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Az északt harcok eredményei. 
A nagy csata megújult erővel és had-

vezetöségünk nagyszerű éleslátásától ha-
tároSt keretek között még mindig folyik 
északon. Seregünket héroszi offenzivájá-
ban csalk a magasiabb hadi: taktika és a jö-
vő alakulások helyes áttekintése állítja 
meg egy-egy pillanatra, de a megszámlá-
lás nélkül eléje dobott orosz tömegek er-
re képtelenek. 

Szövetségesünkkel -együtt, offenzívá-
ban vagyunk, majd az összes hadszinte-
reken: Franciaországban és Belgiumban 
csak ugy, mint Kelet-Poroszországban. 
Galícia keleti frontján, Lemberg körüli of-
fenzivánk immár ötödik napja tart s las-
sú, de eddig örvendetes határozottsággal 
érvényesül. Ma már bizonyosra vehető, 
bo-gy a harc valamennyi fronton láncola-
tos egymásrahatással folyik, részleges si-
kerekről jön hir s mindnyájunk érzése, 
bogy jelentőségteljes események kapcso-
sának egy hatalmas egészbe. Az északi 
harctéren seregeink elkeseredett küzdel-
met vívnak a legtöbb seregcsoportositás-
ban túlerőben levő ellenséggel. A helyze-
t e t ínég lehetetlen teljesen áttekinteni, de 
megnyugtató momentum, hogy csodálatos 
rendben és nyugalommal megy minden és 
a harcvonalban álló csapataink ellátása is 
kitűnő. Legénységünk s tisztjeink a legvég-
sőkig feszítik erejüket, hogy harcképessé 
Süknelk érvényt szerezzenek s rdkénysze-
ritsék az ellenségre hadvezetöségünk aka-
rtát. 

A déLi harctéren a betolakodó szer-
beknek jó időre elvettük a kedvüket a za-
varosban való halászni akarástól. A jelen-
esekből -meg lehet állapítani, hogy meg-
semmisítő fölénnyel vertük őket vissza és 
toljesen megtisztítottuk a balkáni bandi-
toktól a határszéli helyiségéket. 

Kelet-Poroszországban Hindenburg 
tábornok a rrtáisodiik oda betört orosz had-
seregét is visszavonulásra kényszeritette s 
ez az orosz offenzíva teljes kudarcát je-
lenti ezen a hadszíntéren. 

Érdekes, h-ogy Hindenburg tábornok 
ugyanazzal a jelenséggel állott szemben, 
melyet már az orosz-japán háborúban a 
japánok tapasztaltak, amikor a megvert 
orosz seregtestek rövid néhány nap múl-
va példátlan szívóssággal ismét fel tud-
ták venni a faarcot. Ami azonban Hinden-
burg operációinak értékét miég inkább ki-
emeli, hogy a harmadik győzelmet köve-
tő napon a még érintetlen s • meglepetés-
szerűen előbukkanó finnországi hadtest 
offenziv-áját is elhárította s igy az egész 
északi orosz erőko-míplexust kitolta Kelét-
Poroszországból. 

Hivatalos jelentés 
az északi harctérről. 

Budapest, szeptember 13. A lembergi 
csatában a grodeki müut mentén és attól 
délre harcbavetett haderőinknek sikerült az 
ellenséget öt napi heves küzdelem után visz-
szaszoritani, tízezer oroszt elfogni és szá-
mos ágyút zsákmányolni. Ez az eredmény 
azonban nem volt teljesen kihasználható, 
mivel északi seregünket Ravaruskánál nagy 
túlerő fenyegeti és ezenkívül ujabb orosz 
erők nyomultak ugy a Dankl-hadsereg el-
len, mint az ezen hadsereg és a csatatér 
közti területre. Tekintettel az ellenség na-
gyon jelentékeny túlerejére, ajánlatos volt 
három hét óta majdnem szakadatlanul hősie-
sen harcoló hadseregeinket kedvező terep-
szakaszban gyülekeztetni és a további had-
müveletekre készentartani. Höfer vezérőr-
nagy, a vezérkar főnökének helyettese. 

A budapesti hadtest sikerei. 
Budapest, szeptember 13. A lembergi 

csatában, amelyről Höfer vezérőrnagy, a 
vezérkari főnök helyettese, ma reggel érke-

zett jelentésében beszámol, a negyedik had-
testnek is kiváló része volt. Ez a hadtest 
állandóan győzelmesen nyomult előre, nyolc-
van ágyút zsákmányolt és ötezer foglyot 
ejtett. (A miniszterelnökség sajtóosztálya.) 

Egyetlen orosz katona sincs 
német földön. 

Berlin, szeptember 13. Hivatalosan 
megállapítják, hogy — nem számitva fog-
lyokat és sebesülteket — most már egyet-
len egy orosz katona sincs német föl-
dön. 

A nagy német győzelem 
ujabb részletei. 

Berlin, szeptember 13. A nagy vezérkar 
szeptember 12-iki kelettel a következőket 
jelenti: 

Hindenburg tábornok a kelet-poroszor-
szági orosz sereget a tegnapi harc után tel-
jesen megverte. Az oroszok visszavonulása 
vad meneküléssé fajult. Hindenburg tábor-
nok az ellenség üldözése közben már át-
lépte a határt és eddig több mint 10,000 se-
besületlen orosz fogolyról, nyolcvan ágyú, 
számos gépfegyver, légi és egyéb jármű 
zsákmányolásáról tesz jelentést. A hadizsák-
mány nöttön-nö. Stein, föhadiszállásmester. 

Az egyiptomi khedive a szultánnál. 
Konstantinápoly, szeptember 14. Ab-

bas Hilmi egyiptomi khedive ide érkezett. 
A szultánnál egy óráig tanácskozott, az-
tán Enver bey hadügyminiszterhez ment. 
A tanácskozás nagy feltűnést keltett. 

A szerb betörés 
csúfos kudarcot vallott. 
Ismeretes az a fölényes győzelem, a 

melyet Mitrovicánál arattak csapataink a 
beszemtelenkedő szerbek felett, akiknek be-
törései nem tekinthetők egyébnek, mint 
nyugtalanitási kísérletnek. A Timok-divizió 
elpusztult és hatezer szerb foglyot ejtettünk. 
Az oroszok által felbiztatott szerbeknek ez 
ugy látszik, nem volt azonban elég tanul-
ság, mert egy másik betörési kísérletet is 
követtek el, amely a Délvidék ellen irányult. 
Mivel tulóvatos menekültek Szegedre is ér-
keztek a Délvidékről és itt rémes hireket 
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