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Az északi döntő harcok.

Budapest, augusztus 30. Hivatalos jelentés, érkezett este 7 óra
45 perckor: Az orosz harcszintéren
az ütközetek változatlanul hevesen
folynak. A többszörösen megerősített ellenséges állások dacára, ia
feltartózhatatlanul Lublln felé előnyomuló Dankl-féle hadseregtől Keletre a Bug és Wieprz közt saját
erőink augusztus 26-án megkezdték
a támadást a Kőim vidékéről szembenyomuló erös orosz hadsereg ellen. Ebből a kraszniki csata után
makacs, a mi támadó szellemtől áthatott csapataink részéről diadalmas
harcok fejlődtek ki Zamoscnél, úgyszintén Tomaswtól északra és keletre. Ezekbe a harcokba augusztus 28-án a Bolz területéről szintén
orosz területre előre vetett saját
csapataink eredményesen szóltak
bele. Ezekben a harcokban épp ugy,
mint a kraszniki ütközetben, sok
ezer foglyot ejtettünk. Kelet-Galiciában csapataink kiváló bravúrral
és szívóssággal tartják magukat,
igen hatalmas ellenséges túlerővel
szemben. A déli harcszintéren az
utóbbi időben emlitésre méltó harcok nem folytak. Höfer vezérőrnagy, a vezérkar főnökének helyettese. (Közli, a ' miniszterelnökség
sajtóosztálya.)

..

A Budapesti Tudósító jelenti: Szerajevói távirat szerint csapataink ismételten
harcoltak a inontenegróiak ellen. Harcok
után a montenegrói bandákat a határon szétvertük.
Az északi harctérre vonatkozólag tudósítónk táviratozza, hogy centrumunk az oroszoknak nagy veszteséget okozott. A csata
az egész vonalon folyik. Hogy milyen kedvező a mi helyzetünk, az a dolog is bizonyiija, hogy amikor az Osztrák-Magyar
Barik pénzkészletét el akarta vitetni Lembergböl, illetékes helyen megnyugtatták,
h 0 g y erre nincs ok és nem is lesz.

Tönkre verték
a belga fősereget.

kormány
helyzetet.

Bécsből jelentik: Brüsszel fölött, Mechehi és Löwen közt ütközött meg a belga
fősereg a németek egyik hadseregével. A
belga sereget maga Albert király vezetie.
A németek rettenetes tüzelése megsemmisítő volt. A király és a belga vezérkar alig
bir t megmenekülni, Antverpenbe rohantak
vissza autókon. A belga katonák közül rendkívül sokan a Löven-csatornába ugrottak és
ott vesztek el.

A Budapesti Tudósító jelenti: Berlinből
jön a hir, hogy a német avant gárda százhúsz kilométerre van Párlstól.

6000 orosz fogoly.
Budapest, augusztus 30. A sajtóhadiszáilásról jelentik: Dankl Viktor lovassági
tábornok, hadseregparancsnok augusztus hó
26-án a következő hadseregparancsot intézte az alárendelt csapatokhoz:
A hadsereg augusztus 23-án és
24-én a kraszniki, polichnai és goraji
csatában fényesen kiáltotta a tűzkeresztséget. Valamennyi hadtest a csapatok
halálmegvetö vitézségével az ellenséget
menekülésszerű visszavonulásra kényszeritette. Eddigi megállapítás szerint 3
zászló, 24 ágyú és számos gépfegyver
jutott kezünkbe és 6000-né! több foglyot
ejtettünk. Szívből köszönetet mondok a
hadseregnek, szeretve szeretett legfőbb Hadurunk és a hazának teljesített
szolgálataiért, de fájdalom is tölti el lelkünket: sok bajtársunk esett el a becsület mezején. Rájuk gondolunk e magasztos órában. Még sok harc és fáradság
áll előttünk, a derék hadsereg
bizonyos vagyok benne — mind győzni
fogja. Dankl, lovassági tábornok. (Miniszterelnöki sajtóosztály.)
MENEKÜL A FRANCIA

KORMÁNY.

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Berlinbe hirek érkeztek arról, liogy a francia
kormány menekül Parisból és Bordeuxba
teszi át szókhelyét.
Ez a hir igazolja, hogy már a francia

is vigasztalhatatlannak

1 2 0 kilométerre

látja

Párlstól.

AZ ÉHES KOZÁKOK.
Lembergböl jelentik: Tegnap délután a
város közelében egy szotnya kozák megadta
magát. A század orosz katona éhezett s
ezért előre kalandoztak eleség után, helyesebben: csapataiktól megszöktek, csakhogy
éhen ne vesszenek. Az elfogott orosz katonák mind panaszkodnak, hogy éheztetik
őket és az orosz tisztek állati durvasággal
bánnak a közlegényekkel.
Lengyel forradalmárok felrobbantottak egy
orosz katonavonatot.
A Magyar Távirati Iroda jelenti Krakkóból: Varsó és egyik külvárosa között az
orosz katonavonatot bombával fölrobbantották. Százötven közlegény, egy tiszt és egy
postatiszt meghalt, sokan megsebesültek. A
merényletet forradalmárok követték el, akik
azután elmenekültek.
JÓZSEF FŐHERCEG SZEGEDEN.
A déli harctérről Budapestre utaztában
autóján vasárnan délelőtt 11 óra után Szegedre érkezet; József főherceg. Egyenesen
a Baross-vendéglőbe ment, ahol megebédelt. Étrendje l onillon-levesből, töltött káposztából airnáspitéből állott. Az ebédhez
egy pohár sört és Szalvátor-vizet ivott. Az
étteremben nem ; gen tudták, hogy a kis
asztalnál egyedül íilö. magasrangu katonatiszt József főherceg, akit ebéd közben kedves meglepetés ért. Virágcsokorral kezében
a/. étterembe merészkedett és a főherceg
asztalához lépett egyik legszebb szegedi
leányka, Lindenfeld Maca és finom pukkedlit csinálva ezekkel a szavakkal nyújtotta út
virágot:
— Éljen a legmagyarabb főherceg, József főherceg.
A fenség udvariasan fölállt, tisztelgett,
kezet fogott a kis honleánnyal és ínegkö-
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