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Táviratok! 
A déli harctérről. 

Budapest, augusztus 11. 
(Hivatalos jelentés.) A déli harctéren, a Duna és a Szóvá 

mentén általában nyugalom van. 
A montenegrói csapatok tegnap is megkísérelték a hercego-

vinai határ átlépését a cattarói öböl Teodó része ellen. A mon-
tenegróiak tegnap délután a Lovcsenről határtalan lövegtüzelést 
folytattak. 

Az orosz határon semmi fontosabb  esemény nem történt. 
A lugosi püspök hiveihez. 

Budapest, augusztus 11. 
Frentiu Valér lugosi gör. kath. püspök igen hazafias  pász-

torlevelet intézett a háború alkalmából papságához és hiveihez. 
Felhivja őket, mint a múltban, most is hűséggel és hódolattal 
legyenek az uralkodóház és engedelmességgel a magyar kormány 
iránt, mert mindezeknek szigorú szemelött tartásával nemcsak 
azt bizonyítják a hazai románok, hogy hll fiai  a hazának és hogy 
távol akarnak maguktól tartani holmi irredentizmust, de igy cse-
lekedvén, fentartják  és előmozdítják egyházunk és a román nép 
jólétét, miáltal szilárdabb lesz a román és magyar nép közötti 
jó viszony és megértés. 

Végül figyelmezteti  híveit, hogy a harctéren és itthon is 
hazafias  szívvel teljesítsék kötelességeiket. Elrendeli, hogy a 
papság ilyen értelemben világosítsa fel  a népet és kötelezi a 
papságot, hogy a háború alatt minden egyes lelkész hétköznapo-
kon egy misét tartson fegyvereink  gyózelmeért és a béke el-
nyeréseért. 

Nagy győzelem a franciák  felett. 
Berlin, augusztus 11. 

A Wolf  ügynökség jelenti. (Hivatalos) A Belfort  (rendkívül 
fontos  francia  vár. Szerk.) felől  Felső-Elszászon át Mühlhausen felé 
előrenyomult ellenséget, ugy látszik a VII. francia  hadtestet és 
Belfort  helyörségének egy gyalog hadosztályát, csapataink egy 
Mühlhausentöl nyugatra fekvő  megerősített hadállásból déli irány-
ban visszaverték. Csapataink vesztesége nem jelentős. 

Bécs, augusztus 11. 
Éjjel ide érkezett berlini magánjelentések szerint a néme-

tek az elszászi határon folyt  mai ütközetben a VII. francia  had-
testet teljesen szétverték. 

Berlin, augusztus 11. 
Hajnalban a Wolf  ügynökség jelenti. Leírhatatlan öröm szál-

lotta meg Berlint, ami dón a vezérkar főnökének  utasítására 
kerékpáros rendőrök és mihamar a lapok külön kiadásai közöl-
ték a közönséggel az elszászi fényes  győzelmet. Leírhatatlan ujon-
gás töltötte be a város utcáit. Berlin egész éjjel talpon volt. 

A pénzügyi helyzet. 
Bécs, augusztus 12. 

Ide érkezett jelentések szerint Berlin pénzügyi köreiben 
erősen bizakodóvá vált a hangulat. A pénzszűke engedőben van. 
A tegnapi lendület után ma még erösebb lendületet várnak. 

A lüttichi nagy győzelem. 
Berlin, augusztus 12. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti: S t e i n tábornok felsőbb 
megbízásból hosszabb jelentést tett közzé, melyben mindenek 
előtt megcáfolja  azokat a francia  híreszteléseket, hogy Lüttich 
ostrománál húszezer német katona esett volna el, azzal a beállí-
tással, hogy a franciák  Lüttich városnak a becsületrend kereszt-
jét adományozták. Tény az, hogy Lüttich ostroma a német had-
aereg egyik legdicsőségesebb fegyverténye  volt. As első kísérlet 

Lüttich elfoglalására  csak egy vakmerő próbálkozás volt, amely 
természetesen nem is sikerülhetett, amikor azonban olyan csa-
patot állítottunk Lüttich falai  alá, hogy még a poklok minden 
ördöge sem vehette volna el tőlünk ezt a várat, nyugodtan 
fogtunk  hozzá az ostromhoz és anélkül, hogy egyetlen ember 
életét is kockáztattuk volna, nyugodtan vártuk be a nehéz vár-
tüzérség megérkezését, amely rövid idő alatt - rommá lőtte az 
erődöket. 

