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Dr. Élthes Gyula. 

Táviratok! 
Ujabb győzelmünk az oroszok felett. 

Lemberg, augusztus 22. 
A Wiener Allgemeine Zeitung jelenti, hogy az osztrák orosz 

határ közelében fekvő  Radziwilow közelében tegnap nagy ütkö-
setre került a sor csapataink és az orosz gyalogság és lovasság 
nagyobb osztagja között Több száz gyalogosból álló és a huszár-
ság által támogatott csapataink Bzurony támadása hamarosan meg 
ritkitotta a nagyszámú ellenség sorait. Az oroszok nagy pánikban 
vad futásnak  eredtek és számos sebesültet hagytak hátra. Csa-
pataink nagyszerű hősiességet és bátorságot tanúsítottak. Embe-
reink közül egy sem esett el, a sebesültek száma is csekély. 

Előre Kiew és Varsó felé. 
Bécs, augusztus 22. 

A Reiohpost jelenti: Az orosz bukovinai határon folyó  bar 
ook egyik szemtanuja irja, hogy csapataink szelleme nagyszerű 
Katonáink határtalan bátorsággal és hősiességgel harcolnak 
Eanek következménye, hogy az orosz katonákat abban a pilla 
natban, a melyben meglátják csapatainkat, egyenesen pánik féle 
lem fogja  el. Az orosz Nowosielica mellett elónyomulásunk oly 
heves volt, hogy az ellenség menekülve vonult vissza. Csapa-
taink ma már urai Varsónak és környékének. Minden nap nagy 
mennyiségű fegyvert,  lőszert és élelmiszert zsákmányolunk. Sok 
ellenséges harooBt fogtunk  el, akiket Csernovitzbe szállítottunk. 
Remélem, ugy végzi a levél, hogy rövidesen Kiewből irhatok. 

A németek fényes  diadala. 
10,000 franciát  elfogtak. 

Berlin, augusztus 22. 
A német nagy vezérkar augusztus 21-iki kelettel a követ 

kezőket közli: Csapataink által a Metz és Vogezek között meg 
vert francia  haderőt ma üldöztük. A franciák  előbb rendben vo-
nultak vissza, azután eszeveszetten menekültek. Eddig több mint 
tizezer franciát  elfogtunk  és legalább ötven ágyút zsákmányol-
tunk. Az ellenséges haderő több mint nyolc hadtest volt. (Circa 
800,000 ember). 

Brussel bevétele. 
Berlin, augusztus 22. 

Berlini felfogás  szerint Brüssel bevétele a németek által az 
angol hadsereg partraszállását teljesen meghiúsította. 

Az angol hadsereg csődje. 
Budapest, augusztus 22. 

Beitba érkezett hiteles jelentések szerint az angol hadse-
regbe, melyet az angol alsóház 500,000 főnyi  erővel szavazott 
meg, mindeddig a legnagyobb erőfeszítés  dacára is, csak két-
ezeren jelentkeztek, ezek is nagyobbára kereskedelmi utazók, 
akik a háború folytán  elvesztették állásaikat. Egyetlenegy angol 
munkás sem jelentkezett katonának. 

A tengeren minden csendes. 
Berlin, augusztus 22. 

A Wolf-ügynökség  jelentése szerint a keleti tengeren ellen-
séges hajó nem látható. Veszedelem nincsen. 

Orosz tisztek a szerbek élén. 
A Südslavische Korrespondez szerint az osztrák-magyar csa-

patok által megvert szerb haderőket orosz tisztek vezették. 

Szétvert kozákok. 
Budapest, augusztus 23. 

(Hivatalos jelentés) Egy gyalogsággal megerősített és Sokai 
irányában előnyomult kozák hadosztályt tegnap csapataink fel-
tartóztattak és rövid harc után megvertek, miközben az ellenség 
egy dandárát teljesen szétugrasztották. Számos kozákot és ellen-
Béges katonát elfogtunk,  sok hadianyagot zsákmányoltunk. 

Huszáraink bravúrja. 
Budapest, augusztus 23. 

(Hivatalos jelentés). Az orosz harctérről kitűnő lovasságunk 
szép eredményeiről jelenthetünk. Toraaszowban egy ellenséges 
hadosztályon rajta ütöttünk. Két kozák ezred és egy ulánus 
ezred menekülni volt kénytelen. Egy orosz lovashadosztály messze 
előre küldött különítménye teljesen összeroppant, a hadosztály 
egyik dandára Turinkanálnál megsemmisült, a másik Strumi-
loránál nagy veszteségeket szenvedett. 

Aviatikusaínk nagy nehézséggel mélyeu benyomult orosz 
területre, kitűnő felderítő  eredményeket értek el és a bombák 
ledobásával az ellenséges táborokban és a vonatcsapatokban nagy 
zavart idéztek elő. 

