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LEOUJABB.
Budapest, október 4. A Budapesti Tudósító illetékes helyről a következő közleményt kapta: A Máramarosban levő orosz
csapatok a inai napon nem tettek kísérletet
arra, hogy előbbre nyomuljanak. A csapatainkhoz küldött megerősítések, amelyek egy
része tegnap még útban volt, ma már teljes
számban rendeltetési helyükre érkeztek. Igy
tehát biztos remélhető, hogy a még Márainarosszigeten levő orosz csapat, amelyen
kivül már egyetlen orosz katona sent áll
magyar területen, szintén nagyon rövid idő
múlva ki fog szoríttatni az országból.
Budapest, október 4. (A hadfelügyelőbizottság engedélyével.) A magyar határnál
összegyűjtött katonai erőink megtámadták a
Máramarosszigetnél előnyomult orosz sereget. Offenzlvánk sikerrel kezdődött. Az ütközetre alkalmas hely Máramarosszigeten
innen van, ezért eresztettük az oroszokat a
városba. A lakosság közül sokan ott maradtak. Szöllösi polgármester kérte a vezénylő
orosztisztet, hogy kiméljék a város lakóit,
mert a polgárok békés hajlamúak. A kozák
tiszt erre kijelentette, hogy este nem tárgyal. Fölszólította a polgármestert, hogy kíséretével térjen haza és mindenki maradjon
a lakásában. A kozákok keresztül nyargaltak
a városon és fegyverüket a levegőbe sütögették.
Budapest, október 4. (Hivatalos jelentés,
kiadatott délután hat órakor.) A keleti Boszniába előnyomuló szerb és montenegrói erök
szükségessé tették, hogy ezekre a födöntéstöl félreeső területekre mozgó erőket kikülönítsük. Már az előre ott tervezett akció
is eredményesen végződött: Két montenegrói bandát és pedig Spuzka-bandát, Vukovic tábornok parancsnoksága alatt és a
Zetska-bandát Rajevic tábornok parancsnoksága alatt, két napig tartó heves harcok
után teljesen megvertük és Focára visszavetettük. Ezek pánikszerűen menekülnek az
ország határán túlra. Az egész vonatcsapatukat, közte a Boszniában zsákmányolt nem
jelentéktelen készleteiket visszahagyták. Ez
alkalommal is előre küldött járőreinkhez tartozó katonáink közül többeket, köztük egy
zászlóst is, állatias módon megcsonkítva találtunk. E hadszíntér északi részén megindított akció folyamán egy fél zászlóaljunk egy
teljes szerb zászlóaljat fogott el. Potiorek
táborszernagy. (Közli a miniszterelnökség
sajtóosztálya.)
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Telefonszám: 81.
Egyss szám ára 18 Bilér.

Hétfő, o któber 5.

roszo
Az oroszok kárpáti betörése közeledik
a végső kudarchoz. Amint a távirati jelentésekből meg lehet állapítani, Ung- és Beregmegyéhől már teljesen kivertük őket; egyelőre csak Máramarosmegyében tudtak ideigóráig tért hódítani. Ide való betörésük azonban, már a körülményeknél fogva sem jelent egyebet, mint taktikai, ballépést az ő részükről és nagyszerűen sikerült cselfogást a
mi részünkről. Mert a betört seregek északi szárnyának visszaverésével elzártuk a
Máramarosban levő seregek útját. Ezek teljesen izolálva vannak most már és kénytelenek felvenni a küzdelmet csapatainkkal, a
melyeket nagy számiban, a legkedvezőbb terepen koncentrált a hadvezetőség. A bentszorult oroszokat igy Hosszumezőnél ütközetre kényszeritettük és nem sokára diadalt
aratunk fölöttük. A többi megyékből már
visszavonultak az orosz csapatok és hoszszumezői ütközet is valószínűleg az oroszok
menekülő visszavonulásával végződik.
A németek is győzelmesen
küzdenek
mindenhol. Páris körül a döntés napok, de
lehet, hogy csak órák kérdése. És hogy ez a
döntés a németekre csak kedvező lehet, azt
a mostani hadállás világosan mutatja. Antwerpen is végóráit éri. A külső erődítések
megdőltek és a város nem tarthatja magát
sokáig. Oroszországban Hindenburg tábornok ér el szép sikereket. A germán hatalom
ennyifelé lekötve is érvényesiti nagyszerű
fölényét; a közeli események pedig fel fogják szabadítani a németek csapatainak tekintélyes részét, ugy, hogy az oroszok visszaverését erős támadás is fogja követni.

