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Dicstelen véget ért az orosz offenzíva. 
— 6050 fogoly maradt a kezeink közt. — 

Budapest, november 6. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztály.) Az ellenség tegnap 
Wiszniowczyktól délkeletre a Strypa harc-
vonal ellen két erős támadást intézett. Tá-
madó oszlopai súlyos veszteségeket szen-
vedne, füzünkben összeomlottak. Az oroszok 
végül ugy itt, mint Biirkonowtól és Bienia-
wától keletre főállásaikba vonultak vissza. 

Siemiikovce körüli harcokban 50 tisztet 
és 6000 főnyi legénységet fogtunk el. A 
Styr alsó foJysámál támadásainak, lépésről-
lépésre tért nyernek. 

Hőfer altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Berlin, november 6. A nagy főhadiszállás 
jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy had-
csoportja: Az oroszok Dünaburg mellett át-
törési kísérleteiket ep oly eredménytelenül 
ismételték meg, mint előző napokban. 

L i p ó t bajor herceg táborszernagy 
hadcsoportja: A helyzet változatlan. 

L i l i s i n g e n tábornok hadcsoportja: 
Rudikétól északkeletre elfoglaltunk további 
orosz állásokat. 

Sieimkovcenél nyugalom állott be. Az 
ellenséget a Strypa keleti partjára régi ál-
lásaikba vetettük vissza. O most lezajlott 
harcokban az oroszok foglyokban ötven 
tisztet ás mintegy hatezer főnyi legénysé-
get vesztettek. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Oroszország legújabb vasútja. 

A Pétervárról a Murman-partig vezető 
1100 kilométer hosszú uj vasút még a;z idén 
elkészül. A Vasul -sinlj-ei nyílegyenes irányban 
haliadnak hatalmas erdőségeken és feneket-
len mocsa'rakon keresztül, A cári bírod altom 
'történetében ez a vasúti vonal uj fejezet, mert 
az orosz vasúti hálózatnak a világtenger jég-
mentes kikötőjéig való kiterjesztését jelenti. 
Ott, ahol Finnország határai északon végződ-
nek, kezdődik az orosz Észak és ott emelke-
dik a viharvert Murman-part a tengerből. 

Sivár, szürke és egyhangú ez a 420 kilo-
méternyi tengerpart, amely a Jakobselftöl 
Noss-Odenig, a Kola-félsziget csúcsáig ter-
jed. A vidéken szegényes növényzet tengő-
dik és csak egyes helyeken borítja a magas-
latokat őserdő. Magán a parton, amelyet a 
Jeges-tenger mosott szürkére és simára, a 
legcsekélyebb vegetáció sem található. 'Ma-
dárcsapatok vonulnak a 'kopár part mentén, 
kiáltásuk olyan, mint valami ünnepi daliam, 
ebben a nagy csendben. Egyes helyeken 'né-
hány szürke ház található: halászfalvak. A 
rövid nyáron, néhány hónapig halásznak la-
kosaik, de az év többi részében savanyu hal-
lal, íókahussal élnek és, fekete kenyéren ten-
getik életüket. Az öböl mellett Van a halász-
tanya és a város valami keverékféléje: Ale-
vandrovszk, amely 'idővel talán a cári biro-
dalom egyik legfontosabb kikötőjévé válik. 
Az oroszok csak a legutóbbi években, kezdtek 
a Mürman-part gyarmatosításával foglai-
kozni és Makarov tengernagy volt az, aki az 

. orosz kormányt ennek az északi vidéknek a 
nagy fejlődési képességére figyelmeztette. 
Al-exandrovszk, amelynek 2000 lakosa van, 
az utolsó tiz év óta a Miurímán-part kereske-
delmének a központja. Hogy ennek a város-

nak a Jeges-tenger partjain való helyzetét 
megerősítsék, az oroszok évekkel azelőtt 
Kildinnél, néhány méírföll-dnyire Alexand-
rovszktól keletre, hadihajó-állomást kezdtek 
építeni. A háború kitörésekor azonban ez a 
hadi kikötő még nem volt kész és Oroszor-
szág itteni flottája mindössze a Bakun nevü 
őrhajóbóii és néhány ócska ágyúnaszádból 
állott. 

