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Az eddigi hadi események. 
Kitört a forradalom Oroszországban. 

Az eseményekről való beszámolónkat 

ma a hivatalos tudósítással kezdjük, mely ki-

adatott délután 3 óra 45 perekor ós hangzik 

a következőképen: 

Miként az általános helyzet után mást 

nem lehetett várni, az eddigi hadi események 

csak jelentéktelen csatározásokra szorítkoz-

tak, az elválasztó folyók menten. A végrehaj-

tott járörtnenetek alkalmával ismételten pus-

kalövések váltására került a sor, melyek 

azonban jelentékeny veszteséggel nem jártak. 

Komolyabb jellege volt azon kisebb ütköze-

teknek, melyek a zirmonyi hid mellett zajlot-

tak le. Szerdáról csütörtökre virradó éjjel 

föirobbautották — miként már jelentettük — 

a szerbek az emiitett hidat. Az eredmény 

azonban nem volt megfelelő a szerb törekvé-

sekre: az elrombolás munkáját befejezni nem 

birták,előőrseink — a szárazföldi és hajó-

tüzérség által támogatva — meghiúsították. 

Progárnál, egy Száva melletti falunál, 50—60 

emberből álló irreguláris bandának az a tö-

rekvése, hogy a folyón átkeljen, saját elő-

őrseink éberségén meghiusult. Végre sikerült 

a saját Volke-Gradiste-ve\ szemben felvonult 

tüzérségünknek két fölszerelésben levő ellen-

séges gőzhajót tüz alá venni és megsemmisí-

teni. Ezen alkalommal megállapíthatjuk, 

hogy a nyilvánosság a harctéren lefolyt min-

den fontosabb eseményről állandóan hivata-

los értesítés által, melynek egyedül tulajdo-

nítható autentikus jelleg, tudomást fog sze-

rezni. Miniszterelnökségi sajtóosztály. 

Eddig szól a hivatalos jelentés. A belgrádi 

ostromról tehát eddig hivatalosan semmit se 

adtak ki, jelezvén, hogy ma délután négy 

óráig nem foglaltuk még el a szerb fővárost. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy Belgrád fek-

vésénél fogva nehezen bevehető és összesen 

1.5 erődje van, köztük a kisebb fellegvár, a 

Kálimegdan. Nem tehettük ki csapatainkat 

annak, hogy teljes meghódolás, mondhatni 

rommá lövés előtt bevonuljunk, mivel ostrom 

közben kiderült, hogy Belgrád sok helyen 

alá van aknázva. Belgrádot különben Zimony 

felé teljesen rommá lőtték szárazföldi és ha-

jótüzérségeink s monitoraink már Zimony és 

Pancsova közt helyezkedtek el harcra és or-

dáfról visznek rettenetes pusztítást végbe 

Belgrádban és. oldal erősségein. 

Csapataink úgyszólván még ma is ma-

gyar földön voltak. Nagyobb ütközetről na-

pokig nem lehet szó, ami természetes, mert 

az igazi háborús állapot voltaképen 28-ika 

óta, tehát alig 48 órája tart. * 

A ma érkezett táviratok szerint még re-

mélhető, hogy sikerül a háborút lokalizálni 

akként, hogy csakis az osztrák-magyar ka-

tonák harcolnak a király gyilkosok ellen. 

Bécsben, Berlinben, Párisbun és Londonban 

állandóan tárgyalások folynak ez irányban. 

Minden rendben volna, de közben Ofoszor-

szág olyan provokálóan viselkedik, amely 

feltűnő. Nyugati határaikon hadat koncen-

trálnak és nem annyira a monarchiát, mint 

inkább Németországot fenyegetik. Ilyen kö-

rülmények közt valószínű, hogy Németország 

negyvennyolc órán beliil mozgósítani fog. 

