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A németek győzelmesen nyomulnak előre. 
Berlin, szeptemlber 27. A német nagy 

főhadiszállás mai iközliéséhez a Maas mel-
letti St. Midhelrrél levő Camp des Romai-
nes nevű erős záróerőd elestével Verdim-
től délre a félhivatalos Lokalanzeiger ki-
egészítőlég a következőket Iközli: A záró-
erőd bevétele után a bajor trónörökös se-
regének csapatai a francia front hátába 
nyomultak élőre. 

Berlin, szeptember 27. A nagy főhadi-
szállás jelenti szeptember 26-án este 9 óra-
kor: Az ellenség vasutaink kihasználásával 
a német hadsereg legszélső jobb oldala ellen 
nagy kerülővel oldaltámadást intézett. Egy 
eközben Bapauine felé előnyomult francia 
hadosztályt gyöngébb német erőkkel visz-
szavetettünk. Az előretörést egyébként is 
megakasztottuk. A csatavonal közepén tá-
madásunk egyes helyeken előrejutott. 

A Verduntól délre megtámadott zárerő-
dök beszüntették a tüzelést. Tüzérségünk 
immár azon erőkkel áll harcban, amelyeket 

az ellenség a Maas nyugati partján vonulta-
tott föl. A többi hadszintéren a helyzet vál-
tozatlan. 

Berlin, szeptember 27. A nyugati harc-
térről Krisztinián át a következő jelentések 
érkeztek: Párisi hirek szerint a német csa-
patok a franciákkal harcolva eredményeket 
értek e! a Somne és az Oise között. Szint-
úgy győzelmesen elfoglalták a német csa-
patok a Maas jobb partján Hatton-Chatel 
közelében levő magaslatokat és szerencsésen 
előretörtek St. Michel felé, valamint bom-
bázni kezdték a Les Paroches erődöt. 

Rotterdam, szeptemlber 27. Párisi hi-
vatalos jelentés a következőkép ecseteli a 
harctéri helyzetet: 

A francia balszárnyon csata van ki-
fejlődőben. A centrumban ismét némi nyu-
galom állott be. A jobbszárnyon a német 
támadás intenzitása csökkent. 

A FRANCIÁK ÉS BELGÁK PÉNZÜGYI 
BAJAI. 

Rotterdam, szeptember 27. Minden cá-
folat ellenére megállapítják, hogy Francia-
ország iaz Angol Banktól két millió angol 
font kölcsönelőleget vett föl 5 százalékos 
kincstári jegyekre. Erről a tényről maga az 
angol bank értesítette a svéd és holland nagy 
bankokat és igy került a hír nyilvánosságra. 

Rotterdam, szeptember 27. Antwerpen-
ben rendkívül rosszak a pénzügyi viszo-' 
nyo'k. Az antwerpeni intézetek a takarékbe-
tétekre kéthetenkint csak ötven frankot fi-
zetnek ki, mig folyószámlákra ugyancsak 
kéthetenkint ezer frank kifizetést teljesíte-
ne k. 

Ennek következtében számos iizem, a 
mely eddig nagynehezen tudta magát fen-
tartani, kénytelen volt a munkát végkép be-
szüntetni Antwerpenben óriási a nyomor. 

Milano, szeptember 27. A Credit Lyon-
nais és a Société General, a két legnagyobb 
francia pénzintézet egymásután szünteti be 
a vidéki fiókok működését. Emiatt óriási az 
elkeseredés és ijedelem a két pénzintézet 
ügyfelei között. A Credit Lyonais és a So-
ciété General külföldi fiókjai már napokkal 
ezelőtt nem fizettek. 

BULGÁRIA A SZERBEK ELLEN. 
Szófiából jelentik: A Politika irja: A 

gondviselés elküldötte az osztrák-magyar 
csapatokat a szerbek ellen, hogy megbün-
tesse őket. Ez minden bolgár emberben azt 
a gondolatot ébreszti, hogy az osztrák-ma-
gyar harcosokat nagyra kell becsülni és 
hogy szivünk mélyéből kívánnunk kell, hogy 
a győzelem az ő részükön legyen. Hiába kül-
denek nekünk az oroszok érzékeny levele-
ket és kiáltványokat, ezeket semmibe se 
vesszük, akkor, amikor a gondviselés szava 
szólal meg s meg akarja büntetni azokat, a 
kik vétkeztek a bolgár nép becsülete és mél-
tósága ellen. 

