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LONDON, október 5. Williaim Byard 
amerikai újságírónak nyilatkozott Frigyes 
Vilmos német trónörökös: 

— Meg vagyok arról győződve, — 
mondotta, — hogy a német frontot iiem 
lehet áttörni. 
Rámutatott aztán arra a megbecsülhe-

tetlen előnyre, hogy a németek rövid idő 
alatt képesek a szükséges 'erősítéseket át-
cserélni a kelet(i és nyugati front között. 
Sajnálkozását fejezte ki afölött, hogy a há-
borút folytatni kell és nincsen remény a 
közeli békére. 

Az összes tisztek és katonák sziveseb-
ben lá t ják , ha a mimika 'és tudomány óriási 
erőfeszítéseit inkább az emberiség közös 
ellenségének leküzdésére fordítanák. 

Vilmos császár az orosz 
főfámadások szinterén. 

BERLIN, október 5. Vilmos császár a 
keleti frontra utazott Linsingea vezérezre-
des csapataihoz, amelyek ellen az orosz fő 
támadások irányulnak. 

Nagy harcok Dobrud-
zsában. 

STOCKHOLM, október 5. Orosz lapok 
jelentik: Dobrudzsában ismét kiújult a harci 
tevékenység; a rolmánok minden erejüket 
a harcba vetik. A szerb osztagok megkísé-
relték az ellenséges állások áttörését, de 
váratlanul nagy ellenállásra találtak és 
dicső halált haltak. 

A görög kormányválság. 
Amsterdam, október 5. A Times jelenti 

Atjfoéniből: A király több államférfiéval ta-
nácskozott. Hir szerint koalíciós kabinetet 
fognak alakítani. 

Athén, október 5. A király összehívta a 
minisztereket, akiktől megkérdezte, hogy 
óhajtják-e a háborút, vagy nem. Minthogy 
a többség a báboru mellett nyilatkozott, 
király elfogadta a kabinet lemondását. Az uj 
kormányt valószínűleg Dimitrakopulosz fog-
Ja megalakítani három venizelista-tag bevo-
násával. 

talékosok szövetségének tagjai megkettőzte-
tik tevékenységüket a fővárosban és a vidé-
ken. Pireuszban za.ios tüntetést rendeztek 
a Szalonikiba induló önkéntesek ellen. Xante 
szigetén ugyanolyan rendzavarás történt, 
mint PcHtrjaszban. A venizelista klub ablakait 
beverték és több tüntető és rendőr megse-
besült. 
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vei lemondott. Azt hiszik, hogy Ralog^ro-
pulosz fogja az uj kabinetet megalapitáni. 

Genf, október 5. Az Itália jelenti Athén-
ből: ,A király és a királyné oly kormány 
alapítását tervezik, amellyel szemben a né-
gyes antant nagyobb bizalommal viseltetik, 
bogy ily módon a venizelista mozgalomnak 
gátat vessenek. 

Genf, október 5. A Temps-nak jelentik 
Athénből: A Gunarisz-párt hivei és a ta r -

Lesz-e elegendő tüzelőanyag 
Szegeden. 

(Saját tudósítónktól.) A Délmagyar or-
szág csütörtöki számában részletes közle-
mény jelent meg arról, hogy milyen zavarok 
állhatnak be Szegeden abban az esetben, ha 
a hatóság nem szerez sürgősen kivételes 
szállítási engedélyt arra, hogy a szegedi 
kereskedők által a különböző vidékeken 
megvásárolt fát mielőbb Szegedre lehessen 
szállítani. Rámutattunk arra a körülményre, 
hogy milyen helyzeteket teremthet e kérdés 
megoldásának az elodázása és a kivételes 
szállítási engedélyek megszerzését sürget-
tük. Csütörtöki cikkünkre a következő le-
velet kaptuk: 

Igen tisztelt főszerkesztő ur! Az állító-
lagos fainségről szeretnék én is nyilatkozni, 
amely b. lapja tegnapi számában megjelent 
cikk szerint Szeged város közönségét fenye-
getné. Azon kezdem, hogy fainségről nálunk 
nem lehet beszélni, legfeljebb arról, hogy 
olcsóbban tudjuk-e szükségletünket besze-
rezni vagy sem. Ugy látszik, hogy az ország 
különböző 'helyein azon a véleményen vam 
nak egyesek, 'hogy Szegeden nincs fa, mert 
néhány napja valóságos búcsújárás van itt 
és mindenki nagy és nagyobb tömeget kiná' 
vételre, természetesen jó drágán. 

