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Táviratok! 
A Zenta megmenekült legénysége. 

Budapest,  augusztus  24. 
(Hivatalos).  Cettinjei  hivatalos  hiradás  szerint  a Zenta 

hadihajóról,  amely e hó 16-áa. a francia  hajóhaddal  vívott 
harcban állítólag  elsülyedt,  14 havidíjas  és  170 főnyi  legény-
ség,  kőztük  50 sebesült,  Montenegró  partján  megmenekült.  A 
megmenekültek  neveinek közlését  a legközelebbi  időre  kilá-
tásba helyezték  és  a névsor  annak idején  haladéktalan  u 1 nyil-
vánosságra is kerül.  Külföldi  sajtóban terjesztett  minden 
egyéb  hiradás,  mely haditengerészetünknek  az Adrián  vívott 
tengeri  ütközetben  szenvedett  állítólagos  és  egyéb  vesztesé-
geiről  szól,  teljesen  valótlanok. 

A déli harctérről. 
Berlin,  augusztus  24. 

Magyar  Távirati  Iroda  jelenti,  hogy egyes lapok  foglal-
koznak azzal  a bécsi  kommünikével,  melyet  az osztrák-magyar 
hadvezetőség  a szerb harctér  eseményeiről  tett  közzé.  A lapok 
hangoztatják  az osztrák-magyar  hadvezetőség  eljárásának  cél-
szerűségét,  melyet  német  szempontból  örömmel  lehet  üdvö-
zölni,  mert ez az eljárás  a két  hadsereg  sikeres együttmükö 
dését  biztosítja. 

Hadseregünk harci kedve. 
Bécs,  augusztus  24: 

A hadi  sajtószállásról  hivatalosan  a következőket  jelen-
tik  : Az eddigi  harcokban résztvett  csapataink  szereplése  min-
den dicséretet  felülmúl.  Szól  ez különösön  a mostani  akciónk-
ban résztvevő  lovasságra  és  honvédségre,  amely bámulatos 
hősiességet  tanúsít.  Aviatikusainknak  is alkalma  nyilt  kiváló 
bátorsággal  szép  eredményeket  elérni.  Népfelkelő  csapataink 
annyira beváltak,  hogy Frigyes  főherceg  indíttatva  érezte 
magát  több népfelkelőt  hadiéremmel  kitüntetni.  Csapataink 
ellátása,  hála a kifejtett  gondosságnak,  kitűnően  és  egészségi 
állapota  nagyszerű. 

Egy német léghajó bravúrja. 
Berlin,  augusztus  24. 

A Wolf  ügynökség  jelenti,  hogy a Schüteland  német 
katonai  léghajó  huszonkét  sziléziai  állomáson  át, Czestochowá 
és  Kielcen  keresztül,  Iwangorod  és  Lublintól  délre  az osztrák-
magyar főhadiszállásig  repült  az ellenséges  orosz csapatok felett. 

A németek előnyomulása. 
Bécs,  augusztus  24. 

A Fremdenblatt  szerint  Németország  fényes  sikerei  arra 
engednek  következtetni,  hogy a legközelebbi  napokra döntő 
eseményeket  várhatunk.  A Neues  Tageblatt  megállapítja,  hogy 
a német  és  osztrák-magyar  haderő  titáni  munkája alaposan 
meg fogja  változtatni  Európa térképét. 

A németek ujabb győzelmei 
Berlin,  augusztus  24. 

(Hivatalos).  A nagy vezérkar  jelenti,  hogy a bajor trón-
örökös vezetése  alatt  álló  csapatok, amelyek  Lotharingiában 
győztek,  átlépték  Lunewille  Blamont  Cirey  vonalat.  A húszon 
egyedik  hadtest  bevonult  Lunewillébe.  Az ellenség  üldözése 
kezd  dus  gyümölcsöket  teremni.  Számos hadifoglyon  és  jel• 
vényen  kívül  a Vogeseken  előnyomuló  balszárny  már 150 
ágyút  zsákmányolt. 

A német  trónörökös  serege már folytatja  Longwy irá-
nyában a küzdelmet  és  üldözést. 

Albert  würtembergí  herceg serege, amely Neufchateautól 
mindkét  felől  nyomul előre,  teljesen  azétvert  egy francia  se 
reget,  mely a Semois folyón  nyomult  át. Jelenleg  üldözi  az 
ellenséget.  Számos ágyú és  hadijelvény  zsákmányul  esett.  A 
hadifoglyok  száma nagy, köztük  van több tábornok  is. 

A Meuse  folyótól  nyugatra  csapataink  Moaubeuge  felé 
vonultak.  Egy angol  lovasdandár,  mely csapataink  előtt  fel-

tűnt,  vereséget  szenvedett.  (A  német  csapatok tehát  Belgium 
felől  is benyomultak  Franciaországba.  A jelentés  szerint  ango-
lok  is harcolnak  a franciákkal,  tehát  Anglia  csapatokat  szál-
lított  partra  Franciaországban.  Szeik.) 