Utólag megállapítható, hogy a belgák részérói sokkal nagyobb 
csapat vett részt a védelemben, mint ami részünkről. A harcban 
vésztvett a lakósság is, sőt az asszonyok is, akik elhagyott há-
zakból és erdőkből lesben állva lövöldöztek csapatainkra és sebe-
sültekre, sőt a sebesülteket ápoló orvosokra is. Ez okból1 több 
falut  el kellett pusztítanunk, miután a vár tulajdonképpeni ostro-
mához foghattunk  volna. 

A német hadvezetőségnek az az igyekezete, hogy mindenről 
lelkiismeretes tájékozást nyújtson a közönségnek, mely követelte 
tőlünk, hogy csak az ostrom befejezése  után tegyünk közléseket 
Lüttich bevételének részleteiről. 

A császár és a hadvezetőség elvárja a német néptől, hogy 
nem fog  oktalan aggodalommal olyan híreket követelni, amelyek 
a tervbe vett katonai akciókat megnehezítik vagy éppen elárulnák. 

Az oroszok visszavonulnak. 
Budapest, augusztus 12-én. 

Berlin augusztus 10-én Wolf  ügynökség jelenti Kopenhágá-
ból, e hó 8 iki kelettel, hogy az oroszok vasárnap és hétfőn  tţ 
kikötő telepet és Szentpétervárra vezető tengeri bejáratot aknák-
kal elzárták, ezenfelül  pedig az ott horgonyozó flottát  iţjabb tor-
pedó naszádokkal megerősítették. A Pester Lloyd véleménye sze-
rint a német flotta  akciójának gyorsasága provokálta ezt a véde-
kezést, amelyei a Pétervár felé  vezető tengeri utat akarják biz-
tosítani a német flotta  erejével szemben. 

Az adók befizetése. 
Budapest, augusztus 12. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti, hogy a közönség esedékes 
adója befizetése  céljából igen nagy számmal keresi fel  az adó-
hivatalokat, ámbár az állami adók harmadik évnegyedének befi-
zetési határideje tudvalevőleg csak szeptember 15-én jár le. 

őszinte örömmel regisztrálja ezt a tényt, amelyből megálla-
pítható, hogy a közönség ama része, melyet a hazafiúi  kötelesség 
nem szólít el a távoli harcmezókre, állami öntudatának és nemes 
áldozatkészségének ily módon igyekszik tanújelét adni. 

Szociálisták tüntetése mellettünk. 
Qelsenkirchen, augusztus 11-én. 

Igen nagy számú szociáldemokrata bányamunkás tegnap fák-
lyákkal és vörös zászlókkal a Bismarck szobor elé vonult, itt a 
fáklyákból  máglyát rakott, annak tüzénél elégették a vörös zász-
lókat és hazafias  lelkesedés közben kibontották a német nem-
zeti lobogót. A tömeg lelkes hangulatban vonult végig a városon 
és a lakóssággal egyesülve tüntetett a német, osztrák és magyar 
zászlók sikere mellett. < 

Hunyadmegyeí románság nyilatkozata. 
Hunyadmegyei románság hűség nyilatkozata, melyet egy 

vezető férfiakból  álló küldöttség a minap nyújtott át a vármegye 
alispánjának. A délvidéki és erdély román lakta vidékein min-
denfelé  igen jó hatást tett. Jellemző erre a hatásra, hogy ujabban 
dr. Vlád Aurél, Demján Vazul,- dr. Popu Lexa, Osvada Vazul 
bankigazgató is megjelent az alispánnál és aláirta a nyilatkozatot, 
melyei kifejezésre  akarják juttatni, hogy őszintén átérzik a hely-
zet eulyát, egész lényüket áthatja a haza sorsa, királyi hüségüket 
és hazaszeretetüket ők is azzal akarják bizonyítani, elfelejtik 
ilyenkor a mult alkotmányos küzdelmi során felmerült  ellentéte-
ket, elitélnének minden dissonens hangot és a hazaszeretetet 
összeolvasztó erejétől megedzetten, lélekben felemelkedve  áldo-
zatkészséggel és szeretettel vannak eltelve ö Felsége az ural-
kodóház és a haza szent nagy ügye iránt. 
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