Szeged, 1917. május 6.
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Változás a Haditermény
szegedi kirendeltségének
vezetésében.
(Saját tudósítónktól.) Mikor a Haditermény
részvénytársaság a szegedi kirendeltséget létesítette, a város kereskedői köreiben általános megelégedést keltett, hogy annak élére
Engelsman Mór kereskedő került, Engelsnianí
értékes szaktudása mellett látóköre és bő tapasztalatai nemcsak képesítették, de egyenesen
kijelölték erre az állásra. A szegedi kirendeltség működése óta ő állt annak élén és működése nemcsak a Haditermény, de a. város előnyére is szolgált. Annál nagyobb feltűnést
keltett, 'hogy a Haditermény igazgatósága Enge.lsmannak az állását felmondta és a kirendeltség vezetését a központból érkezett Sebestgén Mór vette át. Főleg kereskedői körökben
sokat beszélnek erről a ,feltűnő változásról,
de hogy az miért történt, arról nem tud senki.
Utána jártunk a dolognak s megtudtuk, liogy
a hirtelen jött változásnak csak nézeteltérés
az oka. mely Engelsman és a Haditerniény
részvénytársaság igazgatósága között fölmerült.
Az ügyet illetőleg először Engelsman Mórihoz intéztünk kérdést, aki azt a következőkben. ismertette:
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Sebestgén Mór, a szegedi kirendeltség uj
vezetője a következőket mondta:
— Ez olyan ügy, melyre én felvilágosítást
nem adhattok, mert nincs jogomban. Azonban
Engelsman ur személyének reputációja érdekében tartozom kijelenteni, hogy a személyváltozás

oka tisztán nézeteltérés, mel'y /Engels-

man nr és a központ között támadt.

Sebestyén Mórral együtt Szegedre érkezett
Vágó Jenő központi főellenőr, aki a kirendeltség uj vezetőjét állásába beiktatta.
Értesülésünk szerint az a. tervez; t, amelyet Engelsman a jövő évi termés biztosítósá*
ról és egyenletes elosztásáról készített, az uj
szabályozás megállapításánál nagy mértékben
számításba jött.

Részletes jelentés a legnagyobb angol vereségről.
— Háromszázezer angol erőszakolja a német front áttörését. — „Az angolok
vesztesége minden megmérhető mértéket meghalad." —

