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A dicsőséges északi hadjárat.
— Hatvanezer oroszt fogtunk sí. —

Bécs, szeptember 14. A Morgen haditudósítója azt táviratozza, hogy csapataink
bárom heti majdnem szakadatlan harcokban, folytonos offenzívában nemcsak ellenállottak mindenütt az ellenségnek, hanem
majdnem hatvanezer foglyot ejtettek és
vagy háromszáz ágyút zsákmányoltak. Nem
is kérdés, hogy az oroszok vesztesége sokkal nagyobb, mint a mienk.
A Lokalanzeiger
'a letmbergi csata
kapcsán a következőket irja:
Lehetétlén vitéz
szövetségesünknek
a nagy
túlerővel
szemben vivott,
három
hétig
tartó csatájáról írnunk anélkül,
hogy kifejezést ne adjunk csodálkozásunknak
az osztrák-magyar csapatok kitartása és félelmet nem ismerő
hősiessége
felett. Ha egy hadseregnek sikerül a legkedvezőtlenebb
körülmények között három hétig harcolni és kifáradva, de mégis harcra

készen, túlerőtől támadva komolyan helyt állani, akkor, ha eldöntetleniil
végződik is a küzdelem, a normális győzelem az
övék.
Meg vagyunk róla győződve,
hogy a legközelebbi jövőben győzelmet Írhatnak büszke zászlóikra, még ha az egész
világ oroszokból állana is.
Berlin, szeptember 14. A nagy vezérkar
közli: A harcszintéren a hadmüveletek, a
melyekről részleteket nyilvánosságra hozni
még nem lehet, uj csatát eredményeztek, a
naely kedvezően alakult. Az ellenség által az
eszközök válogatása nélkül terjesztett és
ránk kedvezőtlen hirek, valótlanok. Belgiumban ma Antwerpenből három hadosztály kirohanást kísérelt meg, melyet azonban viszszavetettünk.
Kelet-Poroszországban
a
helyzet nagyon jól, az orosz hadsereg teljesen szétszórva menekül; eddig legalább
százötven ágyút és húsz-harmincezer sebesiiletlen foglyot vesztett. (A miniszterelnökség sajtóosztálya.)

Párisi körülzárták a németek.
Berlin, szeptember 14. A Norddeutsche
Ailgemeine Zeitung irja: Az uj nagy csata
mintegy 120 kilométernyi fronton folyik, a
francia balszárnyon állnak az angol csapatok. A franciák azon feltevése, hogy a német csapatok Párist bántatlanul jobbra
hagyják el, már illuzóriussá vált. A csata
vonala Páristól északkeletre kezdődik, a
Narnemeig halad, átterjed Vltry helységig,
amely a francia front legkeletibb pontja és
délkeletről Chalmesig terjed. Chalmestöl
északra levő Marne vonalat seregeink már
átlépték. (A miniszterelnökség sajtóosztálya.)

Berlin, szeptember 14. Gentből jelentik: Párisi menekültek beszélik,
hogy
a
francia főváros
lakossága
már föladott
minden reményt arra, hogy Páris hosszabb
ideig ellenállhasson az ostromnak.
Csak
a fanatikusok hangoztatják, hogy utcárólutcára kell védeni a várost, A barrikádokat máris emelik,
Búr most elegendő élelem van Párisban, de hosszabb ostromra nem futja belőle, mert a csapatokat is a fölhalmozott
készletekből kell élelmezni. A város képe
egészen megváltozott.
Az üzletek
zárva
vannak, az utcák néptelenek.
A nép és a katonaság közt gyakori az
összeütközés.
A lakosság igen el van keseredve a kormány ellen.

Kolerajárvány Podóiiában.

megszakitsa a Törökországgal fennálló élénk
forgalmat.

Bécs, szeptember 14. Podóliában a külügyminisztérium közlése szerint augusztus
2-ig kolerában háromszázan betegedtek
meg és száztizén meghaltak. Most ott hetenként körülbelül négyszáz koleraeset fordult
elő. Litince és Jámbor kerületekben a járvány szintén állandóan pusztít.
Podólia kormányzóság
Oroszország
délnyugati részén, három millió lakossal.
Éghajlata mérsékelt. A volhinai dombsorok
ágazzák be, melyek a Kárpátok hegyrendezéséhez tartoznak s Kiev felé haladnak.
Vizei a Dnyeszter és Bug környékéhez tartoznak.
AZ INDIAI FORRONGÁS.
A Frankfurter Zeitung-nak jelentik Konstantinápolyból: A Lynch hajózási vonal
Bagdad és Basra között beszüntette a forgalmat. Ugyancsak beszüntette Anglia az
ezzel kapcsolatos Basra és Bombay közti
forgalmat is. Anglia ezen intézkedésének,
minthogy ezeket mi sem zavarja, csak az
lehet a tendenciája, hogy az Indiában növekvő forrongás miatt a lehetőség szerint

UJABB ZEPPELIN-BOMBÁK
ANTWERPENBEN.
Berlin, szeptember 14. Egy Zeppelinléghajó tegnap ismét megjelent Antwerpen
fölött és hat bombát dobott le, amelyek
nagy kárt okoztak. A léghajót az erődökből folyton lövöldözték, de a Zeppelin sértetlenül visszatért a német főhadiszállásra.

