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ULTIMÁTUM A KEDIVÉNEK. 

Frankfurt, szeptember 30. Konstantiná-
polyi távirat szerint az angol nagykövet ki-
hallgatást kért a Konstantinápolyban tartóz-
kodó egyiptomi kedivénél. Angliának a kedi-
véhez intézett ultimátumáról van szó. Az ul-
timátum azt követeli, hogy a kedive negy-
vennyolc óra alatt hagyja el Konstantiná-
polyt. 

MEGSZŰNTEK A KAPITULÁCIÓK. 
Konstantinápoly, szeptember 30. Török-

ország egész területén holnap megszűnik az 
idegen postaintézetek működése. 

Tenger i tisreok-
MADRAS KIKÖTÖ BOMBÁZÁSA. 
London, szeptember 30. A Daily Maii-

nak jelentik Kalkuttából: Az Emden német 
cirkáló a múlt hétfőn este féltízkor jelent 
meg Madras előtt és ágyutiizelést indított 
a part ellen. A kikötőben levő petróleum-
tartályok Közül kettő kigyuiadt, a harma-
dik sértetlen maradt. Angol részről 
egy katonát, továbbá két indust és egy fiút 
megöltek a gránátok. Az ágyúzás fokozta 
tüzet, mielőtt még nagyobb kánt okozhatott 
volna, eloltották. Madras lakossága nagy 
nyugalmat tanúsított a bombázás idején. 

Elsülyedi isméi egy angol csata-
hajó. 

Róma, szeptember 30. Az Italie jelenti 
Londonból: Az admiralitás hivatalosan köz-
li, hogy az Ausztrália nevű nagy csatahajó, 
amely az ausztráliai flottához tartozik, is-
meretlen okból elsüiyedt. Az Ausztráliái 
1912-ben bocsájtották vízre, 18000 tonnás, 
sebessége 29.1 csomó és gépei 45,000 ló-
erősek. 

„Az angol méreg." 
Berlin, szeptember 30. A Nieuwe Rot-

terdamsche Courant irja: Az Ons Land ci-
mü Délafrikában megjelenő újság, amely is-
meretes angol érzelmeiről, roppant meleg-
hangú és németbarátságról tanúskodó cikket 
irt. Rámutatott arra a körülményre, hogy a 
délaifrikai Unióban mintegy 12,000 Németor-
szágban született ember él. Ezen kivül még 
nagyon sok német él ottan, akik német férfi-
nek és afrikai nőnek a házasságából szár-
maznak. Egész német nyelvszigetek vannak 
a keleti területeken, főképen Paulpietersburg 
környékén és a transváli Lüneburgban. A 
németek nagyon derék, dolgos emberek — 
irja a lap — és az Anglia és Németország 
között folyó háború semmi hatást nem fog 
tenni — reméljük — a köztünk eddig fenn-
állott barátságos viszonyra. 

Ez a cikk nagyon jó benyomást keltett. 
Annál kínosabb hatása volt a lap .augusztus 
22-iki számában megjelent ujabb cikknek, a 
mely mini a bomba hatoitt. A cikk egy Reu-
ter-jeleníésssl végződik, amely szerint dél-
keletafrikai németek hirtelen behatoltak a 
Fokföld területére, farmokat pusztítottak el 
és búrokat és angolokat fogolyként hurcol-
tak magukkal. A németek Nakobnál lépték 
át a határt és az afrikai köztársaság terüle-
tén épített sáncaik közé vonultak. Ilyen ha-
társértést — irja az Ons Land — nem .tűr-
hetnek el és nem hagyhatnak megtorlatlanul 
a burok. A burok meglepetését valóságqs 
elkeseredéssé korbácsolták a hangulatot szi-
tó bajcsináló elemek. Botha és Smuts em-
berei és mások. A délafrikai köztársaság la-
kói egészen felháborodva állottak az ango-
lok mellé Németországgal szemben. 

A legérdekesebb a dologban — amint a 
Nieuwe Rotterdamsche Courant megállapít-
ja — hogy egyetlen térképen sem fedezhető 
fel Nakob nevű helység. Ez angol eljárás. 
„Ez az angol méreg", — fejezi be cikkét a 
rotterdami lap. 

Bécs, szeptember 30. Hivatalosan a kö-
vetkezőket közlik: A cs. és kir. hadsereg-
főparancsnokság a következő hadsereg-pa-
rancsot bocsátotta ki: 

— A helyzet ránk és a szövetséges né-
met hadseregre kedvező. Az (orosz offen-
zíva Galíciában az összeomlás előtt áll. A 
német csapatokkal együtt az ellenséget, a 
mely Kraszniknál, Zamoscnál, Insterburg-
nál és Tannenbergnél vereséget szenvedett, 
ismét le fogjuk győzni és meg fogjuk sem-
misíteni. 

A Franciaország ellen operáló német 
főerő föltartóztathatatlanul mélyen benyo-
mult ellenséges területre. Uj nagy győzelem 
ott küszöbön áll. 

A balkáni harctéren az ellenség orszá-
gában harcolunk. 

A szerbek ellenállása bénulni kezd. 
Belső elégedetlenség, felkelések, nyomor és 
éhinség ellenségeinket hátbafenyegetik. 

A monarchia és a szövetséges német 
birodalom egységesen és erős bizalommal 
állanak egymás mellett, hogy a gonoszui 
ránk kényszeritett háborút a győzelmes be-
fejezésik végig küzdjük. Ez az igazság a 
helyzetről. 

Kihirdetendő valamennyi tisztnek, a le-
génységnek pedig anyanyelvén. 

