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rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Hadikölcsön kibocsájtása. 

Pénzpiacunk kedvező helyzete. 
Budapest, november 4. 

(Hivatalos). A pénzügyminiszter a mai nap folytán  tanács 
kozásokat folytatott  a budapesti pénzintézetek vezetőivel a hadi-
szUkségletek költségeinek fedezésére  kibocaájtandó állami kölcsön 
tárgyában. 

A tárgyalások eredményeképpen megállapítást nyert, hogy 
a pénzpiac jelenlegi helyzete egy be l fö ld i  állami kölcsön kibo-
csájtására kedvező és igy a hadikölcsön kibocsájtása már a leg-
közelebbi időre várható. 

Csingtau rendületlenül áll. 
London, november 5. 

(Hivatalos). A Daily Telegraf  jelenti Pekingből: 
Az október 30 iki kinai lapjelentések Shantungból azt mond 

ják, hogy a német ágyuk Csingtau előtt tervszerűen semmisítik 
meg a japánok összes előretolt védmüveit és ezzel határozatlan 
időre toltak ki minden támadást. 

A Csingtau mögött elterülő vidék alá van aknázva és az 
aknák villamos telepekkel állanak összeköttetésben. 

A törökök visszaverték az oroszokat. 
Nagy tengeri harc a Dardanellák előtt. 

Konstantinápoly, november 5. 
(Hivatalos). A török főhadiszállásról  hivatalosan jelentik: 
Az oroszok megkezdték a határon állásaik megerősítését. 

A határról teljesen visszavertük őket. 
További jelentések szerint a Dardanellák bejárati erődei 

elleni bombázásban az Inflexible,  az Indefatigable,  Oloucester és 
a Defence  nevtl angol páncélosok és cirkálók, továbbá még egy 
angol cirkáló, valamint két-két francia  páncélos és cirkáló és 
végűi nyolc francia  torpedónaszád vettek részt. 

Az ellenséges hajók 240 lövedéket használtak el, de nem 
sikerűit jelentékenyebb kárt tenniök az erődökben. A mi erő 
deink csak 10 lövést adtak le és az egyik lövedék egy páncélos 
hajót talált, amelyen robbanás történt. 

Angol jelentés a tengeri ütközetről. 
Elsiilyedt angol tengeralattjáró. 

London, november 5. 
(Hivatalos). Az angol admiralitás jelentése szerint korán reg-

gel az ellenséges hajóraj a partörséghez tartozó Halcyon ágyu-
naszádra lőtt. A Halcyonnak egy sebesültje van. 

Ellenséges hajók ezután visszavonultak és noha könnyű 
cirkálók üldözték, a sötétség beállta előtt nem lehetett harcra 
szorítani. 

A leghálulsó német cirkáló visszavonulás közben több akuát 
kiszórt. Egyiknek felrobbanása  folytán  a D. V. tengeralattjáró 
elsülyedt. A még felszínen  úszkáló tengeralattjárónak fedélzetén 
levő két tisztet és két matrózt megmentettek. 

(Ez az angol jelentéB nem mondja meg, hogy az ütközet 
hol folyt  le, de a „partőrségbez tartozó' kifejezés  arra enged 
következtetni, hogy a német flotta  Anglia partjait támadta meg, 
amitől az angolok annyira rettegtek. Ez egy olyan szenzáció 
lenne, mely Angliát még nagyobb rettegésben tartaná. Miután a 
távirat sem jelöl meg semmi közelebbit, a legközelebbi biradá-
sokat meg kell várnunk. Ha feltevésünk  igaznak bizonyul, ugy 
nincs kizárva, hogy a németek megkiaérlik csapataiknak Anglia 
földjén  való partra szállítását, ami bombaképpen hatna Angliára 
és ellenségeinkre. Sierk.) 

Visszavert belga támadás. 
A németek előnyomulása. 

Berlin, november 5. 
(Hivatalos) A német főhadiszállásról  jelentik: 
Tegnap belga csapatok az angolok és franciák  támogatása 

mellett heves kirohanást, intéztek ellenllnk Nieuporlon át a ten-
ger és az elárasztott terület között. — Minden nehézség nélkül 
visszavertük őket. 

Ypresnél és Liliétől délnyugatra, vilamint Berry au Bactól 
délre, az Argoonesokban és a Vogézekben támadjunk elóre 
haladt. 

A keleti harcszintéren nevezetes dolog nem történt. 

Belföldi  államkölcsön kibocsájtása. 
A közönség figyelmébe. 

Budapest, november 5. 
(Hivatalos). Az országos központi hitelszövetkezet a küszöbön 

álló állami kölcsön kibocsájtása iránt erdeklődő kisgazda közön 
séget felhívással  lelkesíti, tájékoztatja a uemzeti kölcsön ügyeiről. 

Glsö eset, hogy államunk közvetlenül az egész néphez fordul 
kölcsönért, amelylyel nem ajándékot kér, nem is adót kíván. 

Szövetségesünk szintén óriási összeget kért népeitől 
A német nép első szóra négy és fél  ezermillió márkát köl-

csönzött az államnak háborús célra. 
Mindenünkért, vagyonunkért, földünkért,  népeinkért és gyer-

mekeinkért küzdő hü katonáink történelmi munkája sikerének 
lehetóségcért kell hozni nekünk, itthonmaradottakn.ik az anyagi 
áldozatokat. 

Első eset, hogy vidéken, falvaiukban  az állam hitelszövet-
kezeteinkre bizza a nagy nemzeti kölcsön gyűjtését. 

Hivatalos aláírásunk helye lesz az Országos Központi Hitel-
szövetkezet is és gyűjtőhelyei lesznek az ennek kötelékébe tar-
tozó hitelszövetkezetek mindenki számára, akár szövetkezeti tag, 
akár nem. 

De jól jegyezzük meg, hangoztatja a félhivatalos,  hogy ez 
most nemcsak szövetkezeti, hanem mindenütt nemzeti akció 

Készen kell várui a jelszót melyre megindul a kölcsönaláirás 
az egész hazában és lelkesen várjuk az időpontot. 

Rövid idő alatt nagy munkát kell végeznünk, mert aláírásra 
a kihirdetéstől kezdve csak egy hét fog  rendelkezésre állani. 

Meg kell érteni egyszerű honfitársainknak  is, hagy az elrejtve 
őrzött pénz értékét a magyar állam í g é r e t e i n e k szentsége adja 
meg. Meg kell értetni, hogy az elrejtett p4nz nem kamatozik, 
az állami kölcsönkötvény kamatozása pedig busás. 

Az arravaló kölcsön és kötvény esetleges eladása biztosítva 
van. A kötvények kamatai uián semmiféle  adó vagy illeték nem 
fog  járni és már most figyelembe  veendő, hogy a moratóriumra 
való tekintet nélkül ki kell fizetniök  a pénzintézeteknek olyan 
takarékbeteti összegeiket, melyekkel állami kölcsönkötvény vásá-
roltatik. 

A közönség tájékoztatására szánt nyomtatványok és körle-
velek mielőbb kiadatnak. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

prémre van szüksége. Akinek van, sürgősen küldje 
be e cimre: Hadsegélyezö Hivatal Budapest, Váczi-
utca 38. sz. A posta ingyen szállítja 
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