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Az angolok támadása nagy neszteségOk 
mellett összeomlott. 

BERLIN, november 24. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Albrecht württemlbergi her-
ceg hadserege: Az Ypern és Wytchaete-
hajlásban a tüzérségi tevékenység időnként 
feléledt. 1 

Rupprecht trónörökös hadcsoportja: Az 
Ancretöl északra délután erös tüzelés kez-
dődött. amely a déli partra is átterjedt. Az 
angolok több támadást indítottak, amelyek 

LEGÚJABB. 
BÉCS: Még nem bizonyos, hogy Vilmos 

császár meg fog jelenni a király temetésén, 
mert anginában (torokfájás) megbetegedett. 

BERLIN: A Wolf,f-ügynökség jelenti: 
Mint értesülünk, Wedell Botho gróf követet 
üécsi nagykövetté szemelték ki rendkívüli 
megbízatással. 

LUGANO: A Corriere della Sera je-
lenti: A románok ugy látszik kénytelenek 
lesznek Campolung és Szinaja mellől is 
visszavonulni. Mindkét város az ellenség 
tüzérségének tiizkörében áll. 

Az orosz miniszterelnök 
megbukott. 

STOCKHOLM, november 24. Péter-
várról hivatalosan jelentik: Trepov állam-
titkárt és közlekedési minisztert miniszter-
elnökké nevezték ki. Stünner eddigi mi-
niszterelnök és külügyminiszter a császári 
ház fökamarása lett, de továbbra is a biro-
dalmi tanács tagja marad. Cári rendelettel 
a birodalmi tanácsot és a dumát december 
L'-ig elnapolták. 

Egy angol kórházhajó 
elsülyesztése. 

Feriin, november 24. A tengerészeti ve-
zérkar főnöke jelenti: Az angol alsóház a 
Fritanic kórházhajónak, állítólag német ten-
geralattjáró által történt elsüllyesztését, mint 
emberietlen barbárság, nemzetközi jogelle-
nes cselekedetét állította oda. Ezzel szemben 
megállapítjuk, hogy a Britanicot német ten-
geralattjáró nem sülyesztette el. 

London, november 24. (Alsóház. Carson 
megkérdezte Asquith miniszterelnököt, vaj-
fon tehet-e közlést a Britanic kórházhajó el-
sülyesztésére vonatkozólag és hogy felhiv-
iák-e a semleges államok figyelmét erre a 
legújabb barbár cselekedetre és a nemzet-
közi jog megsértésére. Asquith azt felelte, 
l'°gy a közölteken kivül további részletek az 
esetről ne,tn érkeztek. Az ügy a kormány ré-
szérő! a leggondosabb figyelem tárgya. Egy 
fovábbi kérdésre vonatkozólag Asquith azt 
mondotta, hogy a támadás egy kórházhajó 
ellen történt, amely aként volt ismeretes. 

(M. T. I.) 
L. 

sehol sem érték e! állásainkat; nagy vesz-
teségük mellett legnagyobbrészt már záró-
tüziinkíben omlottak össze. A St. Pierre-
Vaast erdőben és a Sommeíól délre, Chaul-
nes vidékéig a látásra kedvező időben he-
ves tüzérségi harc folyt. 

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

A. Times Románia veszedelmes 
helyzetéről. 

Bem, november 24. A Times bukaresti 
tudósítója jelenti: Romániát komoly vesze-
delem fenyegeti. A németek folyton kapnak 
miegerősitéseket, azonfelül sikerült nekik sok 
nehéz, ágyút átszállítani a kárpáti hegyeken 
a déli frontra, ugy hogy ebben a tekintetben 
nagy felsőbbségbe jutottak. Hindenburg, 
Mackensen és Falkenhayn tanácskozásából 
világosan kitűnik, mily nagy súlyt vetnek a 
központi hatalmak a romániai hadjárat gyors 
sikerére. A Zsil-völgybe két ujabb német 
hadosztály érkezett és ez a hadsereg gyors 
előnyomulást tett Krajováig. Az Olt völgyé-
ben az ellenség szintén nagy sikereket ért 
el. Az utóbbi héten nemcsak hogy nagy te-
rületeket vesztettek a románok Oláhország-
ban, hanem nagyon sok foglyot is. 

Bukarestöl 120 kilométerre. 
Sajtóhadiszáliás, november 24. Oláh-

országban csapataink alkalmasint kiszéle-
sítik frontjukat, nagyobb harcra azonban 
ott nem került a sor. Nem lehet biztosan 
megállapítani, vájjon a románok a Rimnik-
Valcea—Kaimpolung—Sinajától északra fek-
vő vonal további makacs védelmezésére 
gondolnak-e vagy sem. Az orosz sajtó Kra-
jova eleste után az egyedül lehetséges leg-
közelebbi védelmi vonalul a Bukaresttől 
120 kilométernyire keletre Slatina és Pitesci 
között levő vonalat jelölik meg. Az Olt 
alsó folyásának balpartján fekvő Slatina 
Krajovától ötven kilométernyire van kelet-
re. Pitesci ugyanolyan távolságra fekszik 
Kampolungtól délre az Argesti folyó mel-
lett. A jelenlegi helyzet gyors elhatározást 
kiván a román had vezetőségtől; az előbb 
emiitett vonalon tovább is kitartani nem 
volna rá nézve a legjobb megoldás, mert 
az itt levő haderők sztratégiai helyzete 
egyre kritikusabbá válik. 

