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A húszmilliós beruházási 
kölcsön. 

A kölcsönös célszerűségének megítélésénél 
'két szempontot kell figyelembe vénünk. Az 
egyik az, vájjon a nyújtott feltételek kedve-
zők-e, a másik pedig, bogy a kölcsön felvéte-
lének időpontja mennyire alkalmas. 

Az első kérdésre határozott igennel keli 
felelnünk, természetesen az adott viszonyok 
figyelembevétel, mert viszont a még né-
hány év előtt érvényben volt árfolyamokkal 
szemben az ajánlott 91 százalékos átvételi 
árfolyam bizony elég alacsony. Minthogy 
azonban — bár a háború alatt a várakozá-
sokkal homlokegyenest ellenkező irányban 
kialakult gazdasági helyzet bizonysága sze-
rint jóslásokba bocsátkozni nem szabad — 
mégis a nagyobb valószínűség szerint a be-
következendő béke után, minden téren meg-
induló állami és magánvállalkozás rendki-
vül nagy igényekkel fog a pénzpiacon fellép-
ni, le k e l mondani arról a reményről, hogy 
akkor kedvezőbb kölcsönelhelvezési viszo-
nyok fognak kínálkozni. És ha összehason-
lítjuk a Bodencredit-Anstalt ajánlatát az ál-
dám által kibocsátott hadikölcsönnel, vagy 
akár Budapest főváros által legutóbb felvett 
íörlesztéses köesönnel, ugy annyira szembe-

ötlők az előbbinek aránytalanul előnyösebb 
feltételei, hogy azok további bizonyításra 
nem' is szorulnak. Mig ugyanis a fővárosi 
kölcsönt 6% tiszta kamatfizetés mellett 95 
V2%-os árfolyamon hocsájtották ki. a mi a 
valósággal befizetett összeg után — a köz-
beékelődő bankári jutalékot nem is véve te-
kintetbe — 6.29% kamatterhet jelent, addig 
a pénzügyi .szenátor ur által Bécsből hozott 
ajánlat szerinti 5.44% teljes annuitás a 
91-es kifizetési árfolyamhoz arányítva csak 
5.98%-mk felel meg, vagyis a kamat és tő-
ketörlesztés együttvéve 36o%-.kal kevesebbet 
tesz ki, mint a fővárosi kölcsön tiszta kamat-
terhe, amely melllett utóbinál az egész 100% 
tőkét is még külön visszakell fizetni. 

Ami a kérdés másik részét, a kölcsön-
nek aktualitását illeti, hát e tekintetben már 
nem lehet olyan fenntartás nélküli a tanács-
nok ur véleményéhez csatlakozni. A nyers-
anyagok és ipari készitmények rendkívüli 
módon emelkedett árai és az aránytalanul 
magasra szökött munkabérek a háború be-
fejezése után csak Igen lassan és fokozatosan 
fognak a régi nívóra leszállni s nagyon meg-
gondolandó, .vájjon épen ebben az időszak-
ban kell-e és szabad-e a — megengedem sok 
tekintetben sürgős és majdnem elodázhatat-
lan — bosszú évtizedekre szóló beruházá-
sokba bocsátkozni, amelyeknél, ha a háború, 
előtti időben történtek volna vagy esetleg 
8—10 évvel későbben eszközöltetnek, sok 
millióra menő külömbségek merülnek fel. 

Az a kérdés tehát, vájjon az az előny, 
amely ezen városi feladatok azonnali meg-
oldásával eléretik, felér-e azzal a minden-
esetre nagyon lényeges áldozattal, a melyet 
a város közönsége azzal hoz,, hogy nem vár-
ja be a termelési viszonyok normális -meder-
be való visszatérését. 

(Mert ennek a kérdésnek a szenátor ur 
által megpendített oly megoldása, mely sze-
rint a kölcsön follyositásábó! befolyandó 
pénz egyelőre a jól jövedelmező hadikölcsön 
jegyzésére legyen fordítandó és majdan, 
ha az idő elérkezettnek fog mutatkozni, in-
vesztíciók megkezdésére és ezek ezen hadi-
kölcsönre felveendő lombard előlegekből le-
gyenek fedezendők, semmi esetre sem fogad-
ható el. A városnak egész más feladatai van-
nak, mint komplikált pénzügyi műveletekkel 
foglalkozni és azok céljaira milliókra menő 
kötelezettségeket vállalni. 

Gliickstahl Lajos, 

Futnak a románok Dobrudzsából. 
BERLIN, október 28. A nagy főhadi-

szállás jelenti: (Mackensen vezértábornagy 
hadcsoportja: Dobrudzsa északi részében 
üldöző osztagaink eddig nagyon csekély 
ellenállásra találtak. Minden jel az ellenség 
sietős visszavonulására mutat ; ötszáz szét-
ugrasztott katonát elfogtunk; néhány lőszer 
oszlopot és málhavonatot zsákmányoltunk. 

Macedón arcvonal: A német és bolgár 
állások ellen a Cserna-hajlásban intézett 
szerb támadások ép ugy meghiúsultak, mint 
az ellenségnek a Moglena keleti lejtőjén és 
a Doiran-tótól délnyugatra indított részle-
ges előretörései. A Struma mentén járőr-
csatározás volt. Orfanonál az ágyútűz élén-
kebbé vált. 

LUDENDORFF, első föszállásmester, 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

SZÓFIA, október 28. A bolgár vezér-
kar jeleníti: Macedón -front: A Prespa-tótól 
délre kisebb járőr-összeütközések. A bitolia 
—ílormai vasútvonaltól nyugatra élénk tü-

zérharc. A Cserna hajlásúban szerb táraa-
dásokat visszavertünk. 

