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a román hadsereg egy négyszáz kilométeres 
fronton nyomult be az eüenségéS< területre. 
Ez az operációs vonal, amely nem 'folyto-
nos, hanem nagyobb távolságokkal meg van 
szakítva, olyan komplikált terepen vonul 
végig, ahol az egymástól elváldpztott had-
oszlapak nem nyújthatnak egymásnak segít-
séget. Ilyen körülmények között valószinü, 
hogy a rámán hadsereg egy része méhét 
csak offenzívába, miig .a többi része defen'ziv 
szerepet játszik. 

Lesiczki tábornok az orosz haderőkkel 
körülbelül harminc kilométer hosszúságban 
tartja megszállva a kárpáti nyergeket és 
most bizonyára mindent el fog követni, hogy 
hadoszlopait mozgásba hozza. 

Szilisztria eleste. 
Bécs, szeptember 11.,Egyik csapás a má-

sik után súj t le az árulóra: a bolgárok kezére 
került immár a második dunai vár is, amely 
hiidifőül szolgált a románoknak egy /Bulgária, 
ellen való offenzíva esetére és amelynek az 
volt a rendeltetése, hogy elhárítsa a román 
földre való ellenséges betörést. SzilisztrióJban, 
amelyről a bolgárok 1913-ban lemondtak, ma 
már ismét a bolgár lobogó leng. 

A német és bolgár csapatoknak a Dobrud-
zsában való folytonos sikerei aggodalmat 
keltenek /Parisban ép ugy, mint Londonban 
és a legnagyobb /mértékben izgatottá teszi a 
négyes antant kritikusait és sztratégáit. Szi-
Iteztm eleste fokozza az izgalmat. Mindkét 
országban egyre Rangosabban követelik, 
liogy azonnal a legenergikusghb támadást in-
ditsa meg Savrail, aki különböző okokból 
előbb megszeretné várni a dobrudzsai orosz-
román sikereket. De a Dobrudzsába küldött 
orosz-román sereg gyöngének bizonyult és 
mint a tegnapi bolgár jelentésből kitűnik, 
igen nagy 'vereséget szenvedett. Ez a követ-
kezménye annak, hogy a román főhaderöt az 
erdélyi frontra küldték. És az orosz-román se-
reg még további hátrálása várható. 

Oroszország Amerikában keres 
njabb kölcsönt. 

Newyork, szeptember 11. A iVolff-ügy-
nökség tudósítójának szikratávírón érkezett 
jelentése szerint njabb 100 millió dollár orosz 
kölcsön dolgában tárgyalások'indultak. 

Szegeden gyűjtötték a legtöbbet az erdélyi 
menekülteknek 

(Saját tudósítónktól.) Hétfőn utalta ki 
a városi tanács azt az 5000 koronát, amelyet 
az erdélyi menekültek segélyezésére, az ál-
lami és társadalmi ellátáson felüli szükség-
letek fedezésére megszavazott. ,Az ötezer 
korona kiutalásának jóváhagyását a szep-
temberi közgyűléstől fogja a tanács utóla-
gosan 'kérni. 

A szegedi Hus- és Vásárpénztár r. t. 
az erdélyi menekülteknek húst, zsirt és sza-
lonnát adományozott, körül/belül ezer koro-
na értékben. A szegedi légszeszgyár tulaj-
donosa, a Budapesten székelő Köziponti Gáz 
és Villamossági r. t. a'z, erdélyi mienekiiiltek 
részére 3600 koronát adományozott. 

Mindazokban a városokban, amelyekbe 
erdélyi menekültek érkeztek, lelkes társa-
dalmi mozgalom indult. A gyűjtés Szegeden 
eredményezte a legnagyobb összeget, ami-
ben — talán szerénytelenség é s hivalkodás 
nélkül mondhatjuk — a Délmagyar ország-
mák is érdeme van. Augusztus 31-én a késő 
délutáni órákban érkezett Szegedre a bel-
ügyminiszter első rendelkezése, ugyanazon 
nap éjijeién berobogtak, a szegedi; állomá-
sokra a menekülteket szállító első vonatok 
és mi még ezen a napon több mint 5000 ko-
ronát gyűjtöttünk. Ez az összeg mai kimu-
tatásunk szerint közel 27 és fél ezer koro-
nára emelkedett. A városi hatóságokhoz 
befolyt adományokról nincs pontos kimuta-
tásunk, aligha tulozunk azonban, ha ezek 
kel együtt 40.000 koronára becsüljük azt az 
összeget, amelyet a szegedi társadalom 
készpénzben juttatott eddig az erdélyi me-
nekültek támogatására. 

