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A románok tovább hátrálnak. 
Az ellenség támadásai ismét eredménytelenek ma-
radtak. - Krajovát rövid harc után fogiaituk el. - Az 

Oit folyó völgyében ismét tért nyertünk. 
BUDAPEST, november 22. (Közli a mi-

niszterelnöjki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: Krajovát rövid harc után elfoglaltuk. 
A románok az Oltnak mind a két oldalán 
tovább hátrálnak. Kampolungtól északra az 
ellenségnek minden arra Irányuló kisérlete, 
hogy elkeseredett támadásokkal sikert 
küzdjön ki, ismét eredménytelen maradt. 
Egyébként a keleti harcvonalon nem tör-
tént fontosabb esemény. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, november 22. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Keleti harctér: Lipót bajor 
herceg arcvonala: Rigától délnyugatra né-
met népfölkelők rohamcsoportja az orosz 
állásokból saját veszteség nélkül 33 foglyot 

BERLIN, november 22. A nagy főhadi- | 
szállás jelenti: Az esős Idö nagyobb rész-
ben megakadályozta a harci tevékenységet. 
A Labassell-csatornától délre az anhalti 
93. gyalogezred és a magdeburgi 4. utász-
zászlóalj őrjáratai behatoltak az angol ár-
kokba és a védelmi müvek szétrombolása 
után több mint 20 fogollyal és egy gépfegy-
verrel tértek vissza. 

LEGÚJABB. 
BÉCS: Gróf Tisza István miniszter-

elnök csütörtökön még Bécsben marad, az-
után visszatér Budapestre. Délután a kül-
ügyminisztériumban közös minisztertanács 
volt, amelyen Tisza és Körber is résztvett. 

BÉCS: Vilmos császár szerdán érkezik 
Bécsbe. Számítanak arra, hogy a bajor ki-
rály és Lipót bajor herceg, vezértábornagy 
is megjelenik a temetésen. 

BÉCS: Károly király magánkihallga-
táson fogadta Körber osztrák miniszterelnö-
köt. 

BUDAPEST: József főherceg és Augusz-
ta főhercegnő Bécsbe utaztak. 

STOCKHOLM: Kiegészítő jelentések 
szerint az archangelszki kikötőben történt 
robbanáskor báromszáztizennégyen 'haltak 
meg. 

és 2 gépfegyvert hozott be; egyébként a 
tengertől a Kárpátok brassói könyökéig nem 
volt nagyobb harci tevékenység. 

Kampolungtól északra a románok meg-
ismételték hiábavaló támadásaikat a német 
és osztrák-magyar harcvonal ellen. A vörös-
toronyi szoros-utnál és az Olt folyó oldal-
völgyeiben harcok közben tért nyertünk. 
A megvert ellenség ellenállását szurony-
íámadássaJ és lovasrohammal rövidesen le-
törve észak felöl nyugati és keletporoszor-
szági gyalogság, nyugat felöl pedig őfelsége 
a királyné vértesezredének egy százada 
nyomultak be elsőnek a német csapatok 
közül Krajovába. 

LUDENDORFF, első föszáilásmester, 
(Közti a ntitóastereteölci sajtóosztály.) 

A Somme területén is a nap folyamán 
ugyancsak kisebb volt a tüzérségi tüz és 
este is csak az Ancre két partján és a St. 
Pierre Vaast erdőnél lett erösebb. Az ango-
lok egy támadása Serretöl északnyugatra 
elháritó tüzünkben összeomlott. 

LUDENDORFF, első tószütósmester 
(Közti a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

ATHÉN: A helyzet váratlanul komoly-
lyá vált. A irályhü tisztek kijelentették, hogy 
erőszakkal ellenállnak abban az esetben, ha 
a király engedne az antantnak. A csapatok 
készenlétben vnnak. 

LUGAlNO: Athéni jelentés szerint a köz-
ponti hatalmak követei kifejezték azon kí-
vánságukat, hogy a királynál bucsukihallga-
táson megjelenhessenek. A követek szerint 
az antant rendelkezése a görög kormányt 
nem érinti és annak részéről nem tekintik 
ellenséges aktusnak eltávolításukat. A görög 
követek megmaradnak állásaikban a központi 
hatalmaknál. 

BUDAPEST: Szász Károly a képvise-
lőház alelnöke magához kérette szombat 
délutánra az ellenzéki képviselőket, ihogy 
velük megbeszélje a képviselőház ülésének 
lefolyását. A képviselőházat hétfőn délelőtt 
tiz órára hivta össze a Ház elnöksége. A fő-
rendiház hétfőn délután 4 órakor tart iilést. 

