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A németek győzelme a Maas jobb partján. 
BERLIN, október 30. A nagy főhadi- | 

szállás jelenti: Ruppreehl trónörökös had- I 
csoportja: Flandriában a tüzérségi harc a 
dixmuideni szakaszon rövid megszakítások-
kal élénk volt. A Hauthoulster erdő és a 
comnes—yperni csatorna között a ttizharc 
időnkint nagy erősséget ért el, az éien át is 
heves maradt és ma reggel pergőtüzzé fo-
kozódott. 

A német trónörökös hadcsoport|a: 
Braye mindkét oldalán a Chemln des Da-
mesoii a franciák estefelé hatásos Összpon-
tosított tüzelést kezdtek. Átmeneti csökke-
nés után a tüzérségi harc napkelte óta is-
mét erősbödött. A hegyi arcvonal többi ré-
szén fokozottabb volt a tüzérségek harcba-
vetése , mint az utóbbi napokban. 

LEGÚJABB. 
SAJTÓHADISZÁLLÁS: Az orosz ve-

zérkar jelenti 29-ikéről: 28-rkára virradóra 
a németek kiürítették a Werder-félszigetet. 
A werderi majort felgyújtották és az élelmi-
szer raktárakat kifosztották. 

PÉTERVÁR (Hivatalos): Tekintettel 
ama hírekre, hogy a makszimalisták fegy-
ve res zendülést te rveznek, P é t e r v á r főkor-
mányzóía minden (gyűlést, felvonulást és 
tüntetést betiltatott. 

BERLIN: Oróf Haertling, dezignált 
kancellár tegnap este megkezdte a képvi-
selőkkel való tanácskozást , amelyet ma 
folytatott . Ér intkezésbe lépett va lamennyi 
pár t vezetőjével is. 

A Maas jobb partján bevált harci csa-
pataink hatásos tűzelőkészítés után Becon-
vauxtői északnyugatra betörtek az ellensé-
ges állásokba. Az egyezerkettőszáz méter 
szélességben elhódított árkokat nagy fran-
cia erőknek már egészen az éjszakába nyúlt 
támadásával szemben megtartottuk; több 
mint kettőszáz foglyot szállítottunk be. Az 
ellenség súlyos, véres veszteségeket szen-
vedett. 

A többi hadseregnél az ellenség felde-
rítő előretörései többször élénk tüzérségi 
tevékenységre vezettek. 

A keleti harctéren és a macedón harc-
vonalon nem volt nagyobb harci cselek-
mény. 

LUDENDORFF, első fŐszáJlásmester. 
! ! . ! • ! "1 

Megrongáltunk egy angol 
monitort. 

Bcijm, október 30. B'o//f-ügynökség je-
lenti: E llió 28-án délután a f landriai part tól 
északra könnyű haderőink rajtaütéssel meg-
támadtak egy nagy angol monitort. Az angol 
hajó súlyosan megsérült. 

A tengerészeti vezénkdr főnöke. 

Uj forradalom Írországban. 
Stockholm, október 30. A Daily Mail 

'jelenti, hogy már csak nagyon kevés hiány-
zik a forradalom kitöréséhez. Car ry gróf-
ságban már teljes erővel dühöng a fölkelés. 
Sir Casement az ir nép hőse é s eszménye. A 
sinnfeinek pár t ja teljes erővel dolgozik és 
kész Anglia ellen annak minden ellenségé-
vel szövetséget kötni. 
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Qondoskodás a szegedi rokkantakról. 
— Nem létesítenek ipari kereseti telepeket. — 480.000 korona 

a szegedi hadirokkantak önállósítására. — 
Szeged város közönsége azon hazafias 

elhatározásával, melynek alapján junius 14-én 
tartott rendes közgyűlésén nagv anvagi tá-
mogatást ajánlott fel hadigondozási célokra, 
10Q hadirokkant megélhetésének bizlösitáSrít 
tiizte ki célul 

Nézetem szerint Szeged város közönsé-
ge ezer. nemes elhatározását más megfele-
lőbb módon is, mint kereseti teleo létesíté-
sével, megvalósíthatja. Kívánatos volna, 
hogy Szeged város közönsége a kereseti te-
lep céljaira a tápéi miiut mellett felajánlott 

30 hold földterület helyett annak ér-
tékét, azaz 240,000 koronát fordítsa 
hadirokkantak támogatására. 

Ugyanezen célra (fölhasználható volna 
továbbá a társadalmi gyűjtés utján Szege-
den befolyt pénzösszeg időközi kamataival 
együtt körülbelül 140,000 korona. Amennyi-
ben Szeged város közönsége 100 hadirok. 
kantról kiván gondoskodni, az Országos Ha-
digondozó Hivatal, miként azt már korábban 
kilátásba helyezte, fejenkint 1000 korona, 
vagyis összesen 100,000 korona támogatást 
helyez kilátásba arra az esetre, ha Szeged 
város közönsége a hadirokkantakról való 
gondoskodást az alábbi terv szerint kivánja 
megvalósítani. 