Amikor a németek elzárták az oroszok 
keleti tengeri kikötőit, a törökök pedig a 
Boszporust, az oroszoknak már csak egy 
használható kikötőjük maradt: Archangelszk, 
a Fehér-tengeren, Miivel ez azonban téilen be-
fagy, figyelmük a M'UTim'an,-partra Irányult. 
Ott, a IKocha-fjordban a jégtörő egész télen 
át képes fentartani a forgalmat, mert ennek 
az öbölnek a jege nem vastag. Ez a jégmentes 
kikötő azonban csak ugy lehet használható-
vá, ha 'vasutat vezetnek oda. És januárban 
megadta az orosz (kormány a vasútépítési 
engedélyt Petraszavodszkból Alexmdrovsz-
kig, hegy igy ez a kikötő direkt összekötte-
tésibe jusson Pétervárral. Dacára annak a 
u agy ember tömegnek, amelyet a Ihábo.ru el-
nyelt, Oroszország mégis 30 vagy 40 ezernyi 
miuinkásseregeí küldött a M-urman,-partra. A 
•munkások tízezrei kétfelől dolgoztaik vassal 
és dinamittal az orosz észak pusztaságaiban 
és lerakták a vasút 'acélpántjait. /M-ikor még 
több munkás alkalmazása vált szükségessé, 
több ezer német, magyar cs osztrák hadifog-
lyot küldtek oda és ezek, valamint a fogoly 
tisztekből kikerült mérnökök, kitűnő munkát 
végeztek. Ha ők nem lettek volna, bizonyá-
ra nem készült volna el iíly hamar ez a vasút. 
A tulajdonképeni Murman-vasut csak Kan-
dalaksznál a Fehér-tenger mellett kezdődik 
és ott kapcsolódik bele a Pétervár—Kem vo-
nalba. Maga az egész vonal tehát Pétervár— 
Kem —Kandal aksz—Murai an - part. Kcinda-
laJksztól 'a végállomásig a vasút hossza 100 
•kilométer, mely kiloroéterenkint 170 ezer ko-
ronába került és igy ez az egész szakasz 170 
millió koronájába került Oroszországnak. 

Bolgár-görög megegyezés. 
A Mirtervu cimü (lap elsőrangú -diplomá-

ciai 'forrásból vett -értesülések alapján; jelenti, 
hogy a bolgár—görög megegyezés létrejött. 
A megegyezés, amély a Balkán eseményei-
nek egyik 1-egfonto'sabbja, a következő alapon 
köttetett: 

Bulgária kötelezi magát -arra, hogy 
iM'onasztirt, Oe-vgyel-it, Haj ránt és [más, a 
görög határvidékhez tartozó helységeket 
nem fogja megszállani. Bulgária tehát 'ki-
kapcsolja a maga érdekköréből mindazokat 
a városokat és területeket, amelyekre néz-
ve. 'Görögország annak -idején kijelentette, 
hogy amennyiben azokat Szerbia elvesz-
tené, ugy azok csakis Görögország birto-
kába mehetnek át. 

Minthogy Bulgária ezenkívül kijelentette 
érdektel enségét -Qörög-Macedón iára vona-t-ko-
zólag is, a megegyezés a görög -és bolgár 
kormányok között létrejött. 

Elsüiyesztett muníció szállító 
angol gőzös. 

Frankfurt, novémber 5. Madridból táv-
iratozzák a Frankfurter Zei-tuhg-nak: Meg-
bízható hírek szerint a Wa-adifield angol szák 
1-itógőzöst, amely hadianyagokká! volt meg-
rakodva, egy tengeralattjáró naszád: elsül-
lyesztette. A gőzös 35-81 -tonnás volt és Gib-
raltárból a Földközi-tenger k-e'l-eti partvidé-
kére hajózott, -hogy a 'szövetségeseknek hadi-
anyagot vigyen, (M. T, I.) 

