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RSZAtí 
Sftf trfcesztőséK Kárász-utca 9. 

Telefonszám: 305. 
Eeres fizta ára 19 BHér. 

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

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN 
egész évre . K 28 — félévre . . K 1 4 . -
negyedévre K T— egy hónapra K 2'40 

K i a d ó h i v a t a l Kárász-atca 
Telefonszám: 81. 

Egyes szára ára 19 Bllér. ^ 

Szeged, 914. III. évfolyam 230. szám. Vasárnap, szeptember 13. 

LEGÚJABB. 
Berlin, szeptember 12. A Wolff-ügynök-

ség jelenti: A nagy vezérkar közlése szerint 
szeptember 11-ig Németországban kerek-
számmal 200,000 hadifoglyot helyeztek el, 
különböző fogolytáborban. A foglyok a kö-
vetkezőképen oszlanak meg: Franciák 1686 
tiszt, 85,700 közember; oroszok 1830 tiszt, 
91,400 közember; belgák 740 tiszt, 30,200 
közember; angolok 160 tiszt, 2350 közem-
ber. A fogoly tisztek között van 2 francia 
tábornok. Az orosz foglyok közt 2 vezénylő 
és 13 más tábornok. A belga foglyok közt 
van Lüttich parancsnoka. További nagy 
számú fogoly útban van a különböző fogoly-
táborok felé. (Közli a miniszterelnökség saj-
tóosztálya.) 

Budapest, szeptember 12. Ma délután 16 
ágyút szállítottak a parlament előtti térre. 
Az ágyukat derék csapataink az oroszoktól 
vették el. Az érdekes zsákmánynak a rossz 
idö dacára sok nézője akadt. 

Budapestről jelentik: Barabás Béla, Hé-
derváry Lehel, Buza Barna Amerikából hol-
land hajón egyik francia kikötőbe érkez-
tek, ahol Héderváryt és Búzát letartóztatták 
a franciák, Barabást azonban szabadon en-
gedték. 

Bécsből jelentik: Őfelsége Tisza István 
gróf miniszterelnököt külön kihallgatáson 
fogadta. A mai napon audiencián voltak még 
az uralkodó előtt Berchtold külügyminiszter 
Krobatin hadügyminiszter és Stürgkh osz-
trák miniszterelnök. 

Kopenhágából jelentik: Párisban a cen-
zúra hihetetlenül szigorú. A francia kormány 
azt tervezi, hogy az újságokat hivatalos 
bulettinekkel helyettesíti. 

Fokvárosból jelentik: Botha tábornok 
kijelentette, hogy Délafrika hadiállapotban 
ievönek érzi magát a németekkel, valamint 
a monarchiával is. A sors iróniája, hogy a 
mi monarchiánk igy a burokkal is háborús 
állapotban van, holott annak idején a mi 
uralkodónk és népünk szimpatizált legerő-
sebben a szabadságukért harcoló burok-
kal. 

Szalonikiböl jelentik: A szerb kormány 
a monasztiri (Ujszerbiában) kerületre egy 
millió dinár hadiadót vetett ki. Esszád basa 
Nisbe érkezett, hogy a szerb kormánnyal 
tárgyaljon az albán kérdésben. 

A lembergi csata. 
Napok óta tálmadun'k már Lemberg 

körül az orosz centrumra. És offenzivánk 
mind általánosabb. Részleteket persze 
nem lehet ma még jelenteni, — az éj fo-
lyamán azonban egy fegyvertényről ér-
kezett hir, amely jellemzi, miként harcol-
nak a mi véreink. 

A sajtóhadiszállásról jelentik, hogy 
az oroszok a Lemberg mellett levő erdőbe 
befészkelték magukat. Megtátnadtu'k ezt a 
hadállást. Tegnapelőtt óriási tüzérharc 
fejlődött ki. Ágyúink az erdőt felgyújtot-
ták. Az oroszok mintegy ezerkétszáz lé-
pésre ekkor előrenyomultak, de gyalogsá-
gunk a harcot fölvette. Éjfélkor csapa-
taink Hurráh! és Rajta! kiáltással rávetet-
ték magukat az oroszokra. A roham si-
került, az oroszokat az erdőből és az itt 
levő hadállásukból kivertük. 

