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Angol kormányválság van küszöbön. 
Rotterdam, augusztus 4. A Nieuwe Roí-

terdamsche Courant londoni tudósítója táv-
iratozza: 

A Manchester Guardian közli, hogy né-
mi feltűnést keltett az alsóházban Asquith 
egy kijelentése, hogy nem tudja, hogy a kép-
viselőház legközelebbi ülésszakában ki lesz 
felelős a munkabeosztásért. A megjegyzés 
talán csak futólagos csodálkozást keltett vol-
na, ha tegnap (szerdán) este egy hírlaptu-
dósító, hir szerint mértékadó forrásból azt 
a kijelentést nem terjesztette volna, hogy 
Asquith megjegyzésének nincsen nagyobb je-
lentősége, A Manchester Guardian tudósító-
jának nézete szerint .az a tény, hogy ezt az 

Francia jelentés Fleury 
visszafoglalásáról* 

Rotterdam, augusztus 4. A csütörtök es-
ti francia hivatalos jelentés szerint a fran-
ciák a Maas jobbpartján folytatták támadá-
sukat és Tíhiaumont és Fleury között elfog-
lalták a német lövészárkokat s magát Fleury 
falut is. E harcokban 650 foglyot ejtettek, ez-
zel a Maas jobbpartján augusztus elsejétől 
ejtett foglyok összes száma 1750-re emel-
kedett. A jelentés szerint a franciák a Ghe-
nois vidék kedden elvesztett területének leg-
nagyobb részét visszafoglalták. 

Barthoux szerint bizonyos az uj 
téli háború. 

Genf, augusztus 4. Barthoux volt francia 
miniszter Genfben előadást tartott. ./Egész 
Franciaország az egész háborúért" címmel. 
Előadásában végsőkig menő harcot hirdette. 
Kijelentette, hogy az uj téli háború, sajnos, 
bizonyosan meglesz. A háborút az antant-' 
nak meg kéli hosszabbítania, mert csak az a 
béke lehet tartós, melyet egy teljesen tisztá-
zott háború után fognak megalapozni. Az 
ellenség sokkal erősebb és tar talékjai sokkal 
nagyobbak, semhogy arról álmodnánk, hogy 
gyors befejezéssel lehetne véget vetni a há-
borúnak, Viszont Franciaország egész népe 
ki fog tartani, amedidg csak eliet, Barthoux 
meglátogatta a hadifogoly irodát, ahol a 
genfi államtanács elnöke igen meleg szavak-
kal üdvözölte. . 

Lehetetlen a nyugati német front 
áttörése. 

Genf, augusztus 4. Hervé vezércikkben 
foglalkozik a nyugati front eseményeivel és 
azt irja, liogy a szövetségesek eddigi ered-
ményei nagyon csekélyek. 

— Nagy fáradtsággal — i r ja — öt kilo-
métereid előbbre jutottunk, miután egy hu-
szonöt kilométeres frontszakaszon! miud.cn 
erőnket összegyűjtöttük. Félsikerünb meg-
engedte a németeknek, bogy tartalékaikat, 
összevonják és igy most már lehetetlen a 
frontáttörés. 

Anglia akcióba lépett Stürmer 
ellen. 

Berlin, augusztus 4. A Lokalanzeiger je-
lenti Stockholmból: Péter vár ott Stürmer 
miniszterelnök és Buchanan angol nagykö-
vet között botrányos konfliktus támadt. Bu-
chanan ugyanis egész nyíltan kifejezést 
adott anna^ a meggyőződéséinek, hogy a 
miniszterváltozás Oroszországnak a négyes 
antanttól való energikus eltávolodását jelen-
ti és nyíltan megkezdte az aknamunkát Stür-
mer ellen. Aztán feleségével tüntetően Sza-
szonov látogatására elutazott. 

