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LEOUJABB . 
Budapest, október 4. A Budapesti Tu-

dósító illetékes helyről a következő közle-
ményt kapta: A Máramarosban levő orosz 
csapatok a inai napon nem tettek kísérletet 
arra, hogy előbbre nyomuljanak. A csapa-
tainkhoz küldött megerősítések, amelyek egy 
része tegnap még útban volt, ma már teljes 
számban rendeltetési helyükre érkeztek. Igy 
tehát biztos remélhető, hogy a még Mára-
inarosszigeten levő orosz csapat, amelyen 
kivül már egyetlen orosz katona sent áll 
magyar területen, szintén nagyon rövid idő 
múlva ki fog szoríttatni az országból. 

Budapest, október 4. (A hadfelügyelő-
bizottság engedélyével.) A magyar határnál 
összegyűjtött katonai erőink megtámadták a 
Máramarosszigetnél előnyomult orosz sere-
get. Offenzlvánk sikerrel kezdődött. Az üt-
közetre alkalmas hely Máramarosszigeten 
innen van, ezért eresztettük az oroszokat a 
városba. A lakosság közül sokan ott marad-
tak. Szöllösi polgármester kérte a vezénylő 
orosztisztet, hogy kiméljék a város lakóit, 
mert a polgárok békés hajlamúak. A kozák 
tiszt erre kijelentette, hogy este nem tár-
gyal. Fölszólította a polgármestert, hogy kí-
séretével térjen haza és mindenki maradjon 
a lakásában. A kozákok keresztül nyargaltak 
a városon és fegyverüket a levegőbe sütö-
gették. 

Budapest, október 4. (Hivatalos jelentés, 
kiadatott délután hat órakor.) A keleti Bosz-
niába előnyomuló szerb és montenegrói erök 
szükségessé tették, hogy ezekre a födöntés-
töl félreeső területekre mozgó erőket kikü-
lönítsük. Már az előre ott tervezett akció 
is eredményesen végződött: Két monteneg-
rói bandát és pedig Spuzka-bandát, Vuko-
vic tábornok parancsnoksága alatt és a 
Zetska-bandát Rajevic tábornok parancs-
noksága alatt, két napig tartó heves harcok 
után teljesen megvertük és Focára vissza-
vetettük. Ezek pánikszerűen menekülnek az 
ország határán túlra. Az egész vonatcsapa-
tukat, közte a Boszniában zsákmányolt nem 
jelentéktelen készleteiket visszahagyták. Ez 
alkalommal is előre küldött járőreinkhez tar-
tozó katonáink közül többeket, köztük egy 
zászlóst is, állatias módon megcsonkítva ta-
láltunk. E hadszíntér északi részén megindí-
tott akció folyamán egy fél zászlóaljunk egy 
teljes szerb zászlóaljat fogott el. Potiorek 
táborszernagy. (Közli a miniszterelnökség 
sajtóosztálya.) 

roszo 
Az oroszok kárpáti betörése közeledik 

a végső kudarchoz. Amint a távirati jelen-
tésekből meg lehet állapítani, Ung- és Bereg-
megyéhől már teljesen kivertük őket; egye-
lőre csak Máramarosmegyében tudtak ideig-
óráig tért hódítani. Ide való betörésük azon-
ban, már a körülményeknél fogva sem je-
lent egyebet, mint taktikai, ballépést az ő ré-
szükről és nagyszerűen sikerült cselfogást a 
mi részünkről. Mert a betört seregek észa-
ki szárnyának visszaverésével elzártuk a 
Máramarosban levő seregek útját. Ezek tel-
jesen izolálva vannak most már és kénytele-
nek felvenni a küzdelmet csapatainkkal, a 
melyeket nagy számiban, a legkedvezőbb te-
repen koncentrált a hadvezetőség. A bent-
szorult oroszokat igy Hosszumezőnél ütkö-
zetre kényszeritettük és nem sokára diadalt 
aratunk fölöttük. A többi megyékből már 
visszavonultak az orosz csapatok és hosz-
szumezői ütközet is valószínűleg az oroszok 
menekülő visszavonulásával végződik. 

A németek is győzelmesen küzdenek 
mindenhol. Páris körül a döntés napok, de 
lehet, hogy csak órák kérdése. És hogy ez a 
döntés a németekre csak kedvező lehet, azt 
a mostani hadállás világosan mutatja. Ant-
werpen is végóráit éri. A külső erődítések 
megdőltek és a város nem tarthatja magát 
sokáig. Oroszországban Hindenburg tábor-
nok ér el szép sikereket. A germán hatalom 
ennyifelé lekötve is érvényesiti nagyszerű 
fölényét; a közeli események pedig fel fog-
ják szabadítani a németek csapatainak tekin-
télyes részét, ugy, hogy az oroszok vissza-
verését erős támadás is fogja követni. 