Amint a vezérkar jelentette: Táma-
dásunk lassankint tért hódit — és ebből 
a tényből a győzelem gyönyörű perspék-
tiválja bontakozik ki. Igaz, hogy nehéz a 
küzdelem s hogy mindig kiszámíthatatlan 
a hadviselés forgandósága, de minden jel-
ből következtetve hinnünk kell a sikerben, 
bíznunk lehet a kedvező eredményben, ab-
ban, hogy a Dankl és Auffenberg diadal-
mas ütközetet nyert seregeinek nem szűnő 
előrenyomulása, egybevetve a részünkről 
lassankint tért hóditó lembergi csatával, 
az oroszokat visszavonulásra kényszeríti. 
Hogy ez a visszavonulás nem ugy fog tör-
ténni, mint ahogyan mi vonultunk vissza 
Lembergtől, ezt már támadó föllépésünk 
is biztositja és ha a német sereg egyesül 
a mi csapatainkkal, megismétlődhetik az 
oroszokra nézve az a katasztrófa, amely a 
mazuri csatában érte őket . . . 

Mit zsákmányolt eddig Büiow. 
Bécs, szeptember 12. A Reiohspost 

jelenti Berlinből: Bülow tábornagy csapa-
taihoz intézett napiparancsban megálla-
pítja, hogy a parancsnoksága alatt álló 
sereg a legutóbbi harcokbn 6 zászlót, 59 
ágyút, 55 gépfegyvert, 6800 más fegyvert, 
80 jármüvet zsákmányolt és 10,400 an-
gol és francia katonát ejtett foglyul. 

Törökország helyzete. 
Bukarest, szeptember 12. Talaat bég 

bukaresti tartózkodása alkalmával beszél-
getést folytatott egy ottani követség ka-
tonai attaséjával, akinek elmondta, hogy 
bukaresti tartózkodása várakozáson felüli 
eredménnyel járt. Azokban a kérdésekben, 
amelyekre vonatkozólag a tárgyalások tör-
téntek, teljes megegyezés jött létre. Tö-
rökországnak a szigetek kérdésében telje-
sen szabad keze van s Törökország ebben 
a kérdésben aszerint fog cselekedni, amint 
azt jól fölfogott érdekei megkívánják. 

A pápa békeakciója. 
Róma, szeptember 12. A pápának a 

béke érdekében tett fölhívása a szentszék 
két akciójának előfutárja volt. Az egyik 
egy encikli'ka, melyet a pápa a világ ösz-
szes püspökeihez intéz és amely főként a 
béke kérdésével foglalkozik. A másik egy, 
a pápa által rögtön meginditott innicfiati-
va, amelynek keresztülvitele a különböző 
kormányoknál már megkezdődött és mely 
a harcok megszüntetését és békekon-
ferencia v a w békebiróság alakitását indít-
ványozza. A Tribuna állitólag arról is ér-
tesül, hogy a pápa a távozó bíborosokat 
bucsuaudienciájukon azzal a misszióval 
bizta meg, hogy kormányaiknál készitsék 
elő a talajt és tegyenek erről jelentést. 
Közhen a pápái diplomácia Ausztriában, 
Magyarországon, Bajorországban és Bel-
giumban hasonló értelemben működik. 
Nincs kizárva, hogy a newyorki pápai de-
legátus megbízást kapott Wilson elnöknél 
teendő lépésre, a választott biróság kér-
désében. (Közli a miniszterelnökség sajtó-
osztálya.) 

legelőnyösebben szerezhetők be 

VÁRNAY L. m- és Iskolakönyvek 
ÓS Írószerek Ódon tankönyvek féláron. 