Ki, első román védelmi vonal 
feladása. 

Lugano, november 24. A „Messagero" 
jelenti Pétervárról : Az első román védelmi 
vonal Oláhországban Krajova elfoglalásá-
val föladottnak tekintendő. A román had-
sereg most a Zelziu—Rimniku vasútvonalig 
vonul vissza és valószínűleg Stetiánig is és 
az itt elhúzódó uj védelmi állásokba vonják ; 
vissza a sereget. 

HIREK 
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A lisztadagok fölemelése. 
(Saját tudósítónktól.) Alig néhány nap-

ja, hogy a Közélelmezési Hivatalnak az egé.-z 
országra kiható rendelkezése folytán Szege-
den is le kellett szállítani az eddiginek felére 
a lisztadagokat. Azóta Kür thy báró arról ér-
tesítette a polgármestert, hogy legutóbb 
ideiglenesen állapították meg a városnak 
járó havi lisztmennyiségét, valószínű azon-
ban, hogy az ország egész lakossága rendel-
kezésére álló lisztmennyiség megállapítása 
után módjában lesz azt .felemelni. Aradon — 
legnagyobb meglepetésünkre — már is fel-
emelték a legújabb lisztadagokat 25 száza-
lékkal, amiről az egyik aradi lap igy em-
lékezik meg: 

— Amikor a város vezetősége meglepe-
tésszerűen a felére szállította le a lisztada-
gokat, előre jeleztük, bogy ez a váratlan in-
tézkedés csak ideiglenes természetű és rövi-
desen enyhíteni fognak a rendeleten, öröm-
mel jelenthetjük, hogy a szerény 84 dekás 
lisztadagot néhány nap múlva huszonöt szá-
zalékkal fölemelik s igy a közönség, ha nem 
is valami bőségesen, de mégis el lesz látva 
lisztteí, ugy, hogy a jövőben remélhetőleg 
nem beszélhetünk többé liszthiányról. 

Most már csak az a fő, bogy a lisztkiosz-
tás eddigi zavarai véglegesen megszűnjenek. 
Tudj uk jól, bogy eddig is nem annyira a kis 
adagok miatt zúgolódott a közönség, hanem 
inkább azért, mert csak nagy nehézségek 
árán, vagy seb egysem tudott a maga kis 
lisztadagjálboz jutni. Tekintve, hogy ezúttal 
Angel főjegyző vezetésével végzik a lisztel-
csztás rendkívül nagy körültekintést igénylő 
munkáját és december 75-én mór az uj liszt-
elosztási rend lép életbe, ezért reményünk le-
het rá, hogy a jövőben már tolongás és ve-
szekedés nélkül mindenki hiánytalanul meg-
kapja majd lisztjét. 

Hogy a múltban mennyi visszaélés tör-
tént, azt a legutóbb megejtett ellenőrzés [ered-
ményéből láthatjuk. Tudvalevőleg a háztu-
lajdonosoknak igazolniok kellet lakóiknak 
bejelentését s máris 12.490 emberrel csökkent 
az ellátatlanok száma. Teliát a legkisebb el-
lenőrzés is ilyen lényegesen csökkentette azok 
számát, akiknek lisztellátásáról a városnak 
kell gondokodni, ami azt igazolja, hogy a la-
kosság nagyrésze hamis adatokat mondott be 
s olyanok is jelentkeztek lisztellátásra, akik-
nek otthon lisztjük volt. Az u j összeírás, a 
mely sokkal szigorúbb ellenőrzést fog gya-
korolni a bemondott adatok fölött, előrelát-
hatólag még jobban csökkenteni fogja az el-
látatlanok számát s akkor a tényleg liszt 
nélkül álló lakosság megkaphatja a régi ada-
gokat minden redukálás nélkül. 

A novemberi lisztkiosztásnál már csak 
27.160 ember részére adtak ki kenyérjegye-
ket az úgynevezett állandó ellátmányosokon 
kivül, ami szintén azt igazolja, hogy a redu-
kált lisztadagokat a város visszaállíthatja 
teljes súlyúkra, mert eddig sokkal több em-
bert. vettek ellátatlannak. 

A lisztadagok felemelésére vonatkozólag 
különben a közélelmezési bizottság legköze-
lebbi ülésén fog javaslatot tenni a tanácsnak. 

Lám, lám, mire jó egy kis hamisság. Ha 
Szegedien is több lett volna 30—40 százalék-
kal az ellátatlanok száma Írásban, most a mi 
lisztadagunkat is föl lehetne házilag emelni. 

— Szeged gyásza. A tanács ismeretes ha-
i tározata folytán Szeged rendkívüli közgyii-
i lésen ad kifejezést Ferencz József halála fe-