A szerbek veresége. 
Budapest, augusztus 23. 

(Hivatalos jelentés). A délkeleti harctéren, Visegrád és 
Rudótól keletre, mintegy harminc szerb zászlóaljat és nagy 
számú hegyi tábori zászlóaljat szívós küzdelem után 20-án és 
21-én az egész vonalon visszavetettünk. 

Hadműveleteink Szerbiában. 
A döntő ütközet északon lesz. 

Budapest, augusztus 23. 
(Hivatalos jelentés). Miután Oroszország beleavatkozott a 

monarchia és Szerbia között kitört harcba, kénytelenek voltunk 
egész erőnket az észak-keleti harctéren összevonni. Ezzel a 
Szerbia elleni háború, amelyet a közvélemény legnagyobb része 
büntető expedíciónak tartott — automatice mellékakcióvá lett 
azaz a nagy döntést alig érinti, mindazonáltal az általános hely-
zetre és az ellenségről kapott hírekre való tekintettel, célszerű-
nek mutatkozott, hogy offenzivebb  akciót kezdjünk, ami azonban 
tekintettel az elébb kifejtett  szempontokra, csakis az ellenséges 
területen való rövid előnyomulásnak volt szánva, melynek 
sikere után azonban szükségképpen vissza akartunk térni az 
előbbeni várakozó állásba, hogy adott alkalommal ismét lecsap-
junk az ellenségre. Ez az offenzív  rövid előnyomulás meg is 
történt az augusztus 13-ika és 18-ika közötti időben. Az elő-
ny omulást haderőnk délre vezényelt része kiváló vitézséggel és 
bravúrral hajtotta végre és eredménye az volt, hogy csaknem 
az egész ellenséges szerb hadsereget maga ellen összpontosította. 

A Bzerbek számbeli nagy túlsúlyával szemben folytatott  har-
cok legsúlyosabb áldozatok mellett voltak keresztülvihetók, el-
lenség akciói azonban meghiúsultak csapataink hősiességén. Hogy 
csapataink is részben jelentékeny veszteséget szenvedtek, azon 
— tekintettel a számbeli túlsúlyban levő és létért küzdő ellen-
Bégre, — csodálkozni nem lehet. 

Mikor azután szerb területen messze előnyomult csapataink 
augusztus 19 én este a teljesített feladat  után azt a parancsot 
kapták, hogy ismét visszatérjenek eredeti hadállásaikba, az alsó 
Drina és Száva mellé, a harctéren a teljesen kimerült ellenséget 
hagyta vissza. Csapataink  ma a szerb területen  levő  magasla-
tokat  és  a Sabác körüli  teret  tartják  megszállva. 

Délszerbiában a Boszniából oda előrenyomult osztrák-magyar 
csapatok folytonosan  harcolva előnyomulóban  vannak. 

Teljes nyugalommal nézhetünk a további események elé, 
melyeknek lefolyása  igazolni fogják  a bizalmat, melyre a legne-
hezebb viszonyok között küzdő és a laikus előtt hallatlannak 
látszó feladattal  megbízott derék csapataink augusztus 13ikaés 
19-e között teljes mértékben méltóknak mutatkoztak. 

Ehhez a kommünikéhez illetékes helyen megjegyzik, hogy a 
kommüniké szerint is meg van állapítva, hogy e hó 19 én este 
az a feladat,  melyet Szerbiában operáló hadseregünk kezdettől 
fogva  maga elé tűzött, meg volt oldva, ugy annyira, hogy Val-
jevó felé  való előnyomuláeunknak biztosításait összes erőinknek 
csoportosítása  észak  telé  már nem érinti. 

Különben a kommüniké nyugodt és tárgyilagos hangon van 
tartva és maga is kiemeli, hogy a hadvezetőség  főképpen  az 
orosz batáron való összpontosításra  fordítja  ezidőszerint  gond-
ját,  bizton  tudva,  bogy ezáltal  a déli  harctéren  szerzett  pozí-
ciónkat  nem veszélyezteti. 

Értesíttetnek mindazok, akiknek a kifüggesztett  falragasz 
folytán  be kell vonulniok, hogy a bemutatás a gimnáziumnál lesz. 

Felhívatnak mindazok, akiknek kiadó bútorozott szobájuk 
van, hogy a városi tanácsnál ezt jelentsék be. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt értesiti ügyfeleit, hogy ugy a központban, 
mint csíkszeredai flókiiitézeténél a moratorium tartama alatt is elfogad betéteket könyvecskére és folyó-
számlára előnyös kamatozás mellett és azokat a moratorium alatt is magállapodás szerint fizeti vissza. 

NfMutfvtt  Vákár L. HajnrarondJJibaa, 




