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következő erödgyürük nagyobb ellentállást 
fejthetnének ki, A németek könnyen elérhetik 
a belső vonalakat és bombázhatják a várost. 
Ebben az esetben pedig nem hihető, hogy 
Antwerpent tovább védelmezzék. Valószínű, 
hogy az ellenségeskedés megszűnik a belgák 
és a németek között, amint a külső erődvo-
nal az ostromlók kezei közé kerül. Ezáltal a 
német hadsereg három vagy négy hadteste 
szabadul fel. Antwerpen eleste után lehetetten 
lesz ott többé angol csapatokat .partra szál-
lt tani. 

ÓRIÁSI FÖLDRENGÉS. 
Póla, október 5. Az éjjel katasztrofális 

földrengést jelzett a szeizmografikus készük 
lék. 

Szófia, október 5. Kétezer kilométer tá-
volságban katasztrofális földrengést jelez-
nek a készülékek. 

DÖNTÉS PÁRIS KÖRÜL. 
Berlin, október 4. Eljutott ide Parisból 

több ottani lapnak hivatalos jelentése, mely 
a nyugati harctér eseményeiről számol be 
pénteken délután. A hivatalos francia jelen-
tés igy szól: 

— Balszárnyiunkon nagyon heves az 
ütközet, de leghevesebb Roye környékén, a 
hová a németek legnagyobb haderejüket 
összevonták. A csatavonal mindinkább 
északra terjed, de dél felé Arrasig is elhúzó- | 
dott. Woewreben támadásunk előnyöket ért | 

el, nevezetesen Ayremont és Saint Mihiel tá-
jékán. 

Berlin, október 4. Tegnap délben a nyu-
gati harctérről a következő jelentés érke-
zett: A nagy csata eldöntése küszöbön áll. 
A végleges döntés óráról-órára érlelődik. 

VISSZA MUNKÁCSRA! 
Budapest, október 5. Azok a munkácsi 

polgárok, akik a kárpáti betörés hírének ha-
tása alatt Budapestre menekültek, ma táv-
iratot kaptak munkácsi illetékes hatóságok-
tól, hogy nyugodtan visszatérhetnek, mert 
Munkácsot és környékét már semmiféle ve-
szedelem nem fenyegeti. A távirat hatása 
alatt már legtöbb menekült vissza is utazott 
Munkácsra. 

A KIRÁLY NÉVNAPJA. 
Ma volt őfelségének a névnapja. Az egész 

ország ünnepélyesen emlékezett meg ebből az 
alkalomból az ősz uralkodóról. Királyunk név-
napját a hadsereg-főparancsnokságon szintén 
megünnepelték a trónörökös és Frigyes fő-
herceg részvételével. Frigyes főherceg távira-
tot intézett a királyhoz, amelyben öröm énen 
ad kifejezést, hogy őfelsége névnapján az 
egyesült német seregekkel megkezdhetjük az 
offenzívát. Hadseregünk minden 'tagja öröm-
mel áldozza életét és vérét a királyért és a 
hazáért. Királyunk meleg hangon válaszolt az 
üdvözlő táviratra. 

Nagy csata Hosszűmezfinél. 
Szatmár, október 4. Máramarossziget 

kiürítése után csapataink, amelyek a túlerő-
ben levő oroszok elöl a Tisza völgyében, 
Hosszumezőnél kitűnő pozícióba vonultak 
vissza s ott várták be a több felöl érkező 
segítséget, megkezdték az offenzívát a be-
tört ellenséggel szemben. A hoszumezöl csa-
ta ránk nézve kedvezően indult meg és bizo-
nyos, hogy fegyvereink csakhamar úrrá 
lesznek az oroszokon, akiket véres fejjel 
fognak kiűzni a máramarosi szorosokon is. 
Ideérkezett hirek szerint ungi és beregi csa-
pataink, nemcsak hogy kiűzték az oroszo-
kat az ország területéről, hanem a menekülő 
ellenséget tovább üldözik a szorosokba. 

Szatmár október 4. Nyegre László Má-
ramaros vármegye főispánja a szatmári ha-
tóságokhoz táviratot intézett, amelyben azt 
az örvendetes hirt tudatja, hogy az orosz 
csapatok visszavonulóban vannak és hogy 
veszedelem nincs. 

Az orosz veszteség 
félmillió. 