Frigyes főherceg, 
lovassági tábornok. 

(Közli: a miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

AZ OROSZOK KIRABOLJÁK A SAJÁT 
HADIPÉNZTÁRAIKAT IS. 

Berlin, szeptember 30. Egy német tiszt, 
aki e hónap elején egy sereg hadifoglyot 
szállított Posenból Strigauba, a következő-
ket jelenti: 

— Szeptember 4 jén este észrevettem, 
hogy az orosz foglyok nagy összegekben 
kártyáznak és csakúgy szórják a bankókat. 

A nagy vezérkar közli: A nagy főhadi-
szállás jelenti szeptember 29-én este 9 óra-
kor: A hadsereg jobbszárnyán Franciaor-
szágban ma eddig eldöntetlen harcok voltak. 
Az Oise és MaasJíözötti harcvonalon álta-
lában nyugalom volt. A Maas erődökkel 
szembenálló hadsereg visszautasította Ver-
dimből és Toulból intézett ujabb francia ki-
rohanásokat. Az ostromló tüzérség tegnap 
Antwerpen egyes erődei ellen a tüzelést 
megkezdte. A belga erőknek a körülzáró 
vonalunk ellen intézett előretörését vissza-
utasítottuk. Keleten az oroszoknak a Njemen 
folyón keresztül Suwalki kormányzóság el-
len intézett előretöréseit meghiúsítottuk. 
Ossowiec vára ellen tegnap nehéz tüzérség 
lépett harcba. (Közli a Wolff-ügynökség.) 

Berlin, szeptember 30. Rosendaalból je-
lentik: A francia hadvezetőség nagyon ag-
gódik Antwerpenért, fél, hogy a vár a leg-
rövidebb idő alatt el fog esni. A londoni bel-
ga követ ezt irta Bordeauxba egy francia 
politikusnak: 

— Egy kis sereg utolsó maradványával 
küzdünk még; ez idő szerint még ellenállunk 
és még bizunk a szövetséges seregben, hogy 
idejekorán jön a felszabadulás, de a remény 
egyre halványabb, félünk, hogy már késő 

Két játékos között verekedésre, majd kése-
lésre került a dolog. Lefogattam és megkö-
töztettem őket, a kihallgatás alkalmával ki-
derült, hogy az egyik ütközet zűrzavarában 
egy csapat orosz katona kirabolt egy hadi-
pénztárt. Átkutattam ruháikat és csizmáik-
ban néhány ezer rubel értékű papírpénzt és 
számos ezüst pénzt találtunk. Átkutatván a 
többi foglyokat is, ötezerhatszáz rubelt 
szedtek el tőlük. 

KICSERÉLIK A NÉMET—OROSZ FOG-
LYOKAT. 

Kasszel, szeptember 30. Két különvonat 
ment itt keresztüi, amely ezer orosz alatt-
valót vitt az orosz határra. Ott a megegye-
zés értelmében 1 ki fogják őket cserélni 
ugyanannyi némelt alattvalóval, akik eddig 
orosz fogságban voltak. Kasszelben fölszálli-
tották a vonatra azokat az orosz internálta-
kat is, akiket mostanig a környéken tartot-
tak őrizet alatt. 

ANGOL JÓSLAT. 
Berlin, szeptember 30. Kopenhágából[táv-

iratozzák: A Daily Telegraph párisi jelentése 
szerint a szövetséges seregek óriási veszte-
ségeket szenvedtek és nagyon meg vannak 
viselve. A győztes az a fél lesz, amelyik leg-
később tudni fog még friss erőkéi a harcme-
zöre küldeni. 

HAT OROSZ HADTEST MEGSEMMISÜLT 
Berlin, szeptember 30. Az oroszoknak 

a keleti hadszintéren történt leveretése sok-
kal nagyobb arányú, mint aminőnek eddig 
állapították meg. Az oroszoknak hat aktív 
hadteste, két lövészhadosztálya teljesen 
megsemmisült. Több mint 159,000 orosz ka-
tona veszett oda a Mazuri-tavakban; igen 
sok elesett a harctéren, vagy fogságba ju-
tott. Az aktív orosz haderőt visszavetették 
Oroszországba. 

lesz. Az ellenséges túlerő igen nagy. Kiké-
pezett katonaságunk már majdnem teljesen 
elveszett az eddigi csatákban és most csu-
pán olyan önkéntes csapatok állnak rendel-
kezésünkre, amelyeket hevenyészve ké-
peztek ki. 

A rosendaali távirat megjegyzi ehhez, 
hogy Bordeauxban megoszlanak a vélemé-
nyek Antwerpen felöl. Delcassé például azt 
követeli, hogy utolsó csepp vérig kell har-
colni Antwerpenben, mig a fiancia sereg fel 
nem szabaditja a várost. Mindennap buzdí-
tó táviratokat 'küld Antwerpenbe. Ellenben 
francia katonai szakértők véleménye szerint 
minden ellenállás reménytelen Antwerpen-
ben. Azt kivánják Bordeauxban a katonai 
körök, hogy Belgium kérjen fegyverszüne-
tet s azzal vigasztalják a belgákat, hogy a 
döntés nem Belgiumban, hanem a franciaor-
szági csatatéren fog megtörténni. 

FRANCIA JELENTÉS. 

Berlin, szeptember 30. A Rotterdarner 
Kurant-na'k a francia hadseregnél levő hadi-
tudósítója jelenti a francia főhadiszállásról: 

Joffre főparancsnok a Páristól északke-
letre folyamatban levő hatalmas küzdelem 
állásáról kiadott hivatalos jelentésben immár 

N é m e t s i k e r e k . 