LEGÚJABB. 
STOCKHOLM: Londoni jelentések sze-

rint az angol hadvezetésben legközelebb 
változás áll be. 

SZÓFIA: A valandovói ütközetben há-
rom francia és egy szenegáli gyalogezred 
támadta meg elövédmüvek nélküli bolgár 
hadállásokat. A bolgárok szuronytámadás-
sal két francia ezredet csaknem teljesen 
m-egsemmisltettelk. 

KONSTANTINÁPOLY: A Tourquis el-
süiyesztett francia tengeralattjárót kiemel-
tük és besorozták a török flottába. 

ZÜRICH: Az oroszok áttörési kísérlete 
•a Strypánál teljesen meghiúsult. Ez az of-
fenzíva még több áldozatot követelt, mint 
a kárpáti csaták. 
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Senki sem hisz Szerbia 
megmentésében. 

Zürich, november 6. A nápolyi Matino 
nagy feltűnést 'keltett tudósitást közölt Sza-
lomkiből: A cikkben .többek között ezek álla-
nak: „Senki sem hiszi többé, hogy Szerbia 
meg megmenthető. Most már igazán csak ar-
'r-ól van szó, hogyan l-ehctne ' megmenteni a 
szerb hadseregnek legértékesebb részét, d-e 
már ennek lehetősége is -nagyon kétséges. A 
partra szúllitások a leglázasabban folynak. 
Eddig 50.000 ember van -angol s francia rész-
ről a Balkánon. Szalo-niki nyüzsög a ikatona-
'ságtól. A kaszárnyákat pedig görög 'katona-
ság foglalja el, akik mind többen, -és többen 
lesznek. A vá'r-os előtt felküsznek a .szövetsé-
gesek sátortábor a-i, So-k görög és zsidó-mene-
kült és valami 3000 szerb gyűlt itt össze. Oly 
•szobák, -amelyek eddig három és négy frank-
ért voltak kaphatók, ima 20 frankba kerülnek. 
A -francia és angol csapat-óiknak a harctérre 
való szállítása a vasutak korlátolt működési 
képessége miatt csak nagyon nehézkesen 
halad előre. Szalonikinek egy hírhedt éjjeli 
városrészét teljesen le kellett Zárni, mert 
annyiféle nemzetiségű és faj-u ka-tonaság kö-
zött a véres verekedések napirenden voltak. 

A rc mániái gabona-ekszporf 
megindul! a Dunán. 

Bukarest, november -6. A Dreptatea meg-
erősíti, hogy a Dunán már megindult a gabo-
nának uszályokan való felhajózása és meg-
jegyzi, hogy a im'os't következő nyolc nap 
alatt Románia több gabonát fog exportálni, 
mint a legutóbbi nyolc hónap alatt, mert a 
va-suti forgalomra Románia kevéssé van be-
rendezkedve, mig uszály fölös- számban' áll 
rendelkezésre. 

ELHALASZTOTTÁK A DUMA ÖSSZE-
HÍVÁSÁT. 

Stockholm, november 5. A Rjees szerint a 
dumának november elejére tervezett megnyi-
tását november végére halasztották, hogy le, 
h előleg minél távolabbra halasszák azt az időt, 
amidőn .a duma ülésezései a népben felkeltik 
a politikai izgalmakat. A N-ovoje Vrcmja el-
itéli ezt az intézkedést, csak .a kormánypárti 
lapok helyeslik a duma, összeillésének elha-
lasztását. Cchvostow belügyminiszter, aki mi-
előtt miniszter lett, szintén követelte .a duma 
mielőbbi összehívását, most a reakcionáriu-
sokhoz csatlakozott, 