A szerbek veresége. 
Sarajevó, augusztus 24. 

A sebesültektől szerzett autentikus információk  szerint a 
Visegrád—Rudó melletti győzelmes harcokat csapataink hősiesen 
és csodálatraméltó bátorsággal vivták meg. Már abból a körül-
ményből, hogy egy lövészárokban 600 szerb halottat találtak, 
következtetni lehet milyen óriás volt a szerbek vesztesége. Hogy 
a mi részünkről is jelentékeny veszteség volt, mindenekelőtt 
annak a halálmegvetésnek és bátorságnak tudható be, amelylyel 
csapataink az ellenséget megtámadták. Állítják, hogy katonáink 
alig fékezhetők  és hogy legkedvesebb harcmódjuk a szuronyroham. 

A német tengerészek haditengerészetünkben. 
Berlin, augusztus 24. 

A tengerészeti főparancsnoksághoz  érkezik a jelentés, hogy 
a német Skutariban elhelyezett különítmény csatlakozott az 
osztrák és magyar csapatok hadműveleteihez. Sueider őrnagy 
jelenti, hogy a Visegrád melletti 95. D. magasságon a szerb had-
állást elfoglaltuk  Három tengerész katona halott, két tiszt, 
huszonegy katona megsebesült. A legénység magatartása példás. 

Fővárosaink megerősítése. 
Budapest,  augusztus  24. 

Félhivatalosan közlik: A mind nagyobb dimenziókat óltó vi-
lágháború az abban elsősorban szerepet játszó hatalmakra azt a 
feladatot  háriija, hogy mindazon védekezési problémák megol-
dásával foglalkozzanak,  melyek egy hosszú háború előre nem 
látható esélyei között is megadják a meglepetések elleni biztos-
ságnak azt az érzetét, mely a mai hadviselésünk alapgondolatá-
nak, az erélyes offenziváknak  következetes keresztülviteléhez 
BZÜkBéges. 

Ennélfogva  a dunai vonalon a régen tervezett és a moz-
gósítási elóintézkedések keretében már elő is készített erődítési 
munkálatok folyamatba  tétettek, a melyek biztositani fogják  a 
folyó  fő  átkelési pontjait, ezek között a két fővárost. 

A monarchia mindkét államának lakósága olyan férfias  el-
szántsággal vette fel  a küzdelmet, hogy bizonyára helyeselni 
fogja  e védelmi intézkedéseket. 

Ezt az elhatározást ugyanaz a gondolat érlelte meg, amely 
1870-ben a poroszokat Berlin megerősítésére indította. Az a 
gondolat, hogy nagy célokért küzdő nemzetnek a szívós véde-
kezésre is készen kell állania és hogy az offenzívának  csak ak-
kor van biztos alapja, hogy gondtól mentesek, frissek  és tett-
erősek vagyunk, ha készen állunk a sikeres védelemre. 

Idáig szól a félhivatalos  közlés a közönség megnyugtatására. 
Informált  helyen szerzett felvilágosítás  alapján, megállapíthatjuk, 
hogy itt tulajdonképpen egy már béke idején készült mozgósítási 
intézkedéB keretében előkészített rendszabálylyal van dolgunk és 
hogy a tervezett erődítési munkálatoknak egyáltalában nincs 
aktuális jelentősége, hanem gondos és előrelátó had vezetőségünk-
nek egy olyan intézkedése, melyet a teljes biztonság időpontjá-
ban óhajt végrehajtani éppen abból a célból, hogy annak riasztó 
hatása a polgárságra ne legyen és hogy a munkálatok kellő ala-
poBsággal és nyugodtan legyenek elvégezhetők. 

Kiemelendő különösen az a találó példa, hogy 1870-ben a 
poroszok is megerősítették Berlint, holott bizonyára nem volt 
semmi okuk tartani a porosz főváros  veszélyeztetésétől. 

A Duna vonalán régen tervezett erődítési munkálatok végre-
hajtása egy feltétlenül  helyeslendő intézkedés, mert ha minden 
okunk és teljes szilárd bizalmunk is megvan arra, hogy a hábo-
rúból diadalmasan fogunk  kikerülni, — még a legszilárdabb biza-
lom sem mentesiti fel  a hadvezetőséget azon kötelesség alól, 
hogy a védekezés próblémájával is foglalkozzék,  hogy a lakós-
ságnak meglepetések ellen teljes biztonságot nyujtBon és hogy 
ehhez képest a legelső védekezést, a Duna-vonal fő  átkelési 
pontjait és a monarchia két államának fővárosait  elsősorban 
biztoBitBa. 

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

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

Vákár L. ktapnyomdájábaa, 




