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Tizenkét millió koronát jegyeztek 
eddig Szegeden a hadikölcsönre. 

(Saját tudósítónktól.) A harmadik hadi-
kölcsönre tudvalevőleg november 17-éig le-
het jegyezni. Szombaton-, október 30-án zá-
rult be a jegyzésre hivatalosan megállapi-
tott határidő első pe-rodusa, ameddig az alá-
irási ár 97 korona 10 fillér volt. Ezt a napot 
alkalmasnak találtuk arra, hogy a rendelke-
zésünk r-e bocsátott adatokból megközelítő 
pontossággal megállapits-uk azt az -összeget, 
amelyet a harmadik hadikölcsönre Szegeden 
eddig jegyeztek. Sajnálattal kellett tapasz-
talnunk, hogy egyik-másik pénzintézet a 
nagy nemzeti ügy sikeréért folytatott fárad-
ságos imvrakájábani nem szívesen támogatja a 
sajtót . Annyiv-ai! inkább találjuk ezt érthetet-
lennek, -mert hiszen a legtöbb bank minden 
elismerésre érdemes buzgósággal fáradozik 
a minél teljesebb -siker érdekében. 

Ennek a fáradhatatlan .buzgalomnak 
meg is van- a bőséges gyümölcse. Bizonyára 
mindenek örömére jelenthetjük, hogy a har-
madik hadíikölcsönre Szegeden eddig eszkö-
zölt jegyzések összege jóval túlhaladja azt 
az összeget, amelyet a második vagy első 
hadikölcsön alkalmából- ebben az időben el-
értek. A főispáni hivatalon- és a .postafőnökön 
kívül a királyi adóhivatal és hat pénzintézet 
volt szives az eddig elért .jegyzések össz-egét 
velünk közölni. Ezeknek a jegyzéseknek ősz-
szege 11,347.250 koronái. Ha ehhez hozzá-
számítjuk azokat a jegyzéseket is, amelyek 
kimutatásunkban nem szerepelnek, az eddig 
elért eredményt tizenkét millió koronára be-

csülhetjük. Az egyes nyilvános aláirási he-
lyeken elért eredmények a következők: 

May-bank 5,050.000 K. 
Szeged-Csongrádi 2,300.000 „ 
-Kereskedelmi és Iparbank 1,600.000 „ 
Szécsi-bank 1,300.000 „ 
Szegedi Hitelbank 730.000 „ 
Osztrák-Magyar Bank 300.000 „ 
Postahivatal 64.000 „ 
Királyi adóhivatal 3.250 „ 

Összesen 11,347.250 K. 

Ebben az összegben benne van az a 
3,190.850 korona, amit, a főispáni hivatalban 
jegyeztek. Ezek közül a jegyzéseik k-öziil azo-
kat-, -amelyekre nézve a fél disponál, a meg-
jel-ölt pénzintézetbe utalják, a többit pedig a 
nyilvános aláirási helyek között egyenlően 
osztják meg. A város három milliós jegy-
zés-e a 'May-bank kimutatásában szerepel. 
Bár a z eddigi jegyzések összehas-on-lithataib-
lanul nagyobbik felét kereskedők és vállal-
kozók szolgáltatták, mégis örvendetes, h-ogy 
máris tömegesebben jegyeztek a tanyaiak is. 
A hadikölcsön sikereért kiterjedt agitáció bi-
zonyára' tartóssá és véglegessé teszi az ed-
digi ,sikert. Remélhető, hogy a gazdák és 
földbirtokosok nemi kívánják kivonni magu-
kat a nemzeti ügy üzletnek i s kitűnő szolgá-
latából, egyre tömegesebben fognak jegyezni 
a kisebb egzisztenciák és eleget tesznek köte-
lességeiknek azok a gazdagok is, akik eddig 
késlekedtek. 

A szövetségesek az oroszoktól a községek 
egész sorozatát ragadták ei. 

— A németek elfoglalták Komarowot. — 

Budapest, október 30. (Közli a 'minisz-
terelnöki sajtóosztály.) A Cartorijsktól nyu-
gatra küzdő osztrák-magyar és német csa-
patok támadásaikat folytatva, az ellenségtől 
szívósan védett községek egész sorozatát 
ragadták el, 18 orosz tisztet és 929 főnyi le-
génységet fogtak el s két gépfegyvert zsák-
mányoltak, valamint lelőttek egy orosz re-
pülőgépet. 

Északkeleten nincs egyéb újság. 
Höfer altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 
Berlin, október 30. A níagy főhadiszállás 

jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy hadcso-
portja: Mittautól északkeletre erőink, ame-
lyeket Plakamem . vidéken, Missa északi 
partjára toltunk előre, visszautasítottak két 

erős éjszakai támadást és egy további tá-
madás elöl visszavonulnak a déli parton el-
foglalt főállásba. 

L i p ó t bajor herceg táborszernagy 
hadcsoportja: Nincs újság. 

