
SjKsr t reuz tóeég Kárász-utca 9. 
TefteSo B&rw cm: 365. 

Bey<* M t a i n l» SOár. 

ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN 
egész évre . K24'— félévre . . K 1 2 ' -
negyedévre K 6-— egy hónapra K 2-— 

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN 
egész évre . K28-— félévre . . K 14.— 
negyedévre K 7-— egyhónapraK 240 

K i a d ó h i v a t a l Kárász-utca L 
T e l e f o n s z á m : 8 1 . 

Egyes szám ára 10 fillér. ^ 

Szeged, 1914. Hl évfolyam 191. szám. Csütörtök, auusztus 6. 

A oémet hadak elfoglalták Luxemburgot és Belgium jő részét 
és fenyegetik Párist. 

A részeg kozák erkölcstelen szerető-
jét: Franciaországot máris kezdik fenyíte-
ni a német hadak. Németország már is oly 
eredményeiket mutat föl — a :háborn le-
geslegélején, — amelyek érthető rémület-
tel tölthetik el ugy az oroszokat, mint a 
franciákat. A német hadak m á r nemcsak 
Luxemburgot szállották meg, hanem bérit 
vannak Belgiumban és fenyegetik Párist . 
Még néhány nap és . . . és a következ-
ményeket még a franciáknak is érezniük 
kell. És érzik is, dacára, hogy Angliában 
bizakodnak. Amikorra Anglia megmoz-
dulhat zsoldos-bérenc seregévél, akkorra 
hihetőleg Parisban lesznek Vilmos császár 
seregei, hü, hatalmas szövetségeseink. 

A német flotta ott csapott le a fran-
ciákra, ahol legkevésbé gondolták: a Föld-
közi-tengeren és sorra rommá lőtték Al-
zsir hadi kikötőit. Afrikai nagy gyarmatá-
ról tehát Franciaország semmi csapatot 
nem szállíthat többé és valószínűleg Alzsir 
se lesz többé soha a franciáké . . . 

A német flotta csodatettéről ez a hi-
vatalos jelentés szól: 

A WráÁügynckség jelenti Ber-
linből: A Földközi-tengeren levő né-
met hadihajók tegnap az alzsiri par-
tokon és egyes megerősített helyeken 
a francia csapatszállitmányok beha-
józási helyeit rommá lőtték. A lövé-
seket viszonozták. A miniszterelnök-
ségi sajtóosztálya. 

Az orosz csapatok közül is futnak 
már a diadalmas németek elől. A berlini 
VRotf-ügynckség jelenti hivatalosan, hogy 
Fydtkühnen mellett, ott, 'ahol a z oroszok 
tegnapelőtt betörték először német terület-
re, az éjjel a német csapatok ellenállhatat-
lanul erős támadással bevették Kibarty 
orosz határvárost. Az oroszok foglyok 
hátrahagyásával kelet felé megfutamod-
tak. A német csapatok vesztesége igen 
csekély volt. 

Itt megemlítjük, hogy iaz Egyesiilt-
Allamok semlegességi nyilatkozatát ma 
publikálják. Az Unió voltaképen Angliát. 
illetve az angoll flottát bénítja azzal a dön-
tésével, melynek alapján elrendeli, hogy u 
hajózás Amerika és Európa között meg ne 
akadjon az európai háború idején sem. Éh-
ben az intézkedésben benne van az, hogy 
az Unió meg akar ja akadályozni, misze-
rint az angol flotta adott pillanatban blo-
kirozhassa a hánmas-szövetség hatalmai-
nak partvidékeit, különösen Németország-

ért és ilyen módon az entente javára bil-
lentse a mérleget. Amerika kijelentette, 
hogy a német és osztrák-magyar kereske-
delmi és személyszállító hajókat az ő zász-
lója alatt fogja járatni, ugy, hogy ha An-
glia e hajók közül csak egyet is el akarna 
kobozni, akkor az Unióval keveredik fegy-
veres konfliktusba. Szóval az Unió elha-
tározásának végén Angliát fegyverrel fe-
nyegeti meg, — az egész beillik ultimá-
tumnak is. Hogy Anglia mit fog válaszol-
ni az Egyesült-Államoknak, nem tudni. 

