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z erő 
Az orosz kolosszus, amely idomtalan 

szörnyként fekszik rá Európa és Ázsia tér-
képére, minden háborúját még eddig túl-
erővel küzdötte végig. A ihőmezőknefc ez 
a sok népből összetákolt végtelen birodal-
ma, az emlberek millióit küldi a harcba, az-
zal az önző és rideg számitással, hogy mi-
nél jobban megfogy a lakosság, annál 
könnyebb a rémuralom fentartása, annál 
eredményesebb a korrupció és annál in-
kább erősödik a nacionalizmus. 

Természetesen arra van gondja a 
Kancsu'kaj-eárnak és hajcsárainak, hogy 
először a szegény lengyelek, a finnek, a 
lettek, a zimudok, a kareliak, a mordvi-
nek, a cseremiszek és a csuvasokok pusz-
tuljanak el legőMöklőbb tűzben, mert ezt 
kívánja az orosz nacionalizmus, amely a 
tulajdon'képeni előidézője volt a világhábo-
rúnak. A pánszlávizmust csak jelszókép-
pen a tömegek közé dobták, a nacionaliz-
mus megerősödése ' azonban létföltétele 
Oroszországnak. 

ilyen körülmények között nem csodál-
ható, hogy az orosz „túlerő" minden há-
borúban megvolt és Oroszország már meg 
szokta, liogy túlerejével együtt kap ki. De 
ez. a túlerő még sohasem volt olyan erő-
szakoltan túlzásba vive, mint a mostani 
harcokban. Galíciába millió és millió em-
bert küldöttek s úgyszólván az egész orosz 
hadsereg hatalmas tömegeivel, jobban 
mondva áldozati 'bárányaival,, mi ellenünk 
fordult. 

Nincs a világnak olyan serege, mely 
tQválbb és 'vitézebbül ellenállhatna ennek a 
sáskajárasnak, mint a mi derék seregünk. 
Hetekig folytaik kemény ütközetek, ezer-
számra hullottak az oroszok — é s kétszer 
annyi került élő az elesették helyett. 

Most aztán meg fog változni rövide-
sen a helyzet. A sokat emlegetett orosz 
„túlerő" lassanként kezd szétforgácsolód-
ni. Hindenburg és Morgen tábornok diadal-
mas seregei a suvalki-i kormányzóság meg 
szállása után folytatják utjukat Varsó fe-
lé. Ezek feltartóztatásának megkisérlésére 
legalább egy millió orosz katonára van 
szükség. 

Ami azonban ennél is nagyobb ará-
nyú koncentrálódást jelent, az oroszok 
meggondolatlanul a Kárpátokon próbálnak 
áttörni; a Kárpátok kevély bércein és ba-
rázdás szakadékain, amely Árpád király 
óta érc'koszoruként övezi és védi a hazán-
kat. Az orosz túlerőnek ez a tervnélküli, 
kapkodó decentralizációja végeredmény-

ben is azt idézi elő, hogy a mi összponto-
sított főseregünknek a galíciai csapatai 
tö'bbé nem birnak ellenállni, a Kárpátokon 
útikéit csapatai meg idebent kapnak ki. Te-
hát az oroszok átjöhetnek a Kárpátokon, 
de hogy vissza mint mennek, ez már prob-
léma. 

Visszavertük az orosz támadást. 
Budapest, szeptember 27. A Budapesti 

Tudósító illetékes helyen azt az értesítést 
nyerte, hogy az oroszok ma is több helyen 
lépték át a határt Ungmegyében. Az ott levő 
csapatok a betörő ellenséget feltartóztatták, 
a csatározások még folynak. Az ország kö-
zel fekvő részeiből nagyobb csapatok men-
tek csapataink segítségére. (Közli a minisz-
terelnökség sajtóosztálya.) 

Budapest, szeptember 27. A Magyar 
Távirati Iroda jelenti: Illetékes helyen fel-
hatalmaztak annak a közlésére, hogy az 
uzsoki szorosnál tegnap pár ezer főből álló 
orosz sereg betört, amelyet Malomréten, 
Fenyvesvölgy és Csontos községek között 
a seregeink visszavertek. Máramaros vár-
megyében Tornyánál szintén folyik csatáro-
zás ott betört orosz csapatok és határvédel-
miünkre kirendelt seregünk között. Munkács-
ról és Husztró! nagyobb csapatok vannak 
útban a mieink támogatására. Mindezek a 
határszéli csatározások kisebb jelentőségűek 
és mivel a határnál és az ország belsejében 
elegendő csapatokkal rendelkezünk, aggoda-
lomra riem adnak okot. (Közli a miniszterel-
nökség sajtóosztálya.) 

AZ ELFOGLALT CSERNOVITZ. 

Csernovitzból jelentik: A hadvezetőség 
stratégiai okokból nyilt városnak deklarál-
ta Csernovitzot és önként kivonta onnan 
nagyszáinn csapatainkat. Amikor az oroszok 
ennek hírét vették, kémeik jelentéseire előbb 
csak előőrsöket, majd gyalogos és lovas csa-
patokat küldöttek Csernovitzba. A mi csa-
pataink szeptember 2-án vonultak ki, velük 
együtt a lakosság nagy része is elhagyta a 
várost. 

Azóta a városban semmi különösebb ese-
mény, amitől az ellenséges betörés nyomán 
féltek, nem történt. A városban a vezetést 

lassankint a Gerovszky-testvérek ragadták 
magukhoz, ök ugyanis nyomban visszatér-
tek Csernovitzba, amint az orosz csapatok 
a várost megszállották. Eleinte minden az ö 
rendelkezésük szerint történt. Igy az oro-
szok a város előkelő polgárai közül kijelölt 
tizenkét íusz közül hatot és pedig Weissel-
berger első polgármestert, Popovici másod-
polgármestert, Duzinkievits udvari tanácsost, 
Menczel lapszerkesztőt, Lazarus állam-
ügyészt s még egy községi tanácsost Orosz-
ország belsejébe szállították és ott tartják 
fogva okét. 

A Radetzky diadala. 

A Radetzky nevü cirkálónk az Adriai-
tengeren találkozott a Grey nevü francia 
cirkálóval. A Grey bombázni kezdte az osz-
trák-magyar hajót, de teljesen hatástalanul. 
Erre a Radeízky egy jól irányzott ágyulö-
vésse! eltalálta a Grey kazánházát, amely 
fölrobbant. A Greynek, melynek visszavo-
nulását három francia torpedó fedezte, a 
siirü ködben sikerült elmenekülnie az osz-
trák-magyar cirkáló elöl. 

A khedive uralmát felfüggesz-
tették. 

Bécs, szeptember 27. A Reichspost-
nuk jelentik Kopenhdgából: Anglia szep-
tember 24-én notifikálta a semleges álla-
moknál a khedive kormányzati hatalmá-
nak ideiglenes felfüggesztését a háború 
tartamára és a kormányhatalomnak, angol 
kommandóra való átruházását. 

ELSÜLYEDT ELLENSÉGES HAJÓK. 

Berlin, szeptember 27. Stockholmból 
táviratozzák: Egy orosz cirkáló a Balti-
tengeren, valamint öt angol kereskedelmi 
gőzös az Északi-tengeren aknába ütközött 
és elsülyedt. Az angol kereskedelmi tenge-
részet eddigi vesztesége 30 nagyobb hajó és 
negyven kisebb halászgözös. 


