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A z orosz hadsereg katasztrófája.
Döntfl győzelmeink északon.
5000 orosz fogoly.
Budapest, december 9.
(Hivatalos}. Höfer vezérőrnagy, a vezérkari főnők helyettese
jelenti:
Nyugat-Ualiciaban
a harcok
hevessége
fokozódott. Immár nyugat fe.ől is tamado
csuputaink az elleaseget Dobczyce és Wiehczkanat elfoglalt állásából is kiűztek.
Tamadasunk meg tart. Foglyaink száma
meg ac nem tekinthető. Eddigelé tőbb mint
50UU foglyot, közöttük 27 tisztet szállítottunk el.
Lengyelországban
Piotrkowtól
délnyugatra lek vő csupataink és a nemet csapatok az ismetelt orosz támadasokat
mindenütt
visszautasítottak.
A Karpatokban jelentós esemény nem
fordult elő.
(Hőfer jelentése nagyszerűen egészíti ki
a német nagy vezérkar jelentéseit.
A német, magyar és osztrák seregek a lengyelországi Loricz—Lodz—Piotrkow
vonalon
egeszeii le a Kárpátokig szakadatlan győ
zelmes csatakban megsemmisítő
vereseget
mértek az orosz lóerőkre. Lehet, hogy csak
napok múlva tudjuk meg minden részletében a még folyó csaták óriási eredményeit,
de már annyit most is
megállapíthatunk,
hogy a világ legnagyobb győzelmes
csatáját nyertük meg az oroszok több milliós
hadseregével szemben. Hatása döntő sulylyal
esik a világháború mérlegébe,
üzerk.)
A németek győzelmei.
Berlin, december 9.
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról jelentik:
Heimstől nyugatra Pechetier
Fermelt.
noha u templom tornyáról a genB konvenció
értelmében lobogó lengett, csapataink kénytelenek voltak bombázassal
felgyújtani,
mert repülő fényképezés
utján
kilogásta
lanul megállapittatott, hogy közvetlenül uz
épület mögött francia neh-z üleg rejtózi ödött.
Franciáknak Souuin környékén, Varonnes és V'aoquais helységek irányaban, az
argonnesi erdő keleti szélén ellenünk intezett tamadását ellenségnek
veszteségeket
okozva visszavertük,
eközben az erdőségben magában különböző pontokon tért nyer
tünk. Közben foglyokat ejtettü- k.
Nancytól északra folyt harcoknál, melyekről tegnap tettünk említést, franciaknak erős veszteségeik
voltak.
Veszteségeink aránylag
csekélyek.
Kelet-Poroszországból
nincs uj hir.
Észak-Lengyelországban
csapataink közeli érintkezésben állanak oroszokkal, kik
a iliazga folyó tol keletre nagyon megerősített hadállásban helyezkedtek
el.
Lowiczért tovább folynak a harcok.
Dél Lengyelországban
osztrák-magyar
csapatok és a mi csapataink vállvetve ujabb
sikeres támadásba mentek át.
A német császár gyengélkedik.
Boriin, december

9.

(Hivatalos). .4 Wolf-Ogyoőkség
jelenti:
A császár kénytelen volt a frontra való
utazását néhány nappal elhalasztani,
mert
lázas légcsőburutja van, mindazonáltal ma
meghallgatta • vezérkari főnök jelentésit.

Táviratok!
Győzelmeink északon.
2800 oroszt elfogtunk.
Budapest, deoetnber 9.
(Hivatalos.) Höfer vezérőrnagy, a vezérkari fóaOk helyettese a főhadiszállásról jelenti:
Nyugat-Qaliciában támadásunk folyamatban van.
L -ngyelországban a déli arcvonalon
nyugalom van.
Az ellenség szakadatlan támadásai
Piotrkow vidékén, miként eddig, most
is megtörnek szövetségesek szívósságán.
Utolsó héten csupán a mi csapataink
Itt 2800 oroszt ejtettek foglyul.
Feljebb északra németek eredményesen folytatják hadműveleteiket.

A szerbek veresége.
20 ágyú és számos fogoly.
Budapest, december 10.
(Hivatalos.) Potiorek táborszernagy
a
déli hadszíntérről
jelenti:

Szerbiában csapataink egy része
Grn. Milanováctól nyugatra erős ellenséges haderőkre talált és nem érhetett
el eredményt. Hogy az ellenség megindított ellentámadásai elől kitérjenek,
egyes csapatainkat kedvezőbb terepszakaszokba rendeltük.
Belgrádtól délre offenzivánk előrehalad. December hó 8-án összesen 20
ágyút, egy fényszórót zsákmányoltunk
és számos foglyot ejtettünk.

A németek haieai.
600 orosz fogoly.
Berlin, december 10.
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról jelentik :

Souain környékén a franciák tegnap
heves tüzérségi tüzelésre szorítkoztak.
A franciáknak az argonnei erdőség
keleti szélén Vaquois és Doureauillesből inegujitott támadása nem jutott előre
és összeomlott tüzérségünk tüzében.
Ellenség nyilvánvalóan nagy veszteségeket szenvedett.
Három eiieuséges pilóta tegnap a
nyilt hadműveletek területén kívül fekvő
Freiburg városra (Baden) tíz bombát
dobott le, de kárt nem okoztak. Ezen
esetet ama tényének megállapítása végett említjük fel, hogy ezúttal is, mint
a háború kezdete óta már annyiszor

M n a a n t i Vákár
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nyilt hadműveleti területen kivül fekvő
várost bombáztak ellenfeleink.
A Mazuri tavaktól keletre csak tüzérség harcol.
Észak Lengyelországban a Visztula
jobbpartján előnyomuló hadoszlopaink
egyike rohammal bevette Przasnycz
helységet. Hatszáz oroszt fogtunk el és
néhány géppuskát zsákmányultunk.
A Visztulától balra folytatjuk a
támadást.
Dél-Lengyelországban az oroszok
támadásait visszavertük.

KÜLÖNFÉLÉK.
— Kérelem. A helybeli Vöröskereszt Egyesület kéri mindazokat az
urakat, akiknek használaton kívüli mellényei és papucsai vannak, szíveskedjenek azokat sebesültjeink számára ajándékozni s Bodor Gyulánéhoz, Qözsy
Arpádnéhoz vagy CsáBzár Jolánhoz
küldeni.
• - Aranyat — vauért! Minden ékszer, értéktárgy, a mit a» Auguszta segélyalapnak adunk, éhséget fog enyhíteni és könnyeket fog letörölni,
— Adjunk prémet katonáinknak. A
téli háború bo zalmai ellen katonáinknak
prémre van szüksége. Akinek van, Btlrgősen
küldje be e citnre: Hadsegélyezó Hivatal,
Budapest, Váczi-utca 38. BZ. A poBta ingyen
Bzállitja.

M o s t jelent m e g

i Szent Család
Képes Népnaptára
az 1915-ik évre.
T a r t a l m a : Több Bzinben
előállitott cimkép, 60 h á b o r ú s - és s z ö v e g k é p .

A világháború
legújabb eseményei képekkel.
A háborúban elesett magyar hőBeink névsora. Az 1014. évben
törtéut világesemények részletes
leírása képekkel. Érdekes olvasmányrész szövegképekkel stb stb.

Ára csak 60 fillér.
Kapható Vákár L. könyvkereskedésében, Csíkszereda.
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