Európai háború még sem lesz. Francia-

országra a legkellemetlenebb az orosz nicz-

golódás, mivel ő semmiesetre se akar hábo-

rút, ellei.ben hi van annak téve, hogy ha 

Oroszország háborúba kezd, az esetben 

Franciaország elveszti az orosz területeken 

befektetett pénzét, körülbelül harminc mil-

liárd frankját. Franciaország ugy gondolko-

zik, hogy inkább vesszen ez az összeg, mint-

hogy még többet is reszkírozzon. \A fran-

ciák különben Szerbiában is százötven milliót 

veszítenek, -• ennyit adtak az utóbbi évek-

ben a koldusszegény államocskának. 

Berlinbő! jelentik: Nagy németor s zá £ 

városaibaiij elsősorban Berlinben, München-

ben, Hamburgnan, Brémában, Drezdában, 

Königsbergben követeli a nép az oroszok el-

len a háborút. A lakosságnak a monarchiánk 

iránt való lelkesedése leírhatatlan. S a ma-

gyarokat ép ugy éltetik és ünneplik, mint az 

osztrákokat. 

Hivatalosan jelentik még Budapest-

ről.éjfélután 2 órakor: Körülbelül éjfélkor 

a belgrádi oldalon hosszabb nyugalom 

után ismét géppuskatűz vette kezdetet, mi-

re monitorjaink a várost lőtték. Az ágyú-

zás következtében fölrobbant egy lőpor-

torony. Hire jár. hogy Ujszerbiában je-

lentékeny nyugtalanságok törtek ki. A 

nem szerb lakosság itt nem akar a hadse-

regbe belépni, ugy, hogy az uj ezredek be-

állításakor jelentékeny nehézségek mutat-

koznak. 

Budapestről jelentik: Belgrád körül 

is tüzérharc folyik. Graűistjét is lődözte 

tüzérségünk. A Ürína menten kisebb csa-

tározások folytak, a mi részünkről egy 

ember halt meg, szerbek részéről tizen es-

tek el. A szerbek hiábavaló kísérletet tet-

tek Bjelina (Bosznia) nyugtalanitására. 

Péterváradon egy nazarénus közlegényt 

agyonlőttek, mert megtagadta az engedel-

mességet. 

Zimonyból jelentik: Belgrád mellett 

egy szerb figyelöcsapat általunk megsem-

misíttetett. Kálimegdan vára romokban 

hever. A harc egész nap folyt. Belgrád la-

kossága elmenekült. Egy elfogott szerb ez-

redest, egy kapitányt és hadnagyot Pé-

terváradra vittünk. 

Berlinből jelentik: Megcáfolják, hogy 

a német hadsereget mozgósították. 

Linzből jelentik: Ferenc József a pá-

lyaudvaron a tisziteknek ezt mondta: — 

Bucsuzásul néhány szót mondok. Bizom 

hadseregem vitézségében s kitűnő szelle-

mében. 

Bécsből jelentik: őfelségét Wciss-

kirchner polgármester üdvözölte, kirá-

lyunk igy válaszolt: 

— Azt hittem, öregségemet békés esz-

tendők követik. Az elhatározás nehezem-

re esett. A megnyilvánuló érzelmekből ugy 

látom, helyesen Cselekedtem. 

A berlini Vossische Zeitung jelenti, 

hogy az orosz fegyverkezést beszüntettek. 

Déloroszországban a forradalom kitört, 

oda kell az orosz hadsereg. 

FRANCIA MINISZTERTANÁCS. 

Párísból jelentik: Poincaré köztársasá-

gi elnök vezetésével minisztertanács volt, a 

mellyen a külpolitikai helyzetről tanácskoz-

tak. 

Párísból jelentik: Viviani miniszterelnök 

és a külügyminiszter ujabban tanácskozást 

tartott a minisztertársaival. A tanácskozás 

után Viviani megjelent Poincúrénál. 

Bécsből jetentik: Illetékes helyről szer-

zett információ szerint a külügyminiszté-

riumban újból kijelentették, bogy interven-

ciót semmiféle oldalról el nem fogudnuk. 


