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Táviratok! 
Az oroszok vesztesége. 

Budapest, augusztus 23. 
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Sokai mellett tegnap tör 

tént összeütközéshez a lapok Lembergből kiegészítésül jelentik, 
hogy az orosz dandár teljesen megsemmisült. Csapataink ismét 
rendkívüli vitézséget tanúsítottak. Egy orosz tábornok elesett, 
egy másikat sebesült állapotban találtak és Lembergbe szállítot-
tak. Az elfogott  és sebesült oroszok száma igen jelentékeny 

A honvédelmi miniszter a helyzetről. 
Budapest, augusztus 23. 

A nemzeti munkapárt körében a tagok ma este nagy szám-
ban jelentek meg. Nyolc óra körül érkezett Hazay Samu báró 
honvédelmi miniszter, kit kérdésekkel ostromoltak meg a tegnap 
kiadott hivatalos kommünikéról és a helyzetről. 

A Budapesti Tudósítót illetékes helyen felhatalmazták,  hogy 
Hazay Samu báró honvédelmi miniszter következő kijelentését 
közzé tegye: 

„Mint nyilt szivU katona, mindig csak az igazat mondom, 
akármi legyen is az. A leghatározottabban jelentem ki, hogy 
semmiféle  pessimistikus felfogásra  ok nincsen, Ellenkezőleg mond-
hatom, hogy jól állunk Szerbiában. Az ott harcoló csapatok 
dacára az ellenség túlerejének, hősiesen teljesítik feladatukat 
Sikerült a szerbeket mindenütt visszavernünk. Éppen ma kaptam 
azt a hírt, hogy a déli harctéren harmincnál több zászlóaljból 
álló szerb sereget csapataink legyőztek. A kommüniké, melyet 
egyesek félremagyaráznak,  kizáróan azt célozza, hogy megma-
gyarázza, miszerint a nagy és döntő események nem délen lesz-

k, hanem északon fognak  lejátszani. Ismétlem, hogy az eddigi 
Iményekkel meg lehetünk elégedve, mert sikerült az ellen 
- !<ek óriási veszteségeket okozni. A döntő háborút azonban 

•uk megvívni". 
.l ci védelmi miniszter szavait a kör tagjai percekig tartó 

éljenze»£r! fogadták.  Későbben megjelent a nemzeti munkapárt-
ban Tisza István gróf  miniszterelnök is, aki szintén utalt arra, 
iiogy kizáróan a való tényállást közlik. A nagy döntés északon 
lesz, ennélfogva  le kell mondani arról, hogy hadseregünk délen 
is mélyreható akciót folytasson.  A miniszterelnök szavait is nagy 
megnyugvással vették tudomásul az egybegyűltek. 

A déli harctérről. 
Budapest, augusztus 23. 

(Hivatalos jelentés). A déli harctéren Cattarót a monte-
n>ja'ú;ak jelentősebb eredmény nélkül lövöldözték. Vár és ten 
geri tüzérségünk láthatóan kedvező eredménnyel viszonozták a 
tüzelést. Trebinje mellett nyugalom uralkodik. Bileket mérsékel-
ten, de szakadatlanul lövöldözik. 

Csapataink augusztus hó 18 án megszállották Plevlyét ós a 
Pelső-Drina és Lim folyók  vidékén előnyomulások vannak. 

Az AIsó-Drina vidékén csapataink az elrendelt visszavonulást 
t e l j en rendben és az ellenségtől nem háborgatva hajtották 
végre. Babanes mellett sikeresen nyomultak előre csapataink 
délfelé.  Később a győzelmes csapatok a kiadott parancsnak meg 
felelően  újból visszatértek az északi harctérre. Csapataink fel-
derítő tevékenysége jó eredménnyel folytatódik. 

A németek nagy győzelme az oroszok felett. 
Budapest, augusztus 23. 

(Hivatalos jelentés.) Erős orosz haderő nyomul a Gumbinnen 
és Angerburg vonal felé.  Az első német hadtest e hó 22 én ismé 
telten megtámadta a Qumbinnen felé  előnyomuló ellenséget, 
melyet nagy veszteségekkel visszavert. A harcban a németek 
8000 orosz katonát elfogtak  és 8 ágyút zsákmányoltak. A német 
hadtest egyik lovas hadosztályáról hosszabb idő óta nem érke-
zett hír. Kitűnt azután, hogy a hadosztály két ellenséges lovas 
liadosztálylyal állott harcban. A német lovas hadosztály tegnap 
érkezett vissza a hadtesthez 500 orosz fogolylyal. 

További orosz erősítések a Preget folyótól  északra és a 
Maurer tavaktól délre nyomulnak ető. (Qumbinnen és Angerburg 
városok, valamint a Pregel folyó  és Maurer, tavak Kelet-Porosz 
ország legészakibb részén, tehát, német földön,  egy harcvonalban 
vannak. Szerk.) 