Szerbisi

álSapísáok,

Szarajevó, október 4. Naponta sok fogoly
érkezik Szerajevóba Szerbia belsejéből. A foglyok között több szerb tiszt van, akik valamennyien tarthatatlannak
mondják a szerb
csapatok hadállásait. A katonák
lázonganak,
saját tiszteiket fenyegetik, sőt több tisztet le
is lőttek azért, meit támadásra akarták kényszeríteni az éhségtől és fáradtságtól
agyoncsigázott legénységei. Zsoldot nem kapnak,
csak minden negyedik nap egy fél darab kenyeret. Naponta százával hullanak el kolerában menetelés közben. Maguk, a tisztek mondják, hogy örömmel adják meg magukat, mert
itt legalább rendes ennivalót kapnak. A régi
Szerbia már nem létezik.
Szófiából az „Utro" jelenti: Nisböl a
szerb kormány áthelyezte székhelyét Üszkübbe.

HARCBAN ÁLLÓ FŐSEREGÜNKRŐL.
Bécs, október 4. A Neues Wiener Tagblatt
egy magasrangu katonai személyiségtől,
aki
most érkezett haza a harctérről, azt az értesülést kapta, hogy harcban álló seregeink állapota kitűnő, minden nagyszerűen
működik.
Az első sorban álló seregünk
betegállománya
minimális. A halottak arányszáma
elenyésző.
Minden lehéttít elkövetünk, hogy harcban illó
testvéreink feladatán lehetőleg
könnyitsünk.

A német főhadiszál-

lás jelentése.

Berlin, október 4. A nagy főhadiszállásról jelentik szeptember 3-án esti kelettel: A
francia hadszintéren ma jelentékenyebb változások nem történtek. Az Antwerpen elleni
támadásban Lierre, Waelhem, Königshook
erődök és a köztük fekvő redoutok is elestek. A közbeeső állásokban harminc ágyút
zsákmányoltunk. A külső erödvonalban ütött
rés megengedi a támadást a belső erödvonal
és a város ellen. Keleten a 3-ik szibériai hadtest és a 22-ik hadtest részei, melyek a Njemenen át előnyomuló orosz haderő balszárnyán voltak, két napi elkeseredett küzdelem
után Augustownál vereséget szenvedtek.
Több mint kétezer sebesiiletlen foglyot ejtettünk, sok ágyút és gépfegyvert zsákmányoltunk. (Közli a Wolff-ügynökség.)
A NÉMETEK TENGEREN IS VISZNEK
SZÁRAZFÖLDI SEREGET.
A C orriere della Ser a október 1-én meg
jelent számában közli a következő táviratot:
Petrograd, október 1. A Riga mellett levő Mitauból hivatalosan jelentik:
Szeptember
23-án estefelé 18 német torpedóhajó és egy
cirkáló közeledőit partunk felé. Egy torpedóhajó egészen a backofeni
világítótoronyig
jött, amely tizennyolc kilométerre van a parttól és a világítótornyot
bombázni kezdte. A
parti őrség tiiz alá vette a torpedót és a segítségére siető két német őrhajót,
amelyek
röviddel azután visszavonultak,
Szeptember
24-én 33 német hajó, közöttük hét nagy kémhajó és hét csapatokat szállító gőzös jelent
meg Mitau előtt, majd rövid
manővrirozás
után elvonult. Egy német torpedóhajó e közben egy halászhajót
zsákmányolt.
ANTWERPEN ELESTE ELŐTT.
Berlin, október 4. Aftenposten katonai muutkatársa Antwerpen ostromáról a következőket irja: A német hadseregnek nagyszerű és
óriási eszközökkel kell rendelkeznie, mert
Antwerpen rendkívül erős várán .kívül még
számos jelentékeny erődítést vív egyidejűleg.
Ami Antwerpen ostromát illeti, alig hihető,
hogy mostan, amikor a németek Antwerpeni
kiilső erődítései közül többet elfoglaltak, a