S z e r b i s i á lSapísáok, 

Szarajevó, október 4. Naponta sok fogoly 
érkezik Szerajevóba Szerbia belsejéből. A fog-
lyok között több szerb tiszt van, akik vala-
mennyien tarthatatlannak mondják a szerb 
csapatok hadállásait. A katonák lázonganak, 
saját tiszteiket fenyegetik, sőt több tisztet le 
is lőttek azért, meit támadásra akarták kény-
szeríteni az éhségtől és fáradtságtól agyon-
csigázott legénységei. Zsoldot nem kapnak, 
csak minden negyedik nap egy fél darab ke-
nyeret. Naponta százával hullanak el kolerá-
ban menetelés közben. Maguk, a tisztek mond-
ják, hogy örömmel adják meg magukat, mert 
itt legalább rendes ennivalót kapnak. A régi 
Szerbia már nem létezik. 

Szófiából az „Utro" jelenti: Nisböl a 
szerb kormány áthelyezte székhelyét Üsz-
kübbe. 

HARCBAN ÁLLÓ FŐSEREGÜNKRŐL. 
Bécs, október 4. A Neues Wiener Tagblatt 

egy magasrangu katonai személyiségtől, aki 
most érkezett haza a harctérről, azt az értesü-
lést kapta, hogy harcban álló seregeink álla-
pota kitűnő, minden nagyszerűen működik. 
Az első sorban álló seregünk betegállománya 
minimális. A halottak arányszáma elenyésző. 
Minden lehéttít elkövetünk, hogy harcban illó 
testvéreink feladatán lehetőleg könnyitsünk. 

A német főhadiszál-
lás jelentése. 

Berlin, október 4. A nagy főhadiszállás-
ról jelentik szeptember 3-án esti kelettel: A 
francia hadszintéren ma jelentékenyebb vál-
tozások nem történtek. Az Antwerpen elleni 
támadásban Lierre, Waelhem, Königshook 
erődök és a köztük fekvő redoutok is eles-
tek. A közbeeső állásokban harminc ágyút 
zsákmányoltunk. A külső erödvonalban ütött 
rés megengedi a támadást a belső erödvonal 
és a város ellen. Keleten a 3-ik szibériai had-
test és a 22-ik hadtest részei, melyek a Nje-
menen át előnyomuló orosz haderő balszár-
nyán voltak, két napi elkeseredett küzdelem 
után Augustownál vereséget szenvedtek. 
Több mint kétezer sebesiiletlen foglyot ej-
tettünk, sok ágyút és gépfegyvert zsákmá-
nyoltunk. (Közli a Wolff-ügynökség.) 

A NÉMETEK TENGEREN IS VISZNEK 
SZÁRAZFÖLDI SEREGET. 

A C orriere della Ser a október 1-én meg 
jelent számában közli a következő táviratot: 

Petrograd, október 1. A Riga mellett le-
vő Mitauból hivatalosan jelentik: Szeptember 
23-án estefelé 18 német torpedóhajó és egy 
cirkáló közeledőit partunk felé. Egy torpedó-
hajó egészen a backofeni világítótoronyig 
jött, amely tizennyolc kilométerre van a part-
tól és a világítótornyot bombázni kezdte. A 
parti őrség tiiz alá vette a torpedót és a se-
gítségére siető két német őrhajót, amelyek 
röviddel azután visszavonultak, Szeptember 
24-én 33 német hajó, közöttük hét nagy kém-
hajó és hét csapatokat szállító gőzös jelent 
meg Mitau előtt, majd rövid manővrirozás 
után elvonult. Egy német torpedóhajó e köz-
ben egy halászhajót zsákmányolt. 

ANTWERPEN ELESTE ELŐTT. 
Berlin, október 4. Aftenposten katonai muut-

katársa Antwerpen ostromáról a következő-
ket irja: A német hadseregnek nagyszerű és 
óriási eszközökkel kell rendelkeznie, mert 
Antwerpen rendkívül erős várán .kívül még 
számos jelentékeny erődítést vív egyidejűleg. 
Ami Antwerpen ostromát illeti, alig hihető, 
hogy mostan, amikor a németek Antwerpeni 
kiilső erődítései közül többet elfoglaltak, a 


