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Szeged, 1915. január 21.

DÉLMAGYARORSZÁG.

zetf tiartailékkórlliáz,alkat. Látogatásai/t ia várasd Iközíkóaháziban fejezte be, albol Boross Jóméi dr. igazgató főorvos fogadta ós ifealauzöíte. Este 8-lker a Kass-Vigaidéban Peremez
Szalivátor -viaiosorót iaidött, amelyre hivatalosaik voltak: .Nómay Dezsőmé, Kállay Albert,
Raislkó Istvánné, Orkonyi Ede időt-., Worzlkovszikyné, Cicatricis Lajos Idr. főispán, özv.
Hcllfzer Jaka'bné, Czalkó dr., Szabó-Pap József dr., (Mellkas Oszkár őrnagy, a 46. gyalog-

ezrednél, Brinzey őrnagy, Gerliezy báró,
Kiai-g báró, Orkonymé, Léderer báró, Ringboffernó, Károlyi gróf, Beikor Pál.
(A inagbivottalk >a nagy étterem!ben gyüilekezitelk amely -pazar dísszel veit átalakítva fogadó teremmé. A ifőfhereeg itt eerclét tartott,
amely után iá vacsora következett.
Feremcz Szallvátor főherceg még az éjjel
elutazott Szegedről.

A keleti harctér eseményei
szeptember közepe óta.
— Összefoglaló ismertetés. —

A naponkint megjelenő hivatalos jelentések alapján még szakemberek sem képesek
a harctéri eseményekről maguknak hü összképet alkotni. Az apró részletekben' elvesz a
lényeg, már csak azért is, mivel a főhadiszállások jelentései inkább csak a megtörtént eseményekről számolnak be, de ezeknek az eseményeknek a céljáról a dolog termész'tenél
fogva tájékozást nem nyújthatnak. 'Ép árért
idő- és célszerűnek tartjuk és olvasóközönségünknek is szolgálatot vélünk teljesíteni, ha
időnkint a lefolyt eseményekről öss-eföglaló
képet adunk. Meg kell azonban mindjárt most
jegyeznünk, hogy akit érdekel az, — és kit ne
érdekelne! — okvetlenül térképet rakjon maga
elé és azon kövesse az alább leirt eseményeket.

meglepő támadással meghiúsították és a Visztulán át élőretolt' orosz elővédet október 4-én
Opatovtól keletre visszavetették a folyón. Az
oroszok azonban, az ő sajátos szívósságuk
folytán nem állottak el tervüktől. A folyón
lejebb az október 8. és 20. közti időben Kazimierznél, Novo-Alexandriánál,
Ivangorodnál,
Pavlovicénél és Ryczivólnál uiabb és ujabb
meglepetésekkel próbálkoztak, melyeket, míg
pedig részben az oroszok igen súlyos veszteségével, mind megakadályoztunk.
Azonközben sikerült az osztrák-magyar
hadseregnek a Galibába benyomult orosz
erőket a Sanon túlra visszadobni és.Przemyslt
felszabadítani, a további előnyomulás!, amelyei az orosz erőknek a németekkel szemben álló balszárnya ellen kellett folytatni, a
San .mellett és Przemysltő' északkeletre SZÍVÓS ellenállásra talált. Ezáltal súlyos helyzetbe jutottak a Visztulánál álló mémet és osztrák-magvar haderők, amelyeknek az volt a
feladatuk, hogv az oroszoknak a Víszt'ián
át való átkelését megakadályozzák addig, a
nrg a délről a Visztula jobbpartján előretörő osztrák-magyar erők az ellenséget oldalba kapják.
Jelentelek arról, hogv tekintélyes oro z
erőket szállítottak ugv a San. .mellől, mint a
birodalom belsejéből, valamint iélentések, melyek szerint a
Lovicz—Skiernievice—Groiec
—Pilicatorkolat között az oroszok erős hidíőszerii állást foglalnak él, azt a következtetést
tették valószínűvé, ho°y az oroszok egy nagy
offenzívát terveznek Varsó irányából a német
balszárny ellen. Ezt a hitet meverősiteJék egy
elesett orosz tiszt papírjai közt talált hírek,