Bécs, október 4. Tegnapi kelettel jelen-
tik Rómából: Az itteni osztrák-magyar 
nagykövetség közzéfeszi, hogy az orosz 
hadsereg vesztesége eddig kettőszázötven-
ezer fogoly, ezerötszáz ágyú, a halottak és 
sebesültek számát ugyanennyire tesszük. Az 
oroszok vesztesége félmillió ember. Ez a 
nagy tartalék ellenére is pótolhatatlan vesz-
teség, különösen miután az egész tüzérségi 
park negyedrészét elvesztették. (Közli a 
miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

Krakó, október 4. Varsóból érkezett hír-
adások szerint a lu.blini kormányzóságban a 
helyzet a hadviselés által okozott károk kö-
vetkeztében nagyon szomorú. Még a legke-
vésbé szenvedett a Kraszniktól nyugatra eső 
terület, ellenben Opole, Niedrzvica és Trav-
zuki környékén minden községet és épületet 
leromboltak. A lakosság két héten át úgy-
szólván a tűzben volt; árkokban és pincék-
ben kerestek az emberek menedéket. A kis 
községeken kivül Krasznotov város is leg-
nagyobbrészt leégett. Sokat szenvedett Za r 
mosce város is, amelyből már csak néhány 
épület áll. 
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AZ ISKOLÁKAT NEM SZABAD BEZÁRNI. 
Egyes lapoknak a fővárosi iskolák bezá-

rására vonatkozó híreivel szemben a Buda-
pesti Tudósító illetékes helyről fel van hatal-
mazva annak a kijelentésére, hogy a kor-
mány a közoktatás menetét mindenütt, ahoi 
egészen Kivételes körülmények annak útját 
nem állják, az egész vonalon biztosítani kí-
vánja, ennek folytán ilyen értelmű utasítást 
küldött az összes 'törvényhatóságoknak és a 
fővárosi tanácsnak. Az iskolák bezárására vo-
natkozó határozatát sem fogja jóváhagyni. 
(Közii a miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

POROSZ KATONÁK SZEGEDEN. 

A szegedi korzón ma aranysujtásos po-
rosz katonatisztek s sötétkék mundéros, piros 
paralinos katonák vonták magukra a figyel-
met. Ahol csak végig vonultak, mindenütt 
ovációban volt részük, hangos lelkesedést kelt-
ve — a közönség állandó hooh és éljen üd-
vözléssel kisérte őket él egész a Korzó-mo-
ziig, hol: megnézték a háborús filmeket. Ahogy 
beléptek, a publikum felállt s minden tekintet 
a szövetséges állam katonái félé irányult, kik 

ff 

N O K Jó megjelenésű, 
beszédtehefségü 

egy szépirodalmi lap terjesztésére 

FELVÉTETNEK 
===== Cim a kiadóhivatalban 

a Korzó-mozi előzékenysége folytán az eme-
leti páholyokban foglaltak helyet. 

— Hooh, hooh! — kiáltották feléjük az 
emberek s olyan extázisba estek, hogy rövid 
időre megszakadt az előadás. 

De csakhamar megjelenít Ferenc József, 
.majd! Vilmos német császár vetített képe s 
közönség állva elénekelte a Wacht an-
Rhein-t s leírhatatlan, eirkánszerü ünneplés-
ben részesítette a Szegeden tartózkodó po-
rosz katonákat. 

ELSÜLYESZTETT FRANCIA CIRKÁLÓ. 
Genf, október 4. Bordeauxból jelentik: 

A francia kormány hivatalosan beismeri, 
hogy a Wede nevü cirkálóját Tahitinéi né-
met hadihajók elpusztították. A németek 
Papétea kikötőt bombázzák. (Közli a mi-
niszterelnökség sajtóosztálya.) 

MEGREKEDT A VASÚTI TEHERFORGA-
LOM SZEGEDEN. 

A vasúti fuvarozás erőteljesebb megin-
dultával oly élénken fejlődött a szegedi kc-
•csirakományi áruforgalom, hogy a teherpá-
lyaudvaron komoly forgalniizavaroktól lehet 
tartani.' Ennek elkerülése végett a szükséges 
tárgyalások a kereskedelmi és iparkamara 
bevonásával megkezdődtek, mert az üzlet-
vezetőség lehető jóindiulattal iparkodik a sze-
gedi forgalom érdekeit megóvimi. Egyelőre fő-
ként arra volna szükség, hogy az érkező ko-
csi rakomány i ár.uk kirakásáról és élfuvaro-
zásáról az érdekelték kellő időben gondos-
kodjanak, nehogy a kocsik torlódása oly za-
vart okozzon, melyen csak a forgalom korlá-
tozásával vagy időleges beszüntetésével le-
het segíteni. A kamara ez utón: kéri a keres-
kedelmi és ipari érdekeltséget, hogy még eset-
leges áldozatok árán is legyeim segítségére a 
vasútnak a rendkívüli viszonyokból eredő ne-
hézségek leküzdésére. 
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Korzó-Mozi. I 
Igazgató : VAS SÁNDOR. • 
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HÉTFŐN É S K E D D E N : 

Társadalmi dráma 3 felvonásban. 

A Tara-hegy szorosai 
Színes, természetes. 

Pupák és a sógora 
Komikus. 

Gríboníllette 
és az öreg bácsi 
Vígjáték. 
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