Keleti hadseregünk további mozdulatairól még hallgatni kell, 
nehogy idő előtt elárulják az ellenségnek intézkedéseinkéi. A 
nyugati harctéren végbemenő előrehaladásról rövidesen toviibb; 
közléseket lehet majd tenni. 

Az ellenség ujabb kísérletét, hogy Felső-Elszászban előnyo-
muljon, a lotharingiai harctéren kivívott német győzelem megliiu 
sitotta. Az ellenség Felső-Elszászban is visszavonulóban van. 

A belga királyi család menekülése. 
Bécs, augusztus 23. 

A Neue Freie Presse berlini jelentése szerint a belga király: 
család Angliába szándékozik menekülni. 

A japán ultimátum válasz nélkül marad. 
Berlin, "augusztus 23. 

A berlini Kreuz Zaitung azt hiszi, hogy Japán ultimátumára 
nem fognak  választ adni. 

A németek diadalmas előnyomulása a franciák ellen. 
Berlin, augusztus 23. 

(Hivatalos jelentés.) A német nagy vezérkar a következőket 
közli: Metztől északra a német trónörökös Longwytól mindkét 
irányban hadseregével előnyomul. Vele szemben álló ellenséget 
tegnap legyőzte és visszavetette. 

Lotharingiából a győzelmes német hadsereg a bajor tróu-
örökös vezetésével a megvert hadsereget üldözve, elérte Lune-
ville és Blamont vonalat és folytatta  az üldözést. 

Namur ostroma. 
Berlin, augusztus 23. 

(Hiv.) Namur előtt tegnapelőtt este óta dörögnek az ágjuk. 

Németország válasza Japánnak. 
Berlin, augusztus 23. 

(Hiv.) A japán ultimátumra az itteni japáni ügyvivő előtt 
Németország a következő szóbeli nyilatkozatot tette : 

„Japán követelésére Németországnak nincs mit válaszolni. 
Ennek folytán  indíttatva érzi magát arra, hogy tokiói nagyköve-
tét visszahívja és hogy berlini japán ügyvivőnek kiadjH útlevelét". 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Kérelem a közönséghez I A csíkszeredai Oltáregylet 

kebelében nagyarányú lelkes és hazafias  mozgalom indult meg. 
Célja, hogy a f.  hó 26-án, szerdán ismét induló honvédeinknek 
búcsúját ünnepélyessé és mindnyájunknak, főleg  pedig honvédeink-
nek bensővé és kedvessé tegyük. Az Oltáregylet Bodor Qyuláuo 
elnöklete mellett impozáns gyűlést tartott, melyen az azonnal 
megindított gyűjtés már eddig is 200 koronát eredményezett. Kz 
összeg jórésze azonban a csíkszeredai közönség által a kórház-
ban sebesültek részére külön létesítendő és fenntartandó  50 úgy 
költségeire fog  fordíttatni.  Erre vonatkozólag a szükséges intéz-
kedések és természetbeni adakozások előkészítése most folyik, 
amelyekről legközelebb hírt adunk. E nehéz napokban fokozot-
tabb mértékben kell áldoznunk a haza oltárára. Éppen ezért 
ismerve közönségünk lelkes áldozatkészségét, azon hazafias  ké-
réssel fordulunk  Csíkszereda és vidéke nemes közönségéhez: 
tegyük kedvessé nehéz harcokba induló honvédeink bucsujiU és 
adakozzunk mindnyájan e nemes célra. Virágokat, cigarettákat, 
szivarokat, általában dohányt és alkalmas ételnemüeket legkésőbb 
Bzerdán délelőttig a csíkszeredai vasúti állomás főnökségéhez 
lehet beadni, mely azt köszönettel átveszi és rendeltetési helyére 
juttatja. 

Felhívás. Mindazok, akik a Veres-Kereszt Egylet tanfolya 
mán részt akarnak venni, szíveskedjenek folyó  évi augusztus hó 
25 én délután fél  3 órakor a ref.  imaházban megjelenni. 

Egy csinosan bútorozott, különbejá-
ratu szoba kiadó, Szentlélek-u. 20. sz. 

A Lázár Dömokos-féle  házban a földszinten 
három üzlethelyiség és 2 udvari helyiség kiadó. 
Értekezhetni Veress "Sándor dr.-nál, Csíkszereda. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt értesíti ügyfeleit, hogy ugy a központban, 
mint csikszeredaifiókintézeténél a moratorium tartama alatt is elfogad betéteket könyvecskére és folyó-
számlára előnyös kamatozás mellett és azekaţ a moratorium alatt is megállapodás szerint fizeti vissza. 
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