
Rendkívüli kiadás, ára 2 fillér. 

S * * r f c e s z t ő s é g Kárász-utca 9. 
T d c b o c z á a : 3 0 5 . 

Egyes síim í n 19 fillér. 

ELŐFIZETÉSI ÁR SZEGEDEN 
egész évre . K24-— félévre . . K 12-— 
negyedévre K 6*— egy hónapra K 2-— 

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN 
egész évre . K 23-— félévre . . K 14.— 
negyedévre K 7-— egyhónapraK 2-40 

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

Egyes szára ára 10 fillér. ^ 

Szeged, 914. Ili. évfolyam 225. szám Héttő, szeptember 7. 

a 
Tizenegyedik napja vívjuk az orosz-

szial a döntő ütközetet. Hadvezéreink sze-
rint az északi harctéren legközelebb jelen-
tős fordulat várható. ! 

Hivatalosan jelentik, hogy Lember-
get szeptember 3-án ürítettük ki, azért, 
hogy az ostromtól megóvjuk. Lemberg ki-
ürítésére régebben megtették a hatóságok 
az előkészületeket. A középületekről levet-
ték a címereket. 

A végső döntés a csapatok fölvonulá-
saikor megkezdődik. 

Dankl hadserege ismét heves harcban 
áll, A többi részen aránylag nyugalom 
van. 

Ugy látszik, szorosan összefüggnek a 
mi operációink a németekéivel. A kraszmik-
lublini nagy diadalaink hallatlan örömet 
és lelkesedóst keltettek a néímet fővárosban. 
Az osztrák-magyar sikerek felelt Berlin-
ben talán még hangosabb volt az ujjongás, 
rnínt nálunk és valóban a mi krasznik-lub-
lini győzelmeink nagyban elősegítették nem 
csupán a monarchia hadseregének akcióját, 

. hanem a németekét is. Nyilvánvaló, hogy 
az orosz-lengyelországi döntő győzelmünk 
megakadályozta az oroszoknak azt a szán-
dékát, hogy bevonuljanak Kelet-Poroszor-
szágba és meghiúsították az oroszoknak 
azt a törekvését, hogy a franciáknak tett 
ígéretükhöz híven Berlin felé vonulhassa-
nak. 

Nekünk is érdekünk, hogy a németek 
minél előtt végezzenek Franciaországban 
és ottani seregük felszabadulva, a mienk-
kel együtt teljes erővel az oroszra vesse 
magát. Hogy ez mentől előbb be fog kö-
vetkezni, arra minden reménységünk meg 
van. 

A francia földön elért német sikerek 
gyors, friss tempója mindenképen a mi ja-
vunkra szól. De kitűnően tartjuk a ma-
gunk erejéből is az északi harctéren elfog-
lalt pozíciókat. A Dankl- és Auffenberg-féle 
seregek továbbra is diadalmasan nyomul-
nak előre Orosz-Lengyelország testébe. 
Az északi helyzet képe ma sokkal kedve-
zőbb, mint volt eddig; ma már egészen bi-

zonyos, hogy a nagy ütközetben mi ma-
radtunk fölényben és hogv az orosz túlerő, 
noha rengeteget áldozott emberben és 
fegyverekben, különösen ágyukban, sem-
miféle jelentős sikert el nem ért. Jól állunk 
odafent és ezt a pozíciónkat meg fogjuk 
tudni őrizni és védelmezni mindaddig, a 
mig szövetségesünk hatalmas seregeket 
küldhet oda, hogy igy egyesülten mérjük 
a döntő csapást az orosz túlerőre. 

A némeft-frasteia háború. 
Berlin, szeptember 6. A nagy vezérkar 

közli: Vilmos császár jelen volt tegnap a 
nancy-i erödités ellen indított támadásnál. 
Moubeauge előtt két eröd és az ezek között 
ievö állások elestek. Tüzérségünk tüzelést 
intézhettek a város ellen. A város különbö-
ző helyeken ég. Kezeink közé került iratok-
ból kiderült, hogy az ellenséget teljességgel 
meglepte Kluck és Bülow hadseregének elő-
nyomulása. A belga Maas északi részén még 
augusztus 17-én is azt hitték, hogy ott né-
met lovasság van csak. A Marvitz tábornok 
vezetése alatt álló lovasságnak kitűnően si-
került a hadsereg mozdulatait leplezni. 

Majna-Frankfurt, szeptember 6. A 
Frankfurter Zeitungnak jelentik Amsterdam-
ból: Az angolok, akik eddig azt állították, 
hogy csak négyezer embert vesztettek, ma 
hivatalosan beismerik, hogy az angol had-
sereg vesztesége tízezer ember. 

(Közli a miniszterelnökség sajtóosztá-
lya.) 

üoueoi kiürítették. 
A Magyar Távirati Irodának jelenítik 

Londonból: Rouent kiürítették a franciák. 
Rouen Franciaország nyugati részén, a 

La Manche csatornához közel, a Szajna jobb 
partján fekszik. A város kiürítése a néme-
teknek megkönnyíti a francia tengerpart el-
érését. 

Harcok lUsbfilnérf. 
Dudapestről jelentik: Lemberg előtt 

három nap nincsenek harcok. Legénység, 
muníció, élelmiszer szállítás folyamatban 
van. Lublin körül erős harc folyik. 

Bombázzuk Belgrádot. 
A Reichspost irja zimonyi jelentés alap-

ján: Monitorjaink a belgrádi várat újból bom-
bázzák. 

Nincs telefon Olaszország és Páris 
között. 

Frankfurtból jelentik: Olaszország és 
Páris között péntek dél óta a telefon össze-
köttetés megszakadt. 

Anglia egyiptomi tervei. 

Budapestről jelenti tudósítónk, hogy 
Kairóból érkezett értesülések szerint az 
angol kormány felszólította az osztrák-
magyar—német diplomatákat, hogy 24 
órán beiül hagyják el Egyiptomot. 

Oiasz lap Tisza István gr. álláspontján. 

Budapest, szeptember 6. A Corriera 
dTtália cimü római lap egyik munkatársa, 
aki ezídő szerint Budapesten időzik, nagy 
rokonszenvvel irott cikkben, számol be Ma-
gyarországom szerzett benyomásaival. A 
tudósító elmondja, hogy őt Tisza István 
gróf miniszterelnök is kihallgatáson fo-
gadta. A miimiszteralnök kegyes jóindulat-
tal tudakozódott tartózkodásának céljáról 
és kijelentette, hogy mindenképpen támo-
gatni fogja őt abban a fáradozásában, hogy 
helyes és objektív értesítéseket adhasson az 
olasz közvéleménynek. A kormányelnök ki-
jelentette, hogy minden etikai politikai mér-
legelés a r ra indíthatja Olaszországot, hogy 
változatlan, őszinte és bizalmas baráti po-
litikát folytasson a monarchia irányában. 
Különösen jelenleg, amikor a libiiai háború 
az angolok és a franciák mellett az ola-
szoknak is gyarmati birtokok juttatott a 
Közép-tengeren. Még nagyobb a szüksége 
annak, hogy az olasz királyságnak ezen a 
tengeren szövetségese legyen, amely ter-
mészetszerűleg nem lehet más, mint Ausz-
tria-Magyarország, melynek ellentétes ér-
dekei nincsenek, hanem ellenkezőleg, min-
den oka meg van rá, hogy politikai, kato-
nai és gazdasági téren Olaszországgal kö-
zös akciót folytasson. 

legelőnyösebben szerezhetők be 
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