BÉLMiAGYARORSZÁG
következő erödgyürük nagyobb
ellentállást
fejthetnének ki, A németek könnyen elérhetik
a belső vonalakat és bombázhatják a várost.
Ebben az esetben pedig nem hihető, hogy
Antwerpent tovább védelmezzék. Valószínű,
hogy az ellenségeskedés megszűnik a belgák
és a németek között, amint a külső erődvonal az ostromlók kezei közé kerül. Ezáltal a
német hadsereg három vagy négy hadteste
szabadul fel. Antwerpen eleste után lehetetten
lesz ott többé angol csapatokat .partra szállt tani.
ÓRIÁSI FÖLDRENGÉS.
Póla, október 5. Az éjjel katasztrofális
földrengést jelzett a szeizmografikus készük
lék.
Szófia, október 5. Kétezer kilométer távolságban katasztrofális földrengést jeleznek a készülékek.

Szeged, 1914. október 5.

el, nevezetesen Ayremont és Saint Mihiel tájékán.
Berlin, október 4. Tegnap délben a nyugati harctérről a következő jelentés érkezett: A nagy csata eldöntése küszöbön áll.
A végleges döntés óráról-órára érlelődik.
VISSZA MUNKÁCSRA!
Budapest, október 5. Azok a munkácsi
polgárok, akik a kárpáti betörés hírének hatása alatt Budapestre menekültek, ma táviratot kaptak munkácsi illetékes hatóságoktól, hogy nyugodtan visszatérhetnek, mert
Munkácsot és környékét már semmiféle veszedelem nem fenyegeti. A távirat hatása
alatt már legtöbb menekült vissza is utazott
Munkácsra.

DÖNTÉS PÁRIS KÖRÜL.
A KIRÁLY NÉVNAPJA.
Ma volt őfelségének a névnapja. Az egész
Berlin, október 4. Eljutott ide Parisból
több ottani lapnak hivatalos jelentése, mely ország ünnepélyesen emlékezett meg ebből az
a nyugati harctér eseményeiről számol be alkalomból az ősz uralkodóról. Királyunk névnapját a hadsereg-főparancsnokságon
szintén
pénteken délután. A hivatalos francia jelen- megünnepelték a trónörökös és Frigyes főtés igy szól:
herceg részvételével. Frigyes főherceg távira— Balszárnyiunkon nagyon heves az tot intézett a királyhoz, amelyben öröm énen
az
ütközet, de leghevesebb Roye környékén, a ad kifejezést, hogy őfelsége névnapján
egyesült
német
seregekkel
megkezdhetjük
az
hová a németek legnagyobb haderejüket
offenzívát. Hadseregünk minden 'tagja örömösszevonták.
A csatavonal mindinkább mel áldozza életét és vérét a királyért és a
északra terjed, de dél felé Arrasig is elhúzó- | hazáért. Királyunk meleg hangon válaszolt az
dott. Woewreben támadásunk előnyöket ért | üdvözlő táviratra.

Nagy csata Hosszűmezfinél.
Szatmár, október 4. Máramarossziget
kiürítése után csapataink, amelyek a túlerőben levő oroszok elöl a Tisza völgyében,
Hosszumezőnél kitűnő pozícióba vonultak
vissza s ott várták be a több felöl érkező
segítséget, megkezdték az offenzívát a betört ellenséggel szemben. A hoszumezöl csata ránk nézve kedvezően indult meg és bizonyos, hogy fegyvereink csakhamar úrrá
lesznek az oroszokon, akiket véres fejjel
fognak kiűzni a máramarosi szorosokon is.
Ideérkezett hirek szerint ungi és beregi csapataink, nemcsak hogy kiűzték az oroszokat az ország területéről, hanem a menekülő
ellenséget tovább üldözik a szorosokba.
Szatmár október 4. Nyegre László Máramaros vármegye főispánja a szatmári hatóságokhoz táviratot intézett, amelyben azt
az örvendetes hirt tudatja, hogy az orosz
csapatok visszavonulóban vannak és hogy
veszedelem nincs.