Német hajók a Boftni-öbölben.
Berlin, szeptember 14. A hajózás a
Keleti-tengeren a német partokon zavartalanul folyik. A német hadihajók a Bottniöbölig nyomultak előre s ott, jóformán az
ellenségies flotta szeme előtt, egy orosz
kereskedelmi gőzöst elfogták és elsülyesztettek.

A belga vezérkar
elhagyta Antwerpent.
München, szeptember 14.
A Mtinchener Neueste Nachrichten rotterdami jelentése szerint a belga vezérkar
Antwerpenből elutazott, de nem tudni, hogy hová.

Felelős szerkesztő"; Pásztor József. Kiadótulajdonos: Várnay L.

Szeged, 1914. szeptember 15.
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ANGOL HARC EGY AUSZTRÁLIAI SZIGETEN.

Rotterdamból jelentik: Az ausztráliai
flotta admirálisa, Patley, azt táviratozza
Londonba, hogy a Bismarck-szigetcsoportegyik német szigetén,Herbertshöhen nagy
csata volt. Az angolok cselvetéssel a szigetej megszállták, bár a németek vitézül ellentálltak. Amikor az angol bombák szétrombolták a dróttalan táviróállomást, az angol csapatok, hogy odajussanak, négy mértföldnyi útra kényszerültek az erdőn keresztül. Eközben több szárazföldi aknán haladtak át és a robbanások nagy kárt okoztak
bennük. Az angolok részéről elesett egy kapitány és két matróz, sokan pedig súlyosan
megsebesültek. A németek részéről meghalt
két tiszt és öt altiszt. Az angolok harminc
benszülöftet elfogtak.
OLASZORSZÁG ÉS BEVONULÓ
KATONÁINK.
A sok ellenőrizhetetlen verzióval szemben, amely az olasz nép hangulatáról közöl
a monarchiára kellemetlen adatokat, kellemes hatással lesz egy bolgár tiszt előadása,
aki az olasz fürdőkről, ahol régi baját gyógyította, visszatért csapatához. A tiszt a
mozgósítás elrendelése után utazott el
Olaszországból s hosszabb ideig feküdt betegen Budapesten.
— Tiszti szavamra mondom, — szólt a
bolgár tiszt munkatársunknak, — hogy mindenfelé igen meleg és barátságos a hangulat Olaszországban a monarchia iránt.
AZ OSZTRÁK-MAGYAR
BARÁTSÁG.

ROMÁN

A bukaresti osztrák-magyar honfiak
egyesületének
választmánya ülést tartott
Diaconovlclu Kornél dr. elnöklete alatt. Ez
alkalommal elismeréssel emlékeztek meg az
egyesület tagjai a „Ziusa" cimü bukaresti
lapról, amely az orosz és szerb hazugságokat napról-napra kellő értékükre szállítja le
és a román közvéleményt a magyar és német fegyverek győzelméről hűen informálja. Az egyesület nagy örömmel látja, hogy
a legtekintélyesebb román politikusak, úgymint Carp, a konzervativek érdemes vezére,
továbbá Stere Konstantin dr. képviselőházi
alelnök írásban és szóban milyen rokonszenves hangulatot keltenek a monarchia háborúja iránt. Az egyesület a Romániából bevonult magyar és osztrák hadkötelesek családjainak támogatására nagyszabású gyűjtést indított, melyhez tekintélyes összeggel
járult Czernyn Ottokár gróf osztrák-magyar
követ, továbbá Bornemissza Gyula báró
konzul, Papp Béla alkonzul és még többen.
A ROMÁN KULTURLIGA KIRÁLYHÜSÉGE
Bukarest, szeptember 14. Árion Virgil,
a román kulturliga elnöke, Szinajában kihallgatáson jelent meg Károly királynál. Jelentette a királynak, hogy a román kulturliga körlevelet intézett összes vidéki fiókjaihoz és azok vezető férfiaihoz, hogy a kulturliga központi választmányának határozata értelmében hassanak oda, hogy az egész
román közönség hűséggel kövesse királya
által a nemzet számára megállapított irányt.
Arioh kihallgatása a rendes fogadásoknál jóval tovább tartott. Ugvancsak kihallgatáson
fogadta a király a hét folyamán Bratianu
miniszterelnököt és a vezető román politikusak közül Ferikydet.
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