A monarchia és Szerbia közt levő há-
borúról ma a következőket jelentik hiva-
talosan. Föladatott augusztus 5-én, déli 12 
óra 15 perckor. A szerb határon levő csa-
pataink helyzet-jelentéseikből kivehető, 
hogy ott fokozottabb tevékensyég kezdő-
dik. Belgrádnál a felső és alsó várban, va-
lamint a szomszédos magaslatokon elhe-
lyezett szerb várágyuk megkisérlették erős 
tüzelésükkel az innenső parton való csa-
patmozgásokat, valamint a Száván és a 
Dunán való hajózást megakadályozni. Ez 
indította csapatainkat arra, hogy ezen vár 
ágyuk ellen a tüzérség megnyissa a tüze-
lést. A tüzérharc azzal végződött, hogy a 
szerb ütegeket hallgatásra bírtuk. Ez alka-
lommal a vármüvek erős sérüléseket szen-
vedtek. A város a bombázástól teljesen 
mentes maradt . 

A Drina mentén csend uralkodik. Kü-
lönös dicsérettel emelendő ki a biztosítási 
szolgálatnál alkalmazott csapatoknak a te-
vékenysége. 

Konstantinápolyból jelentik: Az osz-
trák, valamint a magyar és német tar ta-
lékosok nagy számban indulnak haza. A 
kolóniákban óriási a lelkesedés. (Minisz-
terelnökség sajtóosztálya.) 

Szófiából jelentik: A szerbek Rado-
vics, Malesovo, Monasztir városokat ki-
ürítették. Orosz hajók Szerbiának lövősze-
reket szállítottak. 

Bécsből jelentik: Hiteles információk 
szerint Oroszországban a forradalom ki-
törése napok múlva várható. 

Brüsszelből jelentik: A szocialisták 
világszövetségének választmánya elhatá-
rozta, hogy Oroszországban általános 
sztrájkot rendez a háború ellen. 

Budapestről jelentik: A török katona-
köteleseket sürgősen hazahívták. Törökőr 
szdg aktiv támogatása félmillió emberrel 
részünkre biztosítottnak látszik. 

Bécsből jelentik: A hadügyminiszté-
rium közli, hogy azon tisztek, akik a had-
seregből önként, vagy felülvizsgálati uton, 
vagy becsületügyi eljárás során rangjuk-
ról lemondtak, vagy elbocsájtattak, a had-
seregbe újból beléphetnek. A kérvényüket 
a hadügyminisztériumba kell küldeni. 

Szófiából jelentik: A szerb kormány 
hivatalosan kísérletet tett a bolgár kor-
mánynál 'a régi szövetség fölujitása érde-
kében. Ajánlatát azonban Bulgária vissza-
utasította 

Berlinből jelentik: Az itteni bankok-
nál elhelyezett orosz betéteket lefoglal-
ták. I > 

Anglia hadüzenete. 
Londonból jelentik: Az alsóház teg-

napi ülésén Edvárd Grey külügyi állam-
titkár beszédet mondott, amelyben kijelen-
tette, hogy Európa békéjét most már meg-
óvni nem lehet. Bejelentette, hogy elren-
delték ugy uz angol flotta, mint a hadse-
reg mozgósítását és azzal fejezte be beszé-
dét, hogy Anglia szemébe fog nézni a 
helyzetnek. 

Berlinből jelentik: Az angol nagykö-
vet tegnap este megjelent a külügyi hiva-
talban és kijelentette, hogy Anglia Német-
országnak hadat üzen. Egyúttal kérte, 
hogy útlevelét állítsák ki. Énnek megtör-
ténte után elhagyta Berlint. 

Harcibs a német birodalmi gyűlés. 
Berlinből jelentik: A mai birodaimi 

gyűlésen Bethnuinn-Hollweg \ birodalmi 
kancellár, az összes miniszterek és csak-
nem' az összes képviselők megjelentek. Az 
ülést Kempf korelnök nyitotta meg és a 
szerajevói gyilkosságot átkos, gyalázatos 
merényletnek mi.nösiteték, amelyért mély 
részvétét fejezte ki a birodalmi gyűlés ne-
vében. Ezután Bethmann-Hoilweg kancel-
lár szólalt föl és nagy beszédet mondott . 
Kifejtette a háború előzményeit és annak 
okait, vázolta a helyzetet és részletesen is-
mertette azt a táviratváltást , amely a né-
met császár és az orosz cár között történt. 
Világtörténelmi jelentőségű beszédét ezek-
kel a szavakkal fejezte be a birodalmi 
kancellár: 

* — Ránk kényszeritették a háborút és 
mi hatalmas multunk örökségéért lelkesen 
megyünk a harcba! 

' A kancellár beszédét a birodalmi gyű-
lés viharos éljenzéssel fogadta. 