Az orosz veszteség
félmillió.
Bécs, október 4. Tegnapi kelettel jelentik Rómából: Az itteni osztrák-magyar
nagykövetség közzéfeszi, hogy az orosz
hadsereg vesztesége eddig kettőszázötvenezer fogoly, ezerötszáz ágyú, a halottak és
sebesültek számát ugyanennyire tesszük. Az
oroszok vesztesége félmillió ember. Ez a
nagy tartalék ellenére is pótolhatatlan veszteség, különösen miután az egész tüzérségi
park negyedrészét elvesztették. (Közli a
miniszterelnökség sajtóosztálya.)
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Krakó, október 4. Varsóból érkezett híradások szerint a lu.blini kormányzóságban a
helyzet a hadviselés által okozott károk következtében nagyon szomorú. Még a legkevésbé szenvedett a Kraszniktól nyugatra eső
terület, ellenben Opole, Niedrzvica és Travzuki környékén minden községet és épületet
leromboltak. A lakosság két héten át úgyszólván a tűzben volt; árkokban és pincékben kerestek az emberek menedéket. A kis
községeken kivül Krasznotov város is legnagyobbrészt leégett. Sokat szenvedett Za r
mosce város is, amelyből már csak néhány
épület áll.

a Korzó-mozi előzékenysége folytán az emeleti páholyokban foglaltak helyet.
— Hooh, hooh! — kiáltották feléjük az
emberek s olyan extázisba estek, hogy rövid
időre megszakadt az előadás.
De csakhamar megjelenít Ferenc József,
.majd! Vilmos német császár vetített képe s
közönség állva elénekelte a Wacht anRhein-t s leírhatatlan, eirkánszerü ünneplésben részesítette a Szegeden tartózkodó porosz katonákat.
ELSÜLYESZTETT FRANCIA CIRKÁLÓ.
Genf, október 4. Bordeauxból jelentik:
A francia kormány hivatalosan beismeri,
hogy a Wede nevü cirkálóját Tahitinéi német hadihajók elpusztították. A németek
Papétea kikötőt bombázzák. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
MEGREKEDT A VASÚTI TEHERFORGALOM SZEGEDEN.
A vasúti fuvarozás erőteljesebb megindultával oly élénken fejlődött a szegedi kc•csirakományi áruforgalom, hogy a teherpályaudvaron komoly forgalniizavaroktól lehet
tartani.' Ennek elkerülése végett a szükséges
tárgyalások
a kereskedelmi és iparkamara
bevonásával megkezdődtek, mert az üzletvezetőség lehető jóindiulattal iparkodik a szegedi forgalom érdekeit megóvimi. Egyelőre főként arra volna szükség, hogy az érkező kocsi rakomány i ár.uk kirakásáról és élfuvarozásáról az érdekelték kellő időben gondoskodjanak, nehogy a kocsik torlódása oly zavart okozzon, melyen csak a forgalom korlátozásával vagy időleges beszüntetésével lehet segíteni. A kamara ez utón: kéri a kereskedelmi és ipari érdekeltséget, hogy még esetleges áldozatok árán is legyeim segítségére a
vasútnak a rendkívüli viszonyokból eredő nehézségek leküzdésére.
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A Tara-hegy szorosai
Színes, természetes.

Pupák és a

A szegedi korzón ma aranysujtásos porosz katonatisztek s sötétkék mundéros, piros
paralinos katonák vonták magukra a figyelmet. Ahol csak végig vonultak, mindenütt
ovációban volt részük, hangos lelkesedést keltve — a közönség állandó hooh és éljen üdvözléssel kisérte őket él egész a Korzó-moziig, hol: megnézték a háborús filmeket. Ahogy
beléptek, a publikum felállt s minden tekintet
a szövetséges állam katonái félé irányult, kik
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egy szépirodalmi lap terjesztésére
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Társadalmi dráma 3 felvonásban.

POROSZ KATONÁK SZEGEDEN.
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I g a z g a t ó : VAS SÁNDOR.

HÉTFŐN É S K E D D E N :

Egyes lapoknak a fővárosi iskolák bezárására vonatkozó híreivel szemben a Budapesti Tudósító illetékes helyről fel van hatalmazva annak a kijelentésére, hogy a kormány a közoktatás menetét mindenütt, ahoi
egészen Kivételes körülmények annak útját
nem állják, az egész vonalon biztosítani kívánja, ennek folytán ilyen értelmű utasítást
küldött az összes 'törvényhatóságoknak és a
fővárosi tanácsnak. Az iskolák bezárására vonatkozó
határozatát sem fogja jóváhagyni.
(Közii a miniszterelnökség sajtóosztálya.)

Jó megjelenésű,
beszédtehefségü

Korzó-Mozi. I
Telefon: 11—85.

AZ ISKOLÁKAT NEM SZABAD BEZÁRNI.
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Gríboníllette
és az öreg bácsi
Vígjáték.
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