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Harcok ffláramaroshan. 
Szatmárról jelentik: Ideérkezett mene-

kültek, akik még csak tegnap hagyták el 

kerülő uton Máramarosszigetet, elmondták, 

hogy az oroszok megállottak a város körül 

és nem nyomultak előbbre. Magát Márama-

rossziget városát csak kisebb csapatok tart-

ják megszállva, amelyek nem bántanak sen-

kit. Szöllösy Antal polgármester érdeme, 

hogy a városban maradt lakosság megőrizte 

nyngalmát. 

Az oroszok pénteken Nagybocskó felöl 

érkeztek Máramarosszigetre. Este hét óra-

kor lovagolt be a városba egy.szotnya ko-

zák. Nagybocskó néhány épületét, köztük a 

templomot, megrongálta az ágyúzás. 

A mi csapataink a Máramarosszigeí fe-

löl várható orosz támadást onnan tizenegy 

kilométernyire, Hosszumezönél várják meg, 

ahol erös állásban megsemmisítő csapásra 

készülnek. Lehet, hogy még ma komoly 

harcra kerül a sor. A mi hosszumezei pozi-

ciónk szinte bevehetetlen. 

Az entenle Ultimátuma Törökországhoz. 
Berlin, október 5. A Vossische Zeitung 

római jelentése szerint az angol nagykövet 
interviewben kijelentette, hogy a hármas 
entente a Dardanellák megnyitását ultimá-
tum formájában követelte Törökországtól. 

Róma, október 5. A Corriere dTtalia-
nak jelentik Konstantinápolyból: Az orosz 
Fekete-tengeri flotta a Boszporushoz köze-
ledik és az angol középtengeri flotta francia 

Szófia, október 5. A Dnevnik jelenti 
Konstantinápolyból, hogy a Kaukázusban 
néhány nap óta kisebb csatározás folyik a 
török és az orosz csapatok között. A törö-
kök 8 orosz tisztet és 80 közembert ejtettek 
hadifogságba. 

A konstantinápolyi Ikdam cimü lap je-
lenti, hogy a soumai-i perzsa hadosztály 
közvetlen a határon, Baksalnál megtámadta 
az oroszok szirdzsiki pozícióit. Két orosz 
tisztet és 200 katonát megöltek, mig 4 tisz-
tet és 40 közembert és altisztet hadifogságba 
ejtettek. Az orosz sereg, a vereség után, 
eszeveszetten menekült, hátrahagyván négy 
tarackot, nagymennyiségű fegyvert és mu-
níciót. (N. T. H.) 

Konstantinápoly, október 5. A ma ide-
érkezett perzsa újságok megerősítik az 
orosz-afgán határon történt incidensről szó-
ló hiradást. Kiderült, hogy azt az alagutat, 
amely körül a nézeteltérés kifejlődött, az 
oroszok titokban már évek óta építették. Az 
alagút Kiochk határvárosból Heratba veze-
tett. Mikor a herati kormányzónak tudomá-

• sára jutottak ezek a dolgok, azonnal jelen-

MÁRAMAROSSZIGET FÖLÖTT IS MEG-
VERTÜK AZ ELLENSÉGET. 

Huszt, október 5. Hivatalos jelentések 
tudatták már, hogy csapataink felvonulása 
a máramarosi területen Beregmegyére tá-
maszkodva befejeződött és hogy haladékta-
lanul megkezdődött az oroszok visszaüzése. 
A harc folyik, áttekinthető, részletes jelen-
tést adni lehetetlen, de mindenkit megnyug-
tathat az a hir, hogy Máramarosszigettöl 
északnyugatra Taracközön az egyik orosz 
sereget tegnap délelőtt véresen visszaver-
ték. Hadseregünk kiküldött csapatai és az 
orosz betörés színhelyére érkezett szövet-
ségeseink a 'legkedvezőbb pozíciókban ve-
szik fel a harcot. Áttörhetetlen fal fogja kör-
be Máramaros és Bereg veszélyeztetett he-
lyeit és az oroszok Polena és Aklos között 
is súlyos vereséggel vonultak vissza Bereg-
böl. 

Beregben Kocsitelep és Szászóka kö-
zött egész délelőtt folyt az ütközet. A mun-
kácsi szőlőhegyeken az ágyúszót egészen 
jól lehetett hallani. Amennyire lehetséges, 
Munkács város hangulata nyugodt és a nyu-
galmat csak fokozta, hogy a Beregszentmik-
lóson kivaggonirozott tüzérség már vissza-
érkezett, miután feladatát dicsőségesen meg 
oldotta. 

hadihajókkal megerősítve az Egei-tengeren 
cirkál. Ez a flottademonstráció a Boszporus 
és a Dardanellák előtt a török kapitulációk 
megszüntetésének következménye és azzal 
a célzattal történik, hogy Törökországot 
megfélemlítsék és kényszerítse az entente-
hatalmak ellen követett politikájának meg-
változtatására. 

tést tett erről az afganisztáni emirnek, aki 
intézkedett, hogy az alagutat lerombolják. 
Elterjedtek olyan hirek, amelyek szerint 
kétezer orosz és nagyszámú munkás vesz-
tette volna életét az alagút beomlásánál. 
(N. T. H.) 

