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Péntek, augusztus 7.

Szétverlek a németek egy orosz lovas hadosztáSgt. Varsót is
icU\MoiíóU az oroszok.
— aztán semmi hir róla. El nem fogták,
mert a francia és muszka iapok már hozsannát zengtek volna az esetről. Talán
hősi halállal vesztek el, de talán legközelebb újra hallunk az Augsburg ujabb héroszi tettéről. Most pedig egy másik cirkáló a Földközi-tengeren t a r t j a félelemben
a gyáva, degeneráit francia hajósokat.
Isten ostora immár Vilmos császár és
hadai megtisztítják a fertőzött hordákkal
és nemzetekkel telitett Európát. Mi pedig
boldogok vagyunk, hogy
Nagynémetország oldalán harcolhatunk életre-halálra,
a glóriás győzelemért,
Nagymagyarországért!
A mai nap eseménye a mi szempontunkból elsősorban az volt, hogy SzentEz volt tehát a mostani háborúban az pétervárról visszahívtuk Szapáry
gróf
első nagyarányt: összecsapás. Tudnunk nagykövetünket. Mostantól tehát Oroszorkell ugyanis, hogy egy hadosztály rende- szággal is háborúban állunk. A hivatalos
sen két dandárból áll, egy dandár pedig lap holnapi száma közli a honvédség főkét ezredből. Egy ezredben lehet ezertől parancsnokságának hadi parancsát, mely
hatezer emberig. E g y dandár elveszvén, szerint őfelsége a m. kir. honvédséget
is
tehát az oroszok vesztesége több ezer em- harcba szólítja.
ber.
Egy magas személyiség, aki tegnap
De nemcsak az orosz horda ellen, ha- audiencián jelent meg őfelsége előtt, közli,
nem a francia demoralizált s méltán rossz- hogy uralkodónk reggeltől estig dolgozik s
hírű álglorie csapatok ellen is győzelme- örül, hogy a mozgósítás olyan gyorsan lett
sen dolgoznak vitéz, hü szövetségeseink. A lebonyolítva, valamint ann'ak, hogy a moberlini Wolf-ügynökség
közli, hogy Bricy narchiában milyeni lelkes a hangulat.
francia helységet a német csapatok megBerlinből jelentik: Szerbia az itteni
szállották. Tehát félelmetes biztonsággal ügyvivője utján megüzente a háborút a néés alig elképzelhető gyorsasággal közeled- met
birodalomnak.
nek Pár is felé . . .
A bécsi esti lapok jelentik, hogy az
De a tengeren is félelmetes a német. Első Osztrák Takarékpénztárnál, valamint
Hogy mennyire rettegnek tőle például a a Bécsi Községi Takarókpénztárnál a befranciáik, azt bizonyítja a következő
tö- tétek felülhaladták a kivételeket és hogy- az
rök hir:
Osztrák Magyar Bank eszkompt ügylete
Konstantinápolyból
jelentik: Egyet- . a normális keretben mozog.
Budapestről jelentik: A hivatalos Bulen francia hajó sem mert kifutni az
dapesti Közlöny ma este 7 órakor megjeArchipeiagusból, mert félnek egy nélent rendkívüli kiadása a hivatalos részben
met cirkálótól, amely hir szerint
a
a következőket közli:
Dardanellák közelében cirkál.
Legfelső felhatalmazás alapjain
Hős korszakba való dolgok! Egyetfolyó
évi augusztus hó 5-én a szentlen kis cirkáló a háború kitörése irtán rögpétervári cs. és kir. nagykövet utatön ott termett Libau hadikikötőben, lesíttatott, hogy az orosz császári külrakta az aknákat, bombázta s fölgyújtotta
ügyminiszterhez a következő szövegű
a kikötőt és harcolt is az ellenséges erővel,
jegyzéket intézze:

A pribék-cárhoz méltóak a vad kozák-hordáik is: kezdetben ők is hősködtek
és máris kiderült, hogy a fenyegetésük
mögött gyávaság és becstelenség honol. A
mai napon, mint hivatalosan jelenti a magyar miniszterelnöki sajtóiroda, a következő dolog történt:
Az orosz határon Soideler és
Grodken-nél orosz
lovascsapatok
át
akartak törni a német
határvédelmi
csapaton. Az oroszokat
visszaverték
az orosz területre. Egy orosz lovashadosztály,
amelyet Soldan
mellett
egy dandárnyi veszteséggel
visszavertek, menekülés
közben
Meidenburg mellett
további
veszteségeket
szenvedett.

— Kormányának meghagyásából'
Aus H'.ria'-Magyarország nagykövetének szerencséje van az orosz külügyek
minisztere őexcellenciájának a következőket tudomására hozni: Tekintettel Oroszországnak az osztrák-magyar monarchia és Szerbia közötti
konfliktusban tanúsított
fenyegető
magatartására, valamint tekintve azt
a tényt, hogy Oroszország a berlini
kabinet közlése szerint ebből a konfliktusból kifolyólag szükségét
látta
annak, hogy az ellenségeskedéseket
Németországgál szemben megnyissa
és Németország ennek következtében az emiitett hatalommal szemben
hadi állapótban
van,
Ausztria-Magyarország
Oroszországgal
szemben
szintén hadiállapotban levőnek tekinti
magát.
Krakkóból jelentik: A Nova Refornáa
ma egy Varsóból érkezett személytől arról
értesül, hogy Silinszky varsói
kormányzó
200 varsói polgárt magához
kéretett
és
hosszabb beszélgetés után Varsót az ö védelmükre bizta, azután az egész varsói őrség a vezérkarral együtt elhagyta a várost
magával vitte az állami okmányokat.
Az
állami kincseket már előbb
Oroszország
belsejébe
vitték.
Ez a jelentés óriási fontosságú. Varsó
elestével egész Lengyelország
területe
a
németeké lesz. Varsó egyik legfontosabb
megerősített fészke az orosz birodalomnak, a Praga nevű városrészben béke idején is hatvanezer katona vau. S Varsó
hadtest-székhely is. A Varsó kiürítéséről
szóló hírt hivatalosan adta ki a miniszterelnökség sajtóosztálya.
Bécsből jelentik: A mődlingi cs. és
kir. műszaki akadémia harmadik évfolyamának kimustrálása alkalmából
Lipót
Szalvátor főherceg a következő táviratot
intézte őfelségéhez:
A imődlingi műszaki akadémia harmadik évfolyamának kimustrálására össze
gyűlt tábornokok, tisztek és akadémikusok ebben az ünnepélyes és komoly órában hódolattál emlékeznek meg Felségedről, szeretett legfőbb Hadurunkról; megismételjük és lelkesedéssel erősítjük meg