Román front : A Fekete-tenger part ján 
nyugalom. A Dobrudzsáiban folytatjuk az 
ellenség üldözését. Csapatrészeink -megálla-
pították, hogy az ellenség mindenütt ha-
nyatt-homlok és rendületlenül vonul vissza 
a pontonhídakra Hirsovánál, Brailánál, Isakt 
sánál és Tulceánál. A hirsovai -hidat elpusz-
títottuk. Előretolt csapatrészeink elérték az 
Ostrovo környék vonalát Babavajtól délre. 
Az utóibibi két napon nyolcszáznál több fog-
lyot ejtettünk, hét ágyút és számos muni 
ciós jármüvet zsákmányoltunk. A Duna-
mentén helyenkinl puska tüz. Megszállottunk 
egy Szilisztriától keletre fekvő szigetet. 

BUDAPEST, október 28. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér : Csapatainknál nincs újság. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Harc a tengeren. 
Zürich, október 28. A Starnpa londoni 

táviratai szerint a napokban uj hirek várha-
tók Amerikából a német buvárhajók műkö-
déséről. Az amerikai partok mentén cirkáló 
német buvárhajók, ugy látszik, csak az al-
kalmas pillanatot várják, hogy .tevékenysé-
güket újból megkezdjék. Az elsülyedt hajók-
ról Londonba érkezett jegyzékből kitűnik, 
hogy ezeknek a buvárhajóknak a működése 
különösen pusztító hatással van. A legutóbbi 
jegyzéken egy norvég gőzösön kivül, amely 
dugárut szállított, három ,angol hajó is sze-
repel, összesen 3500 tonna tartalommal. 

London, október 28. A Lloyd-ügynökség 
jelenti: Az Alf nevü 2175 tonnás dán gőzös, 
a Tveedi nevü brit védőhajó, a Comtesse de 
Flandre nevü 1810 tonnás belga hajó, a Sola 
nevü 1357 tonnás norvég hajó és a Dag nevü \ 
963 ,tonnás, végül a Tvig nevü 128 tonnás jj 
brit védőhajók elsülyedtek. 

Zürich, október 28. A Ziiricher Post-nak 
jelentik: Olasz magánjelentések szerint nem-
régiben a messzinai szorosban köd idején 
angol és olasz tengeri haderő között harc 
támadt. Egy súlyosan megrongált olasz ha-
jót Nápoly kikötőjébe vittek. Továbbá befu-
tott a kikötőbe egy sebesültekkel telt gőzös 
is; a sebesülteket azonnal partra szállítot-
ták. Tarentóból jelentik, hogy Tarentó előtt 
ugyancsak ködben harc fejlődött ki egy an-
gol s-cout és olasz torpedőzuzók között. 

A francia vezérkar jelentése. 
A császári és királyi sajtóhadiszállásról 

jelentik: 
(Október 27. délután 3 óra.) A Somme-

arcvonalon a németek időnkint szünetelő tü-
zelése a francia .tüzérség ellen. Genermont 
Ableincurt vidékén egy német municiós rak-
tárt levegőbe röpitettünk. 

Verduntól ^szakra a franciák az é j folya 
mán részleges operációkat végeztek Vaux 
erődtől nyugatra és délre. Körülbelül 100 
foglyot ejtettünk és valamivel előbbre jutot-
tunk. A németek igen hevesen lőtték a Cher-
noa vidékén lévő állásokat. 

A többi frontról nines fontos jelenteni 
való. 

Repülőszolgálat: A 26-ról 27-ére virradó 
éjjel francia bombavető repülők negyven 
lövedéket dobtak Grand iPre pályaudvarra 
és harmincat Fretoa-le Chateau-ra. Ugyan-
azon az éjszakán tiz francia repülőgép két-
száznegyven darab tizenkétcentiméteres grá-
nátot dobott Comflans pályaudvarára és har-
minc darabot Sourteles pályaudvarára. Szá-
mos lövedék célt talált. 

Keleti hadsereg. Nincs jelenteni való 
esemény, a rossz időjárás megakadályozza 
a hadmüveleteket. 

Donaumont parancsnoka nem 
esett fogságba. 

Frankfurt, október 28. A Frankf. Ztg. 
szerint valótlan az a francia hivatalos jelen-
tés, mely szerint a Douaumont-erőd parancs-
noka francia fogságba jutott. A parancsnok 
nem is juthatott fogságba, mert amikor a 
franciák megkezdték a támadást, az erőd-
ben már egyáltalán nem volt német katona. 
A németek njár előbb elhagyták az erődöt, 
mert kigyuladt a benzinkészlet és ennek kö-
vetkeztében nagy tüz támadt. 

Nincs egyetértés az antantban. 
Lugano, október 28. Az Idea Nazionale 

arra utal, hogy az antant hatalmak közt mu-
tatkozó egyetértéshiány jele az is, hogy 
Havréban az angol és a frtancia államférfiak 
az olaszok távollétében találkoztak. 

Messzebordó ágyúink bombázzák 
a Dnna tnlsó partját. 

Bern, október 28. A Secolo bukaresti táv-
irata jelenti, bogy a nemet messzeliordó 
ágyuk Csernavoda és Hirsova közt szakadat-
lanul bombázzák a Duna túlsó oldalán levő 
községeket: Fetestit, Steinlcát, Par tani t és 
Maltazzit. Észa'k-Dobrudzsa polgári lakossá-
ga az 'ellenség gyors előnyomulása következ-
tében nem menekülhetett el. 