Hire jár, hogy Oroszország Londonban 
követelte Buchanan visszahívását. Bucha-
nan kijelentette, hogy a cár Szasszonov el-
bocsátását perfid módon addig halógatta, a 
mig Anglia Oroszországnak ujabb milliárdo-
kat kölcsönzött. 
utóbbi cáfolatot világgá bocsátották, As-
quith megjegyzésének akaratlanul jelentősé-
get kölcsönöz. A parlimenti helyzet számos 
józan megitélője a kormány rekonstrukcióját 
igen valószínűnek és rövidesén békövétkező-
nek mondja, Ha erre sor kerül, akkor uj 
miniszterelnöknek is kell majd jönnie. A leg-
utóbbi két hétben Asquith tekintélye sokat 
szenvedett. Az utóbbi napok a kormánynak 
sok vereséget íhoztak. Mindezen felül az ir 
kérdés Asquith számára nehéz helyzetet te-
remtett. A kabinet rekonstrukciójára nézve 
eddig csak találgatások lehetségesek. Ha 
Asquith visszalépne, csakis libérális politi-
kus lehetne utódja, Az egyetlen lehetséges 
liberális jelölt Lloyd George volna, Kétség-
telen, hogy Carson újra bekerül a kormány-
ba. 

Hatalmas német tüzérség 
a nyugati fronton. 

Luga.no, augusztus 4. A Corriere delta 
Sera londoni levelezője arról értesiti 1.apját, 
ihogy a nyugati front angol szakasza előtt 
a németek hatalmas tüzérséget gyűjtöttek 
össze. Az angol tüzérség a németek harmadik 
vonala előtt most olyan hatalmas német tü-
zérséggel áll szemben, amely vele egyen-
értékű. 

Az ir képviselők az angol 
kormány ellen. 

London, augusztus 4. (Alsóház.) Dillon 
(nacionalista) hangoztatja, hogy a parla-
ment a háború első nyomása alatt tűrte, 
hogy megfosszák lényegétől, de nem hiszi, 
hogy a kormány távább folytathatná a há-
borút, anélkül, hogy működését alaposan 
meg ne bírálnák. Az ir képviselők eddig tar-
tózkodtak miniden kritikjátólj, hogy a kor-
mánynak szabad keze legyen, de hallgatá-
suk nem talált elismerést. Most azután más 
útra fognak térni. (M. T. I.) 

Angol hivatalos jelentés. 
London, augusztus 4. A tegnap este ki-

adott angol hivatalos jelentés közli: Az éj 
folyamán folytattuk az általunk elfoglalt te-
rület kiápitéséreés a védőárkok szabaddá 
tételére irányuló munkálatokat. Tüzérsé-
günk tevékenyen működött. Az ellenség az 
esti órákban viszonozta a tüzelést a Máltzo-
ra farmtól Longuevalig terjedő arcvonalun-
kon, valamint a Mamétz erdőcskénél Fri-
cöurtnál, Becourtnál és Poziéres falunál. 
Napkeletkor a tüzelés alábbhagyott. (M. T. /.) 

Bolgár hivatalos jelentés. 
Szófia, augusztus 4. A bolgár vezérkar 

közli e hó 2-án: 
A macedóniai fronton nem történt vál-

tozás. A julius huszonhetediki hivatalos Je-
lentésünkben történt hatcok óta nán történt 
említésre méltó esemény, kivéve a minden-
napi gyenge tüzérségi tüzelést és jelentékte-
len járőrharcokat. Az ellenségnek Halottak-
ban való vesztesége a julius 25—26. és 
27-iki harcokban a legutóbbi jelentésünkben 
emiitett szám kétszeresére emelkedett. A ha-
lottak között négy tisztet ismertünk fel. 

és uasápnap, augusztus 5-én és 6-fin 

A kinematográfia legszen-

zációsabb alkotása! 

A világhírű női detektív legújabb 
> kalandjai 4 részben. 

Izgalmas! Grandiózus! 

Előadások d. u. fél 6, 7 és 9 órakor 
vasárnap d. u. 3 órától folytatva. 

Gyermekjegyek csak az el-
ső előadásra érvényesek. 
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