Ezen segély beszámításával 100 (hadi-
rokkant támogatására 480.000 korona állna 
rendelkezésre, ezen összeg előreláthatólag 
elégséges arra , hogy Szeged város közön-
sége által kijelölendő 

fSaját tudósítónktól.) A szegedi hadirok-
kantakról való gondoskodás céljaira a város 
a mult év júniusában tar tot t közgyűlésén 
nagy anyagi támogatást ajánlot t fel. Azóta 
ebben az ügyben tárgyalások voltak, azon-
kívül a Hadigondozó Hivatalnak alkalma 
volt a váci és kalocsai kereseti telepeken ta-
pasztala tokat gyűjtetni. Ezek alapján a hadi-
rokkantakról való gondoskodás uj, az eddi-
ginél szerencsésebb módjait veti fel a város-
hoz hétfőn érkezett következő leiratában: 

— A hadigondozás terén közel há rom 
év óta szerzett . tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogv a hadirokkantakban megvan az egész-
séges törekvés, hogy régi otthonukba é s kör-
nyezetükbe térjenek vissza. Ezen törekvésü-
ket természetszerűleg az Országos Hadigon-
dozó Hivatal minden módon elősegíteni ipar-
kodik és e célból a hadirokkantak életpályá-
r a való irányításánál azt tar t ja szem előtt, 
hogy a hadirokkantak lehetőleg régi foglal-
kozásukhoz térjenek vissza és más pá lyára 
csak azon esetben irányií tassanak. ha rok* 
kantságuk régi foglalkozásuk io lv ta tásá t le-
hetővé nem teszi, de ez esetben is minderi 
esetre oly foglalkozásra, melyet régi ottho-
nukban és környezetükben folytatni tudnak. 

A hadirokkantaknak ezen törekvése az 
ipari kereseti telepek benépesitheéésót kétsé-
gessé teszi, miként azt a Hivatal a váci és a 
kalocsai kereseti telepeknél is 'mindezideig 
észlelte, 

70 mezőgazdasági és 30 ipari rok-
kantnak önállósítására 

módot nyújthassunk. Figyelembe véve, hogy 
Szegeden körülbelül 1000 hold rétnek feltöl-
tése és parcellákban való bérbeadása legal-
kalmasabb módjának kínálkozik, ha a város 
közönsége az előbb emiitett 70 mezőgazda-
sági hadirokkantnak egyenkint 5 kat. holdat 
ad bérbe és őket ezen bérletien fonva létesí-
tésében támogatja. 

Azon célból, hogv a tőkével nem ren-
delkező hadirokkant gazdaságában megerő-
södhessen, kívánatos volna, hogv az 5 kat. 
hold az első három évben részére használat-
ba minden befizetés nélkül engedtessék át. 
A következő 5 vagy 10 éven át a hadirok-
kant már bért fizet és pedig azon bérösz-
szegnek a felét, melyet egyébként az ugyan-
ezen földből kihasított tanyák bérlői fizetnek, 
ö t év után már a hadirokkant rendes bért 
fizet. A bérleti idő 30 évben volna megálla-
pítandó olv kikötéssel, hogv a hadi rokkant-
nak esetleges korábbi elhalálozása esetén a 
bérlet családjára átszáll. Azon célból, hogy 
a hadirokkant bérletén tanvát éoithessen, ré-
szére az előbb emiitett összegből 3500 ko. 
wnát kellene rendelkezésre bocsáitani, oly-
kép, hogy ezen összeg nem adatik egv ösz-
szegben a rokkant kezébe, hanem az épitke-
zéshez szükséges nyersanyagok és munkadí-
jak a város által közvetlenül fizettetnének ki 
és csak az esetben, ha az építkezés folya-
mán megtakarí tás eszközölhető, a fennma-
radó rész adatik a rokkant kezébe, A ta-
nyán a lakóiházat és esetleg kisebb gazda-
sági épületeket a hadirokkant sa iá t izlése 
szerint, egyszerűen az ottani néDépitkezés 
modorával családtagjaival együtt építhetné 
fel. A város közönsége az építkezést annyi-
ban segítheti elő, hogv válvogkészitésre föl-
det ingyen bocsájt rendelkezésre é s épület-
fát, valamint tetőfedésre nádat régi árban ad 
a hadirokkantnak, ily módon előreláthatólag 
az emiitett összeg a ház építésére elégséges-
volna. Azori célból, hogy a hadirokkant a gaz-
daság megkezdéséhez nélkülözhetetlenül 

szükséges- élő és holt leltárt beszerezhesse, 
részére egy-két ezer korona kölcsön szerzé-
sét az Országos Hadigondczó Hivatal olcsó 
törlesztéses kölcsön nyújtásával fogja lehe-
tővé tenni. Ily módon 70 gazdasági hadirok-
kantakról lehetne gondoskodni és azoknak 
a fenti tervezet biztos megélhetési alapot is 
nyújt . 

Az ipari hadirokkantak ötiáilósi-
tását oly módon kellene megoldani, 
hogy őket műhely alapításban és.ólt. 
hon létesítésében támogassuk. 

A miihely-berendezést az Országos Hadi-
gondozó Hivatal olykép fogja elősegíteni, 
högv a hadirokkantaknak az ipar gyasor íá -
sához szükséges szerszámokat se, éiyképen 
adományozza. Az otthon létesítését. Szeged 
város közönsége olykép teheti lehetővé, hogy 
az iparos hadirokkantaknak a város külön-
böző részeiben egyenkint 400 négyszögöt tel-
ket adományoz és ezen telken 'házépítésre 
0000 korona házépítési segélyt nvu.it. Termé-
szetesen emellett a házépítést a város közön-
sége épp oly módon segíthetné elő. mint a 
mezőgazdasági rokkantaknál. A telket és ni 
házat a hadirokkant nem kapná azonnal tu-
lajdonba, hanem csak 5 évi használat után. 

A hadirokkantaknak ily Kép adományozott 
ingatlanokat „Haditeleknek" kell minősitani, 
hogv azoknak elidegenítése, megterhelése 32 
éven át megakadályozható legyen. 

A fenti támogatásban részesítendő 100 
hadirokkant kiválasztásánál 

elsősorban a Szegedről való hadi-
rokkantak jönnének figyelembe 

és pedig ezek közül is elsősorban a súlyo-
sabb rokkantak és családosak gyermekeik 
számának arányában. Természetesen figye-


