visszafoglaltunk egy árkot, amelyet 
tegnap elvesztettünk. 

Csütörtökön fogadja 
a belügyminiszter a szegedi 

küldöttséget. 
(Saját tudósítónktól.) A drágaság ügyé-

ben hozott közgyűlési határozat első pontjá-
nak végrehajtása a megvalósításhoz közele-
dik. Sándor János belügyminiszter a jövő hét 
csütörtökjén fogadja a szegedi küldöttséget, 
amely szerdán délután a gyorsvonattal uta-
zik Budapestre. A törvényihatósági bizottsági 
tagok hihetőleg tudni fogják kötelességüket 
és kellő számban jelentkeznek a küldöttség-
ben való részvételre a polgármesteri hivatal-
ban kitett ivén. 

Orosz lap a balkáni helyzetről. 

Stockholm, október 13. A Djen iazt irja, 
hogy Szerbia helyzete napról-nupra rosszab-
bodik. Görögország segitségére már nem szá-
mithat és bár a szövetségesek sokat fáradoz-
nak azon, ihogy Szerbiának segítséget nyújt-
sanak, ez nem vihető keresztül. Szerbia sorsa 
nem a Balkánon, hanem a többi harctéren fog 
eldőlni. Ha a szövetségesek győznek, akkor 
Szerbia sorsát is ők fogják meghatározni. 

Remélik, hogyha Görögország nem segit 
Szerbiának, azért nem is fordul1 a négyesszö-
veíség ellen. Görögország csak azért mozgó-
sított, mert attól tartott, hogy Bulgária mc# 
fogja támadni. Miután azonban Bulgária biz-
tosította .a. görög kormányt arról, hogy nincs 
támadó szándéka Görögország 'ellen, a király 
szilárdul el van határozva arra, hogy nem 
fordul Bulgária ellen. Most derül csak ki, 
Ihogy miért követelte Bulgária mindig csak 
Macedóniának szerb részét. Az angol és fran-
cia .csapatoknak Szalonikiben való további 
partarszá fásáról a görögországi politikai 
helyzet változása folytán most már szó sem 
lehet, mert ez a partraszállitás csak Görög-
ország beleegyezésével történhetne. Arra 
gonlni sem lehlet, Ihogy Görögországot erő-
szakkal kényszerítsék az angol—francia csa-
patoknak az országon való átengedésére. 
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GENF: A francia minisztertanács elfo-
gadta Deleassé külügyminiszter lemondását. 

BUDAPEST: A magyar jogtudományi 
egyetem gróf Tisza Istvánt jogi-, József fő-
herceget, Machensent és Enver pasát állam-
tudományi disztoktorokká választotta meg. 

SAJTÓHADISZÁLLÁS: Előnyomulásunk 
Pozserovácnál kitűnően halad. Szerbeknek az 
a híresztelése, hogy Sábáénál veszteségeket 
szenvedtünk, valótlan. Bombamentes fedezé-
keink előtt százszámra hevernek temetetlenül 
szerb holttestek. 

BUKAREST: Pruhova—Zoltza között a 
vasúti forgalmat Szerbiában katonai okokból 
beszüntették cs Románia, valamint Szerbia 
közt vasutiforgaiom helyett autó-forgalmat 
létesítettek. 
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Adakozzunk a rokkantaknak 
és a világtalan katonáknak! 

Hogy a közönség minél alaposabban tá-
jékoztassék ebben a nagyjelentőségű ügyben, 
alább szó szerinti szövegében közöljük a ta-
nácsi határozatot és a polgármesternek két 
levelét, amelyek egyikét a főispánhoz, a má-
sikat a Hus- és Vásárpénztárlh'oz intézte. A 
főispánihoz küldött levéli: 

Méltóságos Cicatricis Lajos főispán urnák 
Szeged. 

Törvényhatósági közgyűlésünk 1915. szep-
tember 29-én és folytatva tartott közgyűlésé-
ben a város egész területére kiterjedő hatály-
Jyal -kimondta az élelmiszerek kiviteli tilalmát. 
Hogy ezen iaz élelmicifckék általános drágasá-
gának enyhítését célzó határozatához minél 
előbb és minél biztosabban megszerezhesse a 
kormányhatósági jóváhagyást, felkéri méltó-
ságodat, hogy a városi hatóság képviselőinek 
és .a közgyűlés legalább 40 tagjának élén a bel-
ügyminiszter nr őnagy méltóságán ál megjelen-
ni és tőle a határozat jóváhagyását kérelmezni 
méltóztassék. 

Amidőn ,az idézett szánni közgyűlési hatá-
rozat viégrehajtáisak.éjpen a közgyűlés ezen ké-
relmét tolmácsolni bátorkodunk, egyszersmind 
kérjük, hogy a kihallgatást ki'észlközöltoii és an-
nak idején a további lépések megtétele céljából 
velünk tudatni méltóztassék. Szeged szab. kir. 
város tanácsának 1915. október 11-én tartott 
üléséből. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester. 

A tanács határozata a következő: 
A vonatkozó közgyűlési határozat végre-

hajtásaképen felkéri a városi tanács a főispán 
ur őrnél tóságát, hogy a hatóság képviselőinek 
és a közgyűlés tagjainak küldöttségét alkalmas 
időben a belügyminisztériumhoz küldöttségileg 
vezetni méltóztassék, annak az érdekéből, hogy 
a belügyminisztérium a város egész területére 
kiterjedő hatállyal engedélyezze a kiviteli ti-
lalmat. 

Felhívja ia városi tanács a rendőrfőkapi-
tányt, hogy a piaci szedők igazolványát vonja 
be és gondoskodjék arról, nehogy az igazolvá-
nyoktól megfosztott szedők élelmi szereket vi-
hessenek iá vasúti állomásokra. 

A közgyűlés felhívja a rendőrfőkapitányt 
arra is, hogy a kofákat reggel 11 óra előtt való 
vásárlástól tiltsa el. 

Az általános közélelmezési szövetkezet ala-
kításának érdekéből felkéri a tanács a polgár-
mester urak hogy a szövetkezet létesítésére 
vonatkozó munkálatokat az érdekelt körök be-
vonásával folyamatba tenni és a társadalom 
részéről a szükséges anyagi eszközöket is meg-
szerezni szíveskedjék. Mielőtt a tanács összeg-
szerűkig meghatározná a szövetkezet alapit ásá-
hoz szükséges városi hozzájárulást, felhivja a 
főkapitányt és a főszámvevőt, hogy a városi 
élelmiszerüzletek és a Ba.ck-malom között őr-
lési üzlet leszámolását mielőbb ejtsék meg és 
az eredményt jelentsék be. 

Felkéri a tanács a polgármester urat, hogy 
írjon át a szegedi helyőrség parancsnokságá-
nak, hogy a katonaság és a kórházak részére 