Hát kérem: fainség nincs és nem is lesz. 
A városi közélelmezési üzem vezetője, Ba-
logh Károly már korábban igyekezett a szük-
séglet fedezéséről gondoskodni és amint a 
vonalzárlatok beálltak, oly helyről irányítóit 
fát ide, amely nem esik a feltétlen zárlat alá. 
így Szlavóniából vágott fánk mintegy 200 
vaggon jön, uszályban mintegy 1000 öl, ko-
csikban ölfának mintegy 200 vaggon és az 
aradcsanádi-vonalon legalább ugyanannyi.. 

A polgármester támogatása folytán a 
Winkler-cég saját erdeikből annyi fát tud 
dirigálni, amennyi Szegednek két évre volná 
szükséges, minden esetre fontos, hogy a 
polgármester mindig a város érdekeit szem 
előtt tartsa, kivételes szállítási engedélyeket 
szerezzen, amit eddig meg is tett. 

Hogy nincs inség és nem is fenyegeti a 
várost az, kitűnik az árakból. A zárlat élőit 
illetve amikor még Erdélyből jött a fa, az 
ölének ára 115 korona volt és ma. az állító-
lagos' fahiány közepette a közélelmezés a 
Mérei-utcai telepén, valamint a Kossuth Lá-
jos-sugáruti telepén és a Winkler Testvérek 
cég 120 koronájával árusítják ölét korláto-
zás nélkül, a Mérei-utcai telepen pedig a vá-
gott fa még ily arányban sem drágult. 

Nem kell tehát fainségtől tartani, leg-
feljebb esetről-esetre a polgármester ur eré-
lyes fellépésére lesz szükség kocsik kiállí-
tása végett, ha vonalzárlatok fenyegetné-
nek, de akkor is néhány hétig a helybeli ke-
reskedők a piacot ellátják. Kiváló tisztele-
tem és nagyrabecsülésem kifejezésével va-
gyok kiváló tisztelettel G. K. 

A levélíró, aki kétségkívül szakember, 
ugyanazt mondja el, amit mi irtunk, csak 
más formában. Mi szegedi fakereskedők nyi-
latkozatai alapján azokra a várható kelle-
metlenségekre mutattunk rá, amikkel a vo-
nalzárlatok fentartása járna, a levélíró meg 
azokat az előnyöket élezi ki, amelyek a vo-
nalzárlatok részleges feloldásával járnak. 

Ugyancsak ebben az ügyben Winkler 
József fakereskedő a következők közlésére 
kért fel bennünket: 

— Cégünknek több ezer vaggon saját 
termelésű fája van. Olyan mennyiség fölött 
rendelkezünk, hogy egész Szegedet el tud-
juk látni fával, ha sikerül a fát Szegedre 
szállítani. Dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester úrral ebben az irányban tárgyaláso-
kat folytattam. A polgármester ur volt szi-
ves közbenjárását megígérni, hogy a fát 
Szegedre szállíthassuk, aminek- érdekében 
eddig is mindent megtett. 

Nem győzzük eléggé ismételni, hogy 
ebben a pillanatban mi sem fontosabb, mint 
a kivételes szállítási engedélyek sürgős meg-
szerzése és a törekvés arra, 'hogty a fa árá-
nak emelkedését meg lehessen akadályozni. 
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Az angolok ezer repülőt 
vesztettek el. 

Basel, aktóber 5. A Baseler Nachrichten 
szerint az angol hadsereg és flotta a háború 
kezdete óta szeptember 12-ig összesen ezer 
repülőt veszített. A kiképzés alatt is számo-
san esnek áldozatul. Alig múlik nap anélkül, 

. hogy ne fordulna elő angol repülőtisztek 
I halálos balesete. 

Az angolok 300.000 főnyi 
vesztesége. 

Rotterdam, október 5. A Daily Telegr\aph 
jelenti: Az angol hadsereg vesztesége julius-
ban 7071 tiszt és 52.001 közember, augusz-
tusban 4693 tiszt és 123.024 közember, szep-
temberben 5403 tiszt és 113.780 közember. 
Az összes veszteség tehát három hónap alatt 
17.167 tiszt é s 288.878 közember. 

Repülőink állandóan bombázzák 
Bukarestet. 

Genf, október 5. A párisi Journal jelenti 
Bukarestből: A léghajók és repülőgépek 
éjjel-nappal bombázzák a román fővárost é s 
Konstanzát. A légitámadásoknak sok áldo-
zata van, mert a nép a hatóság tilalma elle-
nére állandóan az utcán van, hogy csodál-
hassa az érdekes látványosságot. A román 
elhárító ágyuk visszahulló lövedékei is sok 
embert megöltek és jelentékeny károkat 
okoznak. Az ellenséges léghajók és repülő-
gépek megsemmisítésére jelentékeny dijakat 
tiiztek ki. 
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