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Elfogtunk tizenötezer oroszt.
Ni kulaj evi.es Miklós orosz fővezér egy j mólja a nagy ellenség, az itthon maradottak
pétervári újság tudósítója ellőtt ugy nyilat- lelkes hite s a haza és katonák iránt való
kozott, hogy e háborúban a magyar katona áldozatkészsége még fokozódjék, (hogy mélszámára a legnagyobb meglepetés, akárcsak tóak legyünk érettünk küzdő katonáinkhoz.
annak idején a japán katona. Nem hitte vol- a Kárpátok mögött Petőfinek arna szavai
na, hogy a magyar katona ugy harcoljon és .teljesednek be, hogy: Ismét magyar lett a
most már bevallja, hogy a monarchia erejét magyar s világ végéig az lesz!
különben Ls Lebecsülte ugy ő, mint egész vekéi-kara. Így mondotta és el is kell hinnünk,
A kárpáti szorosoknál . . .
annál iníkább, ment Nikotajevics katonáival
Mikulleyn át (Kőrösmezőn tul) szintén
újból ostromolja a magyiar katonák hazáját,
igyekezett hazánkba áttörni egy orosz hadhordáit újból a Kárpátokon át küldi s hajszolja. A mai vezérkari jelentésünk már be erő, de eredmény nélkül, A máramarosi és
is száritól arról, hogy a Kárpátokban na- beregi határ egyetlen pontján sem sikerült
gyobb harcok vannak folyamatban. Ugyané Magyarország területét elérniük. A szorosojelentés pedig nyilvánosságra hozza, mennyi kat erős osztrák és magyar haderük őrzik.
a most megindult harcokban az orosz fogÁ taracküzi állomásfőnök értesítést kapott
lyok száma. A hivatalos jelentés igy hangKirálymezőről, hogy különvonatok álljanak
zik:
..
készen háromezer orosz fogoly elszállításáA szövetségesek támadásukat
ra. Már épülnek hadseregünk téli szállásai.
l
Lengyelországban erélyesen, sikeresen folytatják. Déli szárnyunk elérte
Szrejniava-terepszakaszt. Az ellenségnek egyes ellentámadásait viszszautasitottifk.

A császári és kirá-

lyi csapatok eddig több mint tizenötezer oroszt ejtettek foglyul. Döntés még nem

történt.

Dunajectől

nyugatra és a

Kárpátokban is na-

gyobb harcok vannak folyamatban.
fiöfer vezérőrnagy,
a vezérkar főníkénak helyettese.
Tehát a császári és király csapatok tizenötezer oroszt elfogták, dacára, hogy e
harcok nincsenek befejezve. Gyönyörű teljesítmény, mert önmagában hordja azt a valószínűségét, hogy e harcok eldőlte nekünk
fog kedvezni s akkor az orosz elfogattak
száma is lényegesen emelkedik. Csak gondoljunk Hindenburg legutóbbi győzelmére, a
midőn döntés előtt a harcok folyamán ötezer
oroszt fogott el, közvetlenül utánia, a döntés
megnyerésével pedig még huszonháromezer
lett az elfogottalk száma.
A Hőfer-féle jelentés ezúttal császári és
királyi csapatokról beszél, hogy világosan
dokumentálja a magyar honvédek hősi szereplését is. Ugy látszik, amidőn Nlkolajevics
,or,osz fővezér a magyar honvédot olyan nagyon dicséri, szavai mögött még a lovagias
elismerésnél is több a keserűség. Most pedig, amidőn a Kárpátokat újból vadul ostro-

Tisza István gróf
a német császárnál.
Berlin, november 22. Tisza István gróf
miniszterelnököt, aki tegnap délután a német
főhadiszállásra érkezett, ma Vilmos császár
hosszabb külön kihallgatáson fogádt-a. Aztán
a miniszterelnök a császárnál reggelire volt
hivatalos. Tisza István gróf a birodalmi
kancellárral és a külügyi államtitkárral is
többrendebii tárgyalást folytatott és a vezti kari főnököt is meglátogatta. Az estéket
miniszterelnök a birodalmi kancellárnál töltötte.
A német nagyvezérkar közlése.

Két hét alatt 13.000 szerb foglyot
eltettünk.
A déli harcok színteréről hivatalosan
jelentik: A Kolubara-t immár jelentékeny
erőkkel léptük át; az ellenség azonban több
jól választott, megerősített állásban még ellenállást fejt ki. Elönyomulásunkat a felázott
talaj és vizáradás, a hegyekben pedig méter magas hő késlelteti ugyan, de fel nem:
tartóztatja. Az utóbbi két napon hirszerzökülörritményeink megint 2440 szerbet ejtettek foglyul. Az e hó 6-ika óta lefolyt harcokban foglyul ejtett szerbek száma összesen
13,000-re emelkedett. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
A TÖRÖKÖK UJABB GYŐZELMEI.
Konstantinápoly, november 22. Az Agence Ottomane jelenti a főhadiszállásról:
A
tfamidie cirkáló tegnap bombázta a tuepsei
(Poti és Noworossijz közti helység) radiótávlró-álloinást és az orosz petróleumraktáraikat és elpusztította azokat. November
18-áu csapataink és az angolok Sat-el-Arabnál heves, kilenc óráig tartó ütközetet vivtak. Az ellenség vesztesége jelentékeny. Az
elfogott angolok kijelentették, hogy a főparancsnokuk is megsebesült. A Marmaris nevű ágyunaszádunkrói történt tüzelés közben egy lövegünk egy angol ágyunaszádót
talált és robbanást okozott rajta. Részletek
hiányoznak. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)

Berlin, november 22. A nagy főhadiszállás jelenti: A nyugati hadszintéren a helyzet
FOGOLY OROSZOK KRAKÓBAN.
változatlan.
Lengyelországban még harcolunk a győKrakó, november 22. A Nova Rt torma a
zelemért. A Lodztól délre levő környéken j következőket jelenti: November 18-rkán Krais Censtoehovánál a küzdelem még tart. kó egyik főutcáján, a Leibitz-üteán át ötszáz
főnyi orosz fogolycsoportot száílilotak. Eze(Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.)
ket a mihajlovici győzelmes csata után fogtuk.
Tegnap késő este Krakó utcáin eg.v ujabb kétezer
oroszból álló fogolyszállitnuroy t ki sérAz orosz forradalmárok.
tek. Ez volt a legnagyobb ipgolyszálHtmány,
A pétervári kormány tudomást szerzett amit eddig Krakóban láttak. November 19-t.v
reggel ismét ötszáz orosz foglyot vittek a vaarról, hogy orosz szociálista dumaképvfse- roson át. Mindezek azt bizonyítják, hogy a
lök a munkássággal forradalmi propagandát legutóbbi napokban a hadiszerencse a mi csafejtenek ki a mai orosz államiság megsem- patainknak kedvezett. Tegnap reggel Kocmirzow irányából nagyobbszabásu sebesüli vumisítésére. A rendőrség meglepte a forradal- tona érkezett. A sebesülték elbeszélése szemárokat titkos tanácskozási helyükön, négy rint az oroszok egyik helyen az osztrák-inngyar tüzérség tiizkörzetéfce jutottak, hol nagydumaképviselot s több munkást letartóztat- részük elesett. Krakó tehát még nincs körültak.
zárva.