Berlin, május 5. >A Wol Pf-ügynökség jelenti: |
Délben: A harc az egész arcvonalon a legAz angolok óriási hadsereggel, 800.000 ember- j nagyobb hevességgel dühöng.
i
rel kísérelték meg ismét Ihiába, hogy kétségbe- I
Este: Az angolok ujabb, nagy áttörő kíséresett nagy csatában döntő áttörést erőszakol- ' lete ismét teljesen meghiusult. Az angolok
janafc ki. Páncélos automobilok raja, erős an- ! vesztesége meghalad minden megmérhető mérgol lovastömegek és nagy gyalogsági tartalék tékél Fresnoyban még késő éjszaka is tartott
állott készenlétben, hogy nyomban a támadók a harc. Ahol elülső vonalunk egyes keskeny
után nyomuljon, amint a német védők falát sávjain meghúzódtak angol katonák, ott eredáttörték. Az ellenség óriási vérveszteséggel, ményes ellentámadást kezdtünk. Az ellenség
ezer fogollyal és nagyszámra megsemmisített az éjszaka beállta előtt ötödik, legnagyobb
páncélos automobillal és szétlőtt ütegekkel támadását indította meg Oppy falva ellen.
fizette meg a teljesen eredménytelen támadást. Ott is ujabb véres veszteséget szenvedett.
A németek egész arcvonalukat teljesen
Éjfélkor ismét megrohanták az angolok
megtartották. Csupán az északi szárnyon ki- Cherisy fal-vát. Egyik részébe sikerült ugyan
került az angoloknak Arleuxtől keletre Fres- behatolniok, de még az éjszaka folyamán legno5r irányában néhány száz méternyire előre- súlyosabb véres veszteségükkel kivetettük őket
T
— A dolog előzménye az, hogy én egyr iz- nyomulniok. Délelőtt ezeni5 i nagy és legna- kézigránátbareban. A nagy hevességgel megben Návag kegyelmes úrral a jövő évi ter- gyobb kaliberű ágyúval és az aknák egész ostromolt Oppy, Rotttx és Ghorisy falvak kemés biztosításáról és a termés egyenletes el- özönével ismét és ismét megkísérelték az an- zünkön vannak. Tovább délre is eredményosztásáról beszéltem. A kegyelmes ur kért, golok, hogy a megrohant német állásokat ro- telen maradt ,az angoloknak minden részleges
hogy erről egy tervezetet készítsek az ő szá- hamra éretté tegyék. Hajnali fél 6 órakor támadása. Hajnali fél Ötkor a Bullecourtnál
mára, amit én határnapra meg is Ígértem, törtek előre az ellenség első tömött roham- lévő angol fészek heves pergőtűzzel történt
Mikor hazaérkeztem, telefonon jelentést tet- csapatai páncélos automobilokkal az élükön, megtisztítása közben ismét ujabb harcok fejtem erről a központnak, ahonnan azt a választ 30 kilométer szélességben, Achevilletől Quean- lődtek ki, amelyek még tartanak.
kaptam, liogy mielőtt a tervezetet elküldeném tig a Seárpe mindkét partján levő állásaink
Az utolsó hatalmadé harcok napja is a neNávaynak, előbb küldjem be a központnak. ellen.
me? fegyverek tökéletes győzelmibe! végzőIgy is tettem. A tervezetet elkészítettem és 4
Az első támadó tömegek példátlanul nagy dött. Legnagyobb részük volt ebben a gyalogfelküldöttem a központnak, ahonnan azonban veszteséget szenvedtek a németek őrületes tüz- ságnak és a szakaszok megszálló csapatainak,
hiába vártam vissza. Expressz levelet irtaim fergetegében és az angolok gyorsan odavont amelyek késő estig tartalékok bevonása néltelefonáltam, de választ csak nem kaptam, hadosztályokkal • igyekeztek a nagy hézagokat kül harcoltak.
küldhetem-e már a tervezetet a kegyelnfes ur- kitölteni. Az első dűlhös nekirohanásban sikenák. Közben a batáridő lejárt, azt még egy rült az ellenségnek Fresnoyban és Rouexben Az arrasi csata Angiiát közelebb
nappal meghosszabbították s mikor ez is letelt, a lábát megvetnie, más helyeken azonban, aliol
hozza a békéhez.
tovább már nem vártam. Minthogy ígéretem
átmenetileg benyomult elülső árkainkba, ellenBécs, május 5. Az angol főhadiszálláskötött, a tervezetet megküldöttem a kegyelmes lökéssel nyomban kivetettük.
ról
jelenti
a Morningpost haditudósítója:
urnák, aki azt meg is köszönte.
Az arcvonal egy7es szakaszain kézigránátAz ütközet, amely Lenstől a Scarpeon tul
— Mikor a tervezet már rég a rendeltetési tal üztük el a támadókat. Az Arras—Cambrai délig húzódó területen kifejlődött, uj erősítő
helyén volt, akkor érkezett meg a központ úttól Cherisytől nyugatra terjedő területig el- csapatok harcbavetésével egyre öldöklőbb
válasza, melyben azt irták, hogy ilyen terje- vonuló ut közvetlen közelségében lévő állá- lett s olyan elkeseredett, liogy egyelőre
delmes dologban csak a központ adhat felvi- saink ellen a délelőtt folyamán elkeseredett beláthatatlan, mikor lesz vége. Az arrasi
lágosítást, én tehát a tervezetet ne kiildjem el. liare folyt.
mérkőzés az egész háború fordulópontja s
Tovább délre is folytak még a harcok a
Erre ,természetesen nem tehettem mást, mintAngliát közelebb hozza ,a békéhez.
hogy közöltem a központtal, hogy én nem délelőtt folyamán első vonalunkért. Az angodezavuálhatom magamat és a tervezetet már lok minduntalan "visszavonták összelőtt és
Német lapok Oroszországban.
elküldöttem. Erre kaptam én meg a központ meggyöngített hadosztályaikat és helyettük
Genf, május 5. A Petit Journal péterlevelét, mely a fölmondást tartalmazza, mivel ujakat vetettek a harcba, inig a német gyalogvári
távirata szerint az ideiglenes orosz
ság
a
maga
erejével,
.segítség
és
tartalékok
— mint mondja — a központ utasítása ellenére
kormány
megengedte, hogy a betiltott nénélkül állt ellent az elkeseredett rohamoknak.
küldtem el a jelentést, A dologról különben
már jelentést tettein Návay kegyelmes ur- A délelőtt folyamán már több száz fogoly ju- met nyelvű lapok ismét megjelenhessenek.
tott a kezünkre.
nák is.
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LEHOTAE híres cigányprímás
:-•.# újjászervezett klasszikus zenekara
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Pontos kiszolgálás.
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