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Felhívás Szeged hazafias polgáraihoz. 

A mindinkább nagyobb arányokat öltő 
'háború nagy költségeket ró a kormányra és 
hogy ez a nagy költség fedezhető legyen, 
•ujabb kölcsönt kér kormányunk a magyar 
nemzettől. Senkisem kételkedhetik abban, 
'hogy e válságos, történelmi napokban — szö-
vetségeseinken kívül — elsősorban önma-
gunk erejére vagyunk utalva és állami létünk, 
egyéni szabadságunk megóvása végett vér-
áldozataink .mellett anyagi áldozatokat is 
kell hoznunk. Hős. katonáink emberfeletti erő-
vel küzdenek a túlsúlyban levő ellenségeinik-
kel, de munkájuk csak ugy lesz eredményes, 
ha rendelkezésre bocsátjuk mindazon eszkö-
zöket, melyek a hadviseléshez szükségesek, 
felszereljük őket olyan ruházattal, mely meg-
óvja őket az időjárás viszonatgságai ellen. 

Mindehhez azonban .pénz, pénz és pénz 
kell! 

E célból a magyar királyi! kormány har-
madik hadikölesön kötvényeket bocsájtott ki 
és felhívta a nemzetet 'a köícsön-kötvények 
minél' nagyobb .összegű jegyzésére. 

Én a magam részéről' egy percig sem 
kételkedem abban, hogy ezen felhívásnak 
minden magyar érzésű polgár tőle telhetően 
eleget tesz, mégis hazafias kötelességemnek 
tartom felkérni Szeged város, derék polgár-
ságát, hogy ugy, amiként az előbbi két hadi-
köTcsön-kötivények jegyzésénél, ezúttal is ve-
gye ki részét a jegyzésekből mindenki, .ha az 
talán némi anyagi megerőltetésébe is kerülne. 

Elsősorban Is. felkérem, a termelő, gaz-
da-közönséget, úgyszintén az iparosokat, 
hogy ki-ki, az ő megtakarított egy-kétszáz 
koronáját is hozza a haza oltárára és ne 
tartson vissza senkit az, hogy az ő 100 vagy 
200 koronája a hazán már ugy sem segit, 
inert sok száz koronából lesznek az ezrek é§ 
sok ezerből a 'milliárdok. 

Felkérem továbbá a nagytőkéseiket és 
nagyvállalatokat, hogy a /rendkívüli viszo-
nyok Tiend'kivüii követelményei következté-
ben vonjanak ki tőkéjük készpénzéből minél 
nagyobb összeget és jegyezzenek vele hadi-
kölcsönt. 

Azt hiszem, senki előtt sem kell bőven 
magyaráznom, hogy amellett, hogy a hadi-
kölesön-jegyzés hazafias kötelesség, még jó 
hasznot is hajt, mert pénzünket oly magas 
kamattal gyümölcsöztethetjük, amellyel je-
lenleg egyetlenegy vállalat sem versenyez-
het. A harmadik h adiköl csön-kötvény 6 szá-
zalékos kamatot hoz, lombard kölcsönnel ez 
még tetemesen fokozható. 

Hogy, a kölcsönjegyzéseket olyan egyé-
neknek is lehetővé tegyem, kik a jegyzések 
•körüli eljárásokat nem ismerik és a pénzinté-
zetektől fel világosítást kérni nem óhajtanak, 
ép ugy, mint a második hadikölesön jegyzé-
sekor, ez alkalommal is elfogad hivatalom 
(Városháza, I. em. 18.) jegyzéseket a harma-
dik hadikölesönre és mindennemű felvilágosí-
tással készségesen szolgál — teljesen díjta-
lanul — a (hivatalos órák alatt. 

Szegeden, 1915. október 19-én. 
•Hazafias tisztelettel: - < 

Dr. Cicatricis Lajos 
főispán. 

A főispán felhívása bizonyára a polgár-
ság legszélesebb rétegeiben találkozik a leg-
teljesebb megértéssel. Az :a nagy érdeklődés, 

amely a harmadik hadikölesön kibocsájtását 
megelőzte, minden bizonnyal fokozódni fog. 
Már most megálla,pitiható, hogy Szegeden .a 
jegyzések az első napokon nagyobb arányok-
ban folynak, mint az első íkét hadikölesönnél. 
A főispáni hivatal a harmadik hadikölesön 
jegyzésénél még sokkal eredményesebb mun-
kát fejt ki, mint a második hadikölcsönnél. 
Hogy mily na-gv bizalommal fordul a közön-
ség a főispáni hivatalhoz, legfényesebben bi-
zonyítja a már eddigi eredmény is. A mai na-
pig a kő vetkező nagyobb jegyzések történ-
tek a főispáni hivatalban: Egyik, magát meg-
neveztetni' nem kivánó család családi alapít-
ványából 1,200.000 koronát jegyzett. Az uj-
szegedi Kender- és. Lenipar R.-T. jegyzése 
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250.000 korona. Grüner Géza jegyzése 10.000 
korona. Kisebb, pár száz és néíhánv ezer ko-
ronás jegyzésekben: eddig jegyeztek: 192.700 
•koronát. (Bejelentette még jegyzését 250.000 
koronára a légszeszgyár igazgatósága is. 
Nagy eredmény várható különösen a hetivá-
sáros napokon. 