Vérfürdő Macedóniában. 

Szaloniki, október 5. Gevgeli' környé-
kén több napon át harc folyik, amelyben a 
szerbek, különösen Szermenine mellett je-
lentékeny veszteségeket szenvedtek. A fel-
kelők visszavonultak, amikor jelentékeny 
szerb megerösitö csapatok érkeztek. A szer-
bek ezután az egész környéken rettenetes 
vérfürdőt rendeztek és a török és bolgár la-
kosság közül sekit sem kíméltek. (Bud. 
Tud.) 1 

Merénylet Péter király ellen. 

Bécs, október 5. Egy itteni lap jelentése 
szerint görög lapok hírt adnak arról, hogy 
a szerb csapatok eddigi veresége Péter ki-
rályra mély benyomást keltettek. A király 
lelki egyensúlyát országának rettenetes 
helyzete teljesen megingatta. A napokban 
Péter király ellen merényletet terveztek, a 

melyet csak a véletlen folytán sikerült meg-
akadályozni. 

Török átvonulás Perzsiát*? 
Stockholm, október 5. Erserumból érke-

zett jelentések szerint török emisszionáriu-
sok mentek Perzsiába, hogy előkészítsék a 
török csapatoknak áthaladását Asserbei-
schan tartományban az orosz határ felé. 

Az Unió tiltakozása 
Angfia ellen. 

Köln, október 5. Itteni lapok jelentik 
Newyorkból, hogy az északamerikai kor-
mány elhatározta, hogy a semleges keres-
kedelemnek Anglia által történő kormányo-
zása ellen tiltakozó lépést tesz. 

Franciaországba érkeztek 
az indiai csapatok. 

Berlin, október 5. Marseilleböl jelenti a 
Daily Mail tudósítója: Csütörtökön megér-
keztek a várva várt 'indiai csapatok. A leg-
különbözőbb törzsek képviselve voltak, de 
egyikük sem tudta, hogy miért szállítják őket 
francia tőidre. A francia tisztek csodálatukat 
fejezték ki afelett, hogy milyen rendben ment 
véghez a csapatok partraszállása és hogy a 
hosszú ut egyáltalán nem viselte meg a szi-
nesbörüeket. Amikor az indiai csapatok Mar-
seille utcáin nemzeti dalaikat énekelve és ke-
leti hangszereikkel néphimnuszokat játszva 
átvonultak, nagy feltűnést keltettek. 

• 

Német sikerek a tengeren. 
London, október 5. A Reuter-ügynök-

ségnek jelentik Valpariazóból: ' A Leipzig 
nevü német cirkáló a csilei vizeken elsü-
lyesztette 'Szeptember 15-én az El-Sonner 
nevü angol olajszállító hajót. A legénységet 
Carfopagosnál partra tették. 

Berlin, október 5. A Berliner Tageblatt 
jelenti, hogy a Scharnhorst és a Gneisenau 
nevü német cirkáló Pajrete tahiti-i kikötő 
előtt szeptember 22-én elsülyesztették a 
Zelle nevü francia ágyúnaszádot. 

London, október 5. A Lloyds ostendei 
jelentése szerint a Dawdon nevü angol gő-
zös Hullból Antwerpenbe menet, az október 
3-ára virradó éjjel aknába ütközött és elsü-
lyedt. A legénység közül kilencen eltűntek, 
nyolcat egy halászbárka megmentett és Os-
tendébe vitt. 

BOSZNIÁBÓL KIVERTÜK A MONTE-
NEGRÓIKAT. 

A déli hadsereg, amely egyre energiku-
sabban operál benn Szerbiában, mára uj si-
kert jelent. Boszniát is megtisztítja közben a 
szerbek és montenegróiak támadó kísérletei-
től. A montenegróiak különösen nagy erőfe-
szítéseket téltek, hogy Boszniát nyugtalanít-
sák és ezzel főseregünket elvonják céljaitól, 
a szándék csufos kudarccal végződött, nem 
volt szükség más intézkedésre, mint mozgó 
erők elkülönítésére, melyek a lámadó kísér-
letet erélyesen visszautasították és két mon-
tenegrói dandárt Focsáig visszavetéttek, oly 
győzelmes erővel, hogy egyes csapatok egész 
az ország határán tul visszamenekültek a fe-
kete hegyek közé. Mialatt ilyen sikerrel dol-
goznak a nyugtalanUás megakadályozásán, 
azalatt Szerbia földjén is győzelmesen halad 
előre a megkezdett offenzíva. 

Orosz-Sörök csatározások. 