MI VOLT BELGIUM TERVE? 
Berlin, szeptember 27. A Vossische Zei-

tung haditudósítója jelenti: Brüsszelben leg-
újabban fontos szolgálati okmányokat talál-
tunk, melyekből kétségtelenül kitűnik, hogy 
Belgium maga sem gondolt arra, hogy sem-
leges maradjon. Az 1913. év végéről való 
angol okmányok pontos adatokat tartalmaz-
nak a partraszálló angol seregek erejéről, 
pontos menetrendeket az angol csapatok 
szállítására és közléseket az egyenruhákról, 
melyeket ugy akartak feltűnővé tenni, hogy 
az angolokat ne tartsák ellenségnek. 

Berlin, szeptember 27. Mint ismeretes, 
Németország augusztus 2-án arra kénysze-
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rült, hogy ultimátumot intézzen Belgiumhoz. 
Megállapítható azonban, hogy a belga kor-
mány már julius 30-án átköltözködött Brüsz-
szelböl Antwerpenbe és az államkincstárt is 
elvitte. Egy svájci ügyvéd a következő le-
vele is erről szól: 

„Augusztus 1-én Belgiumban voltam és 
láttam, hogy ugyanezen a napon mindenütt 
kitűzték a nemzeti lobogót, miután az előző 
este elrendelték az általános mozgósítást. 
Arról is tudomásom van, hogy a kormány 
már julius 29-én Antwerpenbe költözkö-
dött" 

Belgium tehát minden előkészületet meg 
tett, hogy semlegessége dacára támogassa 
Franciaországot. 

A KATONAI ÉRDEMKERESZT KÉT UJ 
OSZTÁLYA. 

A hivatalos lap mai száma a király pa-
rancsait közli: 

Elrendelem a katonai érdemkereszt két 
uj osztályának rendszeresítését. Az 1. osz-
tály (szalag nélkül) a mellen baloldalt, a 2. 
osztály az eddig használatos szalagon a nyak 
körül viselendő. A 3. osztály az eddigi kato-
nai érdemkeresztnek felél meg. Mindhárom 
osztály békekitüntetésként és hadidiszit-
ménnyel is adományoztatik. Azok, kiknek 
békében valamely magasabb osztály akkor 
adományoztatik, amidőn az alacsonyabb 
osztály hadidiszitménYének már birtokában 
vannak, a katonai érdemkereszt 1. (2.) osz-
tályát a 2. (3.) osztály hadidiszitményével 
kapják. Az 1. osztály keresztje kb. 60 mm., 
a 2. osztály kb. 40 mm. magas és széles le-
gyen. Az 1. osztály helyett a katonai ér-
demkeresztnek „kicsinyített jelvényét" vi-
selni nem szabad. Meghagyom hadügymi-
niszteremnek, hogy a katonai érdemkereszt 
uj alapszabályait az 1. és 2. osztályú diszif-
mények rajzaival együtt mielőbb terjessze 
elő. Kelt Bécsben, 1914. évi szeptember 
23-án. Ferenc József s. k., báró Hazai Sa-
mu s. k. 

NEM TUDJÁK FELSZERELNI AZ ANGOL 
HADSEREGET. 

Hágából jelentik: Londoni híradás sze-
rint a nagyhangon hirdetett „milliós" hadse-
reg toborzása lázasan folyik. Ennek a had-
seregnek a fölszerelése azonban óriási ne-
hézségekbe ütközik, bár a gyárak éjjel-nap-
pal dolgoznak. Nem is remélhető, hogy An-
glia újév előtt számbaveheíö hadsereget 
küldhessen a kontinensre. Az angol kormány 
megkísérelte, hogy Hollandiában összevásá-
rolja a katonai fölszereléseket, de ebbeli kí-
sérlete meghiusult. 

Igazgató: VAS SÁNDOR. 
Tele fon : 1 1 - 8 5 . " 
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