A pénzintézetek is, minden eddigit 'felül-
múló agilitást fejtenek ki. A vállalatok a leg-
nagyobb igényeket kielégítő módon vesznek 
részt a jegyzésben. A Szegedi Kenderfonó-
gyár például 250.000 koronát jegyzett eddig. 
A magánosok érdeklődése is egyre általáno-
sabb. Az eredményt nagy mértékben fokoz-
hatja az, ha tervezett programját végrehajtja 
az a bizottság, amelynek ügyvezetését a ha-
tóságok és, a polgárság bizalma dr. Turóczy 
Mihály tiszti főügyész kezébe tette le. 

A németek előretörése Rigánál. 
Elérték a Düna folyót. — Kelet-Gaüciában visszavertük az oroszokat. 

Berlin, október 19. ,A nagy főhadiszállás 
jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy hadcso-
portja: Rigától délre csapataink rohammal 
elfoglaltak több orosz állást és Borkovichtól 
keletre elérték a Dünát. Egy tisztet és 240 
főnyi legénységet elfogtunk és két géppus-
kát zsákmányoltunk. Jakobstadtól északke-
letre egy orosz támadást visszavertünk. 

Smoloy vidékén egyik harci repülőnk 
lelőtt egy francia kétfedelű gépet, amelyet 
egy orosz törzskapitány vezetett és amely 
egy angol géppuskával volt felszerelve. 

L i p ó t bajor herceg táborszernagy 
hadcsoportja: Ujabb esemény nem történt. 

L i n s i n g e n tábornok hadcsoportja: 
A tegnap már jelentett Styr-menti harcok 
reánk nézve kedvezően folynak. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtőosztáljr) 

Budapest, október 19. (Közli a minisz-
terelnöki slaitóiosztály.jiAz oroszok tegnap az 
Alsó-Styr mocsár- és erdőövezetében foly-
tatták támadásaikat. A Deraznótól észak-
nyugatra fekvő Bogiuslawka falunál az el-
lenség három ízben intézett eredménytele-

nül rohamot egy honvédhadosztály hadállá-
sai ellen. Tüzeléssel és közelharcban vertük 
vissza; a mieink három tisztet és több mint 
ötszáz főnyi legénységet elfogtak, valamint 
két gépfegyvert zsákmányoltak. 

Egy Kulikovicen tul előnyomuló orosz 
hadosztályt urja a keleti partra űztünk visz-
sza. 

Czartorysk környékén az ellenség egyes 
pontokon átjutott a Styr nyugati partjára; 
itt még folyik a harc. 

Az oroszok Rafalowkától északra is 
nagy haderővel támadtak; visszavertük 
őket, 100 embert elfogtunk. 

A helyzet Kelet-Galíciában (egyébként 
változatlan. 

Höfer altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A bajok közt legkisebb: Szaszanov 
lemondása. 

Zürich, október 19. A Times parlamenti 
tudósításában ezeket írja: A parlamentnek 
igen nagy nehézségeket kel megvitatnia; e 
bajok között, amelyek be fognak következni, 
még a legkisebb: Szaszonov lemondása. 

Olasz támadás az Isorszo-fronton. 
— Az ellenség mindenült véres vereséget szenvedett. — 

Budapest, október 19. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztájlly.) Az Isonzó-harcvo-
naion folyó harcok kiterjedése növekedik. 
Tegnap délben erős tüzérség heves tüzelést 
kezdett a Km-en, a tolmein! hídfőben, Ca-
nalenál és a Plavánál levő állásaink, vala-
mint a görzi hídfő és a doberdói fensik ellen. 
A tüzelés nagy hevességgel este, sőt egyes 
helyeken éjjel is tartott. A tüzeléstől fedez-
ve, az olasz gyalogság számos helyen táma-
dott. 

A Km-en, a Mrzíi Vrhben és a tolmein! 
hídfő állásai előtt az olasz osztagok összes 
támadási kísérletei gyalogságunk és gép-
fegyvereink tüzében, valamint tüzérségünk-
nek oldaluk ellen intézett tüzében omlottak 
össze. Az ellenség gyalogsága, ahol támadt, 
a legsúlyosabb veszteségek mellett mene-
kült vissza lövészárkaiba. Helyenkint beér-
te azzal, hogy „avanti"-t kiáltott anélkül, 
hogy kimozdult volna fedezékeiből. 

Egy a Monté Saibotino (Salcarotől nyu-
gatra) ellen intézett támadást és több. a Fe-

teano melletti hadállások ellen intézett erős 
előretörést (ez utóbbi hadállások körül már 
napok óta heves harc folyik) szintén vissza-
vertük. 

Az olasz gyalogság itt is súlyos veszte-
ségeket szenvedett. 

Karint hiába n és Tirolban tovább folyik 
az ellenség élénk tüzérségi tevékenysége. 

Höfer altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A dunai forgalom 15 napon 
belül megindul. 

Bukarest, október 19. A romániai expor-
tőreik nagy bizalommal tekintenek a szövet-
séges csapatoknak Szerbia elleni gyors és 
biztos offenzívája elé. Folytonosan kötik a 
szerződéseket az uszály haj ókkal a dunai 
szállításokra, amelyek az ő véleményük sze-
rint legföljebb 15 nap alatt megindulnak. A 
dunai hajórakományok ennek következtében' 
folytonosan emelkedőben vannak, 