A Felebaráti Szeretet 
Szövetség mozgalmai* 

— Reök Ivánné nyilatkozata. — 
(Saját tudósítónktól.) A Délmagyaror-

szág szerdai számában adatokkal támoga-
tott tudósitást közöltünk arról, liogy a Fele-
baráti Szeretet Szövetség legutóbb fél vag-
gon cukorra tett szert, amelyet tagjai között 
szétosztott. Ezzel a cukorakcióval kapcsola-
tosan megemlítettük, hogy ezentúl csak a 
közélelmezési hivatal részére utal ki a Cukor-
központ cukrot és még a kereskedőket is csak 
a közélelmezési üzem láthat ja el. Az egyesü-
let tagjainak egy része ilyen módon szépen, 
kényelmesen jutott cukorhoz, amig többgyer-
mekes anyák napokig voltak kénytelenek to-
longani a közélelmezési hivatal előtt — utal-
ványért. 

Megírtuk azt is, hogy vasárnap délután 
az alsóvárosi zárdában a Felebaráti Szeretet 
Szövetség meghívására Banga jezsuita páter 
kongregációs előadást tartott, amelynek ke-
retében felhívta az anyákat arra, bogy ne 
engedjék gyermekeiknek a szabadelvüség 
mételyét terjesztő sajtót olvasni. Aki ilyen 
lapot olvas, — mondta, — azonnal gyónjon 
meg, mert különben elkárhozik. Banga páter 
meghívásának az a háttere van, liogy egye-
sek nincsenek megelégedve azzal a liberális 
irányzattal, amelyben dr. Zadravecz István 
neveli a híveit ós rossz néven veszik, liogy 
papi hivatását ebben a szellemben teljesíti. 
Ezért terjedt el és t a r t j a is magát annak a 
liire, hogy Banga páter meghívásának Zad-
ravecz ellen irányuló tendenciája van. 

A Délmagyarország cikkének hatása 
alatt nemcsak az egyesület tagjai , hanem a 
város közönsége is elítélte az egyesületi veze-
tőség egyes tagjainak elhibázott lépését. Ugy 
vagyunk ugyanis értesülve, hogy a Feleba-
ráti Szeretet Szövetség tisztikarának több 
tagja ebből az alkalomból lemond a tisztségé-
ről. Megkértük Reök Ivánnót, az egyesület 
elnökét arra, liogy bennünket ebben az ügy-
ben informálni szíveskedjék. Reök Ivánné a 
következő felvilágosítással volt szives szol-
gálni: 

— Még az ősz elején történt, hogy tövisi 
Faur Kornél műszaki tanácsos átiratot kül-
dött, amelyben ar ra kért bennünket, liogy 
tekintettel arra, liogy az élelmicikkek töme-
ges beszerzése könnyebb, a szegedi állami és 
városi tisztviselők vásároljanak együttesen 
rizst, kávét és cukrot a Központok révén. Az 
egyesület erre rögtön felterjesztést intézett 
a Cukorköz.pontlioz és kétszáz mázsa cukor 
kiutalását kérte. 50 mázsát kaptunk még szep-
temberben, de csak most osztottuk szét, 
mert csak az elmúlt héten érkezett meg. Ne-
hogy valaki belénk köthessen, az egyesület 
informáló bizottsága elhatározta, hogy a cu-
korból csak a tagoknak juttat 5—5 kilót. Azt, 
hogy az egyesület keresett-e a cukron, nem 
tudom, mert még nem láttam az elszámo-
lást, amely a bizottságnál van. Addig erre vo-
natkozólag nem tehetek nyilatkozatot. Nem 
teszik helyesen, akik az egyesületet bántják, 
mert a Felebaráti (Szeretet Szövetség ebben 
a súlyos időben igazán isten parancsát telje-
siti. Csak tagok kaptak a cukorból és azok, 
akik annak idején a Cukorközponthoz inté-
zett kórvényt aláírták. 

— A kongregációs ülésre vonatkozólag 
megjegyzem, hogy a Banga páternek impu-
tált kijelentések a liberális saj tóra v o n a t k o -

Macedóniában az antant csapatai a német-
bolgár állások körletébe jutottak. 

BERLIN, november 22. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Balkán harctér: Mackensen 
vezértábornagy hadcsoportja: Dobrudzsád 
ban a tengerpart közelében előtéri harcok. 
A Dunánál helyeiikint tüzérségi tüz. 

Macedón arcvonal: Az Ochrida- és a 
Presba-tó között, valamint a monasztiri 

síkon az antant előcsapatai a német-bolgár 
állások körletébe jutottak, Paralovótól ke-
letre gárdavadászaink visszahódítottak egy 
.magaslatot, amelyet több erös támadással 
szemben megtartottak. 

LUDENDORFF, első főszáilásmester. 
(Közli a miniszteretaaki sajtóosztály.! 

Csökkent harci tevékenység a nyugati 
fronton. 