A Keletporoszországba betört orosz seregek megsémmisit'ése után a német haderők
tekintélyes részei szabadultak föl és. vállak
másutt való foglalkoztatásra alkalmasakká.
Mivel az osztrák-magyar seregek akkoriban
túlnyomó orosz erők támadása dől a Sanon
való átkelésük után a Visloka mögé voltak
kénytelenek visszavonulni, a felszabadult német erőket Dél-Lengyelországba küldték azzal a feladattal, hogy a szövetségeseket DélLengyelországon keresztül a Visztulán át a
Sanon átkelt orosz erők hátába intézett offenzívával támogassák. Az osztrák-magyar hadvezetőség csapatainak azon részeit, amelyek
a Visztula déli szakaszán nélkülözhetetlenekké váltak, mind a Visztula északi partjára
tolta, hogv telies erővel csatlakozzanak a német offenzívához. Szeptember kőzene körül a
német csapatok mész az orosz 'határnál állottak és szeptember 28-án már megkezdődhetett Krakó—Kreuzburg felől általában kdeti
iránnyal az uj offenziva. vasutamknak bizonyára tiszteletreméltó teliesitménye ez.
A Visztula bal partjáról csak erős orosz
lovasság — körülbelül hat lovashadosztály —
volt jelentve, amely a német fölvonulás e ! ől,
részben sulvos veszteségekkel, visszavonult.
A szeptember végén az ellenségről érkezett híradásokból meg lehetett tudni, hogy a
német offenziva azt a célját, hogy a Kárpátok
és Visztula közt visszavonuló osztrák-magyar hadsereget tehermentesítse, tökél tesen
elérte. Az oroszok nagy erőket elvontak innen és a Visztulától északra a Lublin—Kazimierz-vonalra irányították azokat.
Október első napjaiban az oroszok egyes
részekkel Sandomierz és Josefov közt átakartak kelni a Visztulán, hihetőleg azzal a
szándékkal, hogy ezekkel az ereikkel az Opatovtól északra és délre a Visztula irányában
előnyomuló szövetségesek frontját lekössék,
többi erejükkel pedig Ivangorodon át a német
balszárnyat átkarolólag megtámadják. Ezt a
szánd'k"kat azonban túlnyomó ném t erők
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amelyek szerint az oroszok azt tervezték,
hogy mintegy öt hadtesttél lekötik a németeket a Visztulánál Ivangorodon alul és felül s
azalatt a főtömeg, több mint tiz hadtest, nagyszámú tartalék-hadosztállyal
Varsó—Novogeorgievsktől előretörve benyomja a némer
balszárnyat.
Ezt a szándékukat csak egy Varsóra irányított gyors előretöréssel lehetett meghiúsítani. Ha sikerül az oroszokat itt a Visztula
átlépésében megakadályozni, akkor a még
mindig a San-szakaszért harcoló osztrák-magvar csapatok időt nyernek arra, hogv a
Visztula jobbpartján a folyón való átkelésért
küzdő oroszok balszárny a ellen tervezett tárna d á suli a t ke reszt ül vi gy ék.
Gyöngébb erőknek a Visztulának Ivangorod alatti és fölötti elzárására való meghagyása mellett a főerő haladéktalanul Varsó
ellen indult. Gyors, -kíméletlen támadással sikerült a gyöngébb, már kiépített állásban levő
ellenséges erőket visszavetni, mia'att a Visztula-menti csapatok a Visztulán ív"ugorod
alatt átkelt orosz csapatokat túlerejük dacára
•október 20-ig húzódó, elkeseredett harcokban
lekötötték.
A Varsó előtt 'harcoló hadtestek ellenében az oroszok eközben Novo-Gcorgievsken
át lassankint négyszeres túlerőbe fejlődtek. A
németek helyzete súlyossá vált, már c s ' k
azért is, mivel az orosz csaoatokmk P z e mysl mellétití és San-rnenti SZÍVÓS e'len'llása
az osztrák-magyar seregeknek az oro z halszárny elleni támadását lehetetlenné tette. A~
oroszoknak a Visztulán való átkelése többé
nem volt feltartóztatható.
Uj haditerv vált szükségessé, eszerint elhatároztatott. a Varsótól nyugatra átkelt ellenséget megtámadni belevonásávál az Ivangorod alatti és fölötti német hadtesteknek, a
melyéket a Visztula faiparijára visszahozott
osztrák-magyar csapatok váltottak föl. A
Varsó e'őtt álló csapatokat a< támadás keresztüivihetése céljából a Rava—Skiernievice
vonal erős állásába kellett visszavonni, míg
az Ivangorodnál felszabadult erőknek a P'1icán át kellett előrotörn'ök, ho^v a nyugati
iránvbó! előnyomuló oroszokat délről megtámad iák és meghozzák a döntést. Sikerült ís
az oroszok főtömeaét Va'-són'í a kiváut
irányba terelni. Az oroszok Hevesen estek neki a nagyon erős német állásnak, de összes
támadásaik véres veszteségek mellett vissznutasittatíak. jMár ugy volt, hogv a délről az
oroszok balszá'iiva e'len frányitott német
erők áílémk a Prlicát, amikor' h ; re Vtt, hmgv
az osztrák-magyar seregek, ame'yek a V : sz
íulán át Ivangorodon alul áttört orosz seregeket megtámadták volt, állásaikat Ivaugorod
vidékén már nem tudják tartani. E^ze' egyidejűleg az oroszok igen nagy erőkkel fejlődtek ki a németek Skiernievice rreTPtti halszárnya elten, arne'vet a fenvegető át karó'ás
miatt délnyugati Irányba vissza kellett vonni.
A Pilicánál, a Radomkánál álló német
erők komolyan voltak veszélyeztetve. Ivangorod felől az ellenség a Lysa Gora irányában mind nagyobb erőkkel feilődött ki. Prrcmyslnél és a Sar mentén állott a harc. Ezen
körülmények között az osztrák-magyar hadvezetőség azon nehéz, de a helyzet követette
elhatározás előtt állott, hogy a Visztula- és
San-menti egész operációját fc'lmsz'kitsa annál is inkább, mivel az ellenség háromszoros
túlerejével szemben döntő eredményre már
ugv sem volt kilátás. Mindenekelőtt arról
volt szó. hogv ismét biztosítsuk
cselekvéd
szabadságunkat és ennek megfelelően egy
teljesen uj hadmüveietet vezessünk be.
(Folyt, köv.)
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