L i n s i n g e n tábornok hadcsoportja: 
Cartorijsktól nyugatra elfoglaltuk oroszok 
komarowi állását és magát Komarow hely-
séget. Az oroszok egy éjszakai ellentáma-
dása sikertelen maradt. Kamienucha, Huta-
lisvoska és Biologow községeket rohammal 
elfoglaltuk, 18 tisztet, 929 főnyi legénységet 
elfogtunk, két géppuskát zsákmányoltunk. 
Kolkinál lelőttünk egy orosz harci repülő-
gépet. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Tízszeres túlerővel támadnak az olaszok. 
Budaipest, október 30. (Közli a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) Az Isonzó-harcvo-na-
Icn a tegnapi nap a görzi hídfőtől északra 
levő szakaszon szembetűnően csendesebb 
lefolyású volt, csak a tóiméiul hídfő védői-
nek kellett még erösebb támadást vissza-
utasitaniok. Görz előtt az ellenség tüzérsé-
gének tüzelése az esti órákig leghevesebben 
folyt. Ellenségnek Monté Sabotinon és Pod-
gorától (nyugatra levő hadállásaink elleni 
támadásait visszautasítottuk. Elkeseredett 

közelharcok után Podgora magaslaton is az 
összes árkok birtokában maradtak. Olasz 
harmadik hadsereg eddig visszatartott ré-
szei is állnak már harcban a doberdói fen-
sikon, ez azonban semmiben sem változtat-
ja meg a helyzetet. Ahol az ellenség támadá-
sait nem hiúsította meg tüzérségünk tüze-
lése, ott gyalogságunk szilárd védőfalán 
omlott össze. 

A Dolomit-harcvonalon az ellenség tíz-
szeres erővel elfoglalta a Col di Lanán levő 

előretolt állásunkat. A Tonale-teriiteten az 
ellenség támadásait véresen visszavertük. 

Höfer altábornu y, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Az olasz háborúra izgatók retteg-
nek a parlament összehívásától 

Lugano, október 28. Az antantnak az 
olasz parlamenttől való félelmére jellemző az 
antant főorgianuimának, a Popolo d'ltalia-nak 
'buzgalma, amellyel folytatja parlament 
megnyitása ellen megrendelésre indított har-
cát. A lap azt hangoztatja, hogy a kormány-
-nalk azért, amit tett, nincs szüksége a parla-
ment részéről indemnitásra. Az olasz par-
lament különben sem képviseli a nemzetet, 
hanem nagyrészt olyan tagokból áll, akik al-
kalmilag obstrukciót szándékoznak a háború 
ellen indítani. A parlament mindenekelőtt a 
háborút tisztán a nemzeti -háború határain 
belül szeretné tartani és megelégednék a ifel 
mem szabadított területeknek Olaszországhoz 
való -csatolásával. Ámde az olasz nemzet 
többet akar ennél. A szövetségesek oldalán 
részt akar venni a jogért, Európa szabadsá-
gáért és civilizációjáért foly-ó küzdelemben. 
Azért a kormány csak tartsa zárva -a Monté 
Citori-o kapuit, m-er-t a „nép" az országgyűlés 
folyamata alatt esetleg betör az aulába, 'hogy 
kiűzze onnan -a béke és 'semlegesség barátait. 

Olasz lap balkáni uralmunkról. 

Lugano, október 30. A Corriere della 
Sera megállapítja, Ihogy ez idő szerint nem 
lehet letagadni, hogy a Balkánt a monarkia 
és Németország uralják. A központi hatal-
mak uj emberanyaggal és rengeteg mennyi-
ségű hadiszerrel rendelkeznek és kilátásuk 
van arra, hogy Romániát és Görögországot 
rábírják, hogy a négyes szövetséget hátba 
támadják. Ezért a négyesszövetség végső 
győzelme egyre nehezebbé válik. Ha a fran-
ciaországi és olaszországi harcok csak álló 
harcok lesznek és az osztrák-magyar mon-
archia és Németország hadserege az orosz 
harctéren ugy megerősítik állásukat, mint 
Franciaországban és az Alpokban, iiogy fog 
akkor 'sikerülni az ellenség ellenállását meg-
törni? Megelégedjen az antant az ellenség 
kimerülésével, amely tőlünk is rettenetes ál-
dozatokat követel? Nem! Olaszország meg-
kezdte közreműködésé' a temgeren kelet el-
len és a Balkánon a szövetséges csapatos kö-
zött ott kell lenni az -olaszoknak is. mert a 
szövetségesekkel osztjuk meg so'sun cat. Ha-
tárainkról erőket kell elvonni, hegy a Bal 
kánra küldhessük 

Szegedi vasutasok előléptetése. Az ál-
lamvasutaknál november elsejével a -követ-
kező szegedi előléptetéseik történtek: Bató 
István, Kotányi Manó, Korláth Kázmér fel-
ügyelők magasabb fizetési osztályba, Radis-
lovits Lajos, Sarlós Izsák Ede. Kovács Lajos 
titkár, Rieder Ede, Bihari Dávid főelle-nőrök 
felügyelőkké, Tanhoffer Antal főmérnök, Gu-
gánovich László főellenőr, Horváth Ferenc 
főmérnök, Amirás Joachim. Sonkovics Sán-
dor .ellenőrök főelilenőrökké; Törő Ferenc 
mérnök főmérnökké; Takács Ernő dr. fogal-
mazó segédtitkárrá. Előléptették még Ganié 
János, Békésy Sándor mérnököket; Nagy 
Zoltán, Jászay Lajos, Böck János, Kopácsi 
Márton, Weissenberger Frigyes és Perjésy 
Ernő hivatalnokokat. 