Nincs jelző, amellyel való fölékesitésre 
rá ne szolgáltak volna azok, akik m'ost is, 
mint a háború alatt mindig, készséggel áll-

tak ^rendelkezésre, hogy segitsjék adomá-
nyaikkal beheggeszteni azokat a sebeket, a 
melyeket a hadi események a .front mögött 
élő polgárságon ütöttek. Ezek szerezték meg 
most Szegednek, ami — valljuk meg — rit-
kán jut ki neki: az elsőség országszerte el-
ismert dicsőségét. Az aradi Függetlenség 
i r ja: „Harmincezer háromszáz koronánál 
több gyűlt össze, ,oly eredmény, amelyet 
a vidéki városok köziil csupán Szeged mait 
felül" 

Az elégtétel büszke érzésével olvastuk 
ezeket a sorokat, amelyek ebben a nemzeti 
iiggyé avatott mozgalomban az igazsághoz 
hiven Szegednek juttatják az elsőség .pál-
máját. A város fejlesztéséért való szakadat-
lan munkát 'helyeztük mindig programmunk 
/lére. Boldogsággal tölt el az a tudat, hogy 

nekünk is volt némi részünk ,abban, hogy 
szolgálván ugyanakkor a nemzetnek 

egyik nagy ügyét -— sikerült Szegedet az 
Isti helyre juttatni, oda, ahova állandó élet-
e szeretnők mindnyájan felemelni. 

Mai számunkban a következő adomá-
nyokat nyugtázzuk: 

Anday E p— 
Beck Jakab, Kula 100 — 
Csányi Ferencz 2-— 
Hauser Rezső Sándor . . . . 20 — 
Hoffmann János 50-— 
lik Rezső p— 
Lehotay Tihamér P— 
Lugosi 1 5-— 
Molnár József 10 — 
N. N 2 - -
N. N 2 - -
Rácz János, Kiskunhalas . . . 20-— 
Schulter Mariska . . , . ». . 40'— 

254-— 
eddigi gyűjtés: 27053.33 

összesen: 27307-33 

Mindenki adakozzék minél előbb a Dél-
magyarország kiadóhivatalában! 

A Vojusánál nincs j 
esemény. 

' BUDAPEST, .szieptieimiber 11. (Közli a 
mi niszter elnök i sajtóosztály.) A Vojusa mel-
lett nem volt esemény. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Ujabb Baralong-eset. 
V 

Köln, szeptember 11. A Kölnische Volks-
zeitung ujabb Blarjcdopg-esétröl ad hirt, a 
mely Kamerunban történt. Nfchsigal nevii 
felfegyverzett német kormánygőzös harcba 
keveredett egy Dwarszt nevű angol hadi-
hajóval. A német hajó sülyedni kezdett. Az 
angolok a hullámokkal küzdő matrózokra 
revolverékkel és ágyukkal lövöldöztek. A 
londoni zsákmúnybiréság 3100 márkát ado-
mányozott az Angol legénységnek. 

Török jelentés két orosz 
hadosztály vereségéről. 

KONSTANTINÁPOLY, szeptember 11 
A MUli-ügynökség jelenti: Kaukázus-front: 
Az ellenség jobbszárnya 8-án Ognák szaka, 
szában heves tüzérségi előkészítés után több-
szőr támadott. Minden támadási visszaver 
tünk. Az ellenség a magastatok egy részét 

megszállta. Ellentámadásunk után azonban 
kénytelen volt visszavonulni. Kilencedikére 
virradóra Ognöknál két hadosztállyal táma-
dott az ellenség. Kezdetben sikérült megvet-
ni lábaikat állásaink egy részében, de ké-
sőbb megromlottak csapatkötelékei. Fejétle-
nül voltak kénytelmek menekülni. Állásaink 
teljesen a kezünkben vannak. A csapatok ön-
feláldozó magatartása a legnagyobb ma-
gasztalásra méltó. Egy gépfegyveroszta-
gnnk az utolsó emberig tartotta állásait. A 
gépfegyver csak akkor jutotta az ellenség 
kezére, amikar az utolsó ember is elesett. 

Balkán-front: Az ellenségnek 8-án Dob-
rics ellen intézett uj támadását ép ugy visz-
szavéi\ték az ottomán és tszövetséges csa-
patok, mint az előbbieket. 

Enver basa és Lipót vezér-
tábornagy Lembergben. 

Lemberg, szeptember 11. Enver basa, 
török hadügyminiszter tegnap ideérkezett. 
Rövid tartózkodás után a galíciai fronton 
küzdő török csapatok meglátogatására to-
vább utazott. 

Lemberg, szeptember 11. Lipót ha jör 
herceg, vezértábornagy, tegnap Lembergbe 
érkezett. ,A lakosság nagy óvációval /fogad-

i ta. Még tegnap továbbutazott. 


