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A világháború kritikus 
pontján. 

A háború közel két éves dühöngése 
után, a jóslások és békeremények szétfosz-
lása közben, fellángoltak a legborzalmasabb 
csataki, amelyek 'kétségtelenül Fa döntésit 
akarják provokálni. Mintha most kezdődnék 
csak igazán a népek csatája, a milliók véres, 
hatalmas erőfeszítése. Egy hónappal ezelőtt 
az oroszok beláthatatlan katona-tömegej 
indultak meg, hogy a halál éles kaszáját le-
tompítsák és hulla-hegyekkel boritsák el azt 
a földet, amelynek területe erősen a mi ja-
vunkra billentette eddig a keleti hadjárat 
mérlegét. A szorongatott és megfenyített 
olaszok is lélegzethez jutottak csakhamar az 
oroszok áldozatkészsége révén és az Isonzó-
front pirosra festett sziklái, a tiroli hegy-
óriások és Karintia szakadozott határai is-
mét elkeseredett, kemény tusák szinterévé 
váltak. 

A világrengető, rettenetes harcok utolso 
fázisában az angolok és franciák maradtak, 
ugy látszik, adunak, hogy egy mindent felül-
múló, kemény ütéssel végleg kijátszák ma-
gukat és elérjék a sóvárgott győzelmet. A 
franciák összeszedték utolsó erejüket; a 
Verdunnél megtépázott, agyonhajszolt had-
sereg nélkülözhető csapatait, a tizenhat éves 
serdülő fiatalembereket és a szines rabszol-
gákat gyűjtötték össze, Ihogy teljesedjék a 
revans szellemében őrjöngő nemzetnek fatá-
lis rögeszméje: győzni, vagy meghalni. A 
ravasz angolok uj és friss erőket vetettek 
harcba, melyet sikerült nekik két évig meg-
kímélni. Ez az első angol hadsereg, amelyet 
az általános védkötelezettség behozása után 
szerveztek, abban a reményben, hogy már 
ugy sem lesz szükség az angol katonákra. 
És most ezeket is elnyeli az öldöklés Mo-
locihia. 

Az együttes angol-francia offenzíva 
megindulásával a központi hatalmak két-
ezernéjgyszá/z kilométeres frontijából körül-
belül 750 kilométert kitevő szakaszokon lán-
gol az antant harci kedve. Száznegyven 
óráig tartó pergőtiiz előzte meg a nyugat) 
nagy offenzívát és mint a berlini jelentések-
ből kiderül, ilyen hallatlanul bő munieiö-
pazarlás után Anglia egyszerű győzelmi fel-
vonulással képzelte a háború befejezését. Az 
ágyuk eget-földet megrázó zengésébeu zene-
szó mellett érkeztek az angol tartalékok. 
A katonák a Tipperary cimii dalt énekelték; 
az elgyötört francia idegeket a Marseillaise 
akordjai rázták fel ernyedtségükből és a 
szép együtteshez mélán kontrázott az ausz-
tráliaiak érthetetlen bőgése. Aztán mikor az 
ágyuk elnémultak és a rajvonalak elősetten-
kedtek a győzelemre, a német gépfegyverek 
lelkiismeretes berregése vette át a zenekari 
kíséretet. Az első német fedezékek ugyan 
rommá voltak lőve, de mégis ontották ma-
gukból a golyózáport és a kézigránátot. A 
föld lyukaiból, gránát vájta mélységekből 
özönlöttek elő a német katonák, akik egy 
hétig állták az ellenség tüzét és imponáló 
elkeseredettséggel parancsolták: .ne tovább! 

Ötödik napja tart már az együttes of-
fenzíva és ez alatt az angolok nem bírtak 
az első német védelmi vonalnál előbbre 
jutni. A franciák, akik tényleg nem törődnek 
az életükkel, ha a (hazájukról van sző és 
meggörnyedve bár, de magukra vállalták a 
legsúlyosabb csapásokat, el tudtak jutni a 
második német védelmi vonalba. Ezt az ered-
ményt ugyan elérték már a chamipagnei 
offenziva idején is, nem várhatnak tehát 
döntő sikert akkor, amikor utolsó erőfeszi-
lésük révén is csak a régi eredmények 'hat-
vány sávja tükrözik vissza. 

A háború két éves évfordulójára meg-
valósíthatta az antant a közös front eszmé-
jét. Oroszok, olaszok, szerbek, belgák, ango-
lok, franciák, ausztráliaiak és afrikaiak ro-
hamoznak ellenünk. A német erő, kitartás 
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és szervezettség rendithetetlenül áll nyuga-
ton és keleten; a magyar vitézség az ola-
szok és oroszok elől zárja el az utat. Még 
csak a Balkán van hátra; ha ott is megindul 
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Orosz kudarcok 
Sajtóhadiszüllás, julius 5. Az a csata, 

amelyet az oroszok a rnult szombaton kezd-
tek Kolomeától nyugatra és délnyugatra 
levő uj állásaink ellen, immár nem csökkenő 
hevességgel negyedik nupju tart. Különösén 
Kolomeától nyugatra és a Pruth-völgy mind-
két oldalán, a Delatinba vivő vasúti vonal 
mellett elkeseredett küzdelem folyt. Az oro-
szok egyre ujabb és ujabb támadó oszlopo- j 
kat hajszoltak állásaink ellen. Nagy erővel 
támadtak a Kolomeától husz kilométernyire 
nyugatra levő Szadzavka falunál, azonban 
csapataink merész ellentámadással azonnal 
visszaverték őket. 

A Kolomeától északnyugatra levő domb-
vidéken a Pruth és Dnyeszter között szintén 
elkeseredett támadásokat intéztek az oro-
szok a Tlumactól és Ottiniától délkeletre 
levő állásaink ellen, azonban sehol sem sike-
rült nekik áttörniük vonalunkat, sőt az osz-
trák-magyar és német csapatok e helyen ör-
vendetes eredményeket értek el. Az oroszok-
nak az a törekvése, hogy a Pruth völgyé-
ben levő haderőnk és Bothmer grófnak a 
Dnyeszternél és a Dnyesztertől északra levő 
hadereje közé éket verjenek, hősies védel-
münkön meghiusult. 

Volhinia déli részében az ellenség heves 
támadásokat intézett a Styr jobbpartján 
Bereszteckótól északkeletre levő állásaink 
ellen. Az oroszok tíz-tizenkét sorban indul-
tak árkaink ellen, azonban véresen vissza-
vertük őket. Ebben a harcban különösen ki-
tűnt a 42. gyalogezred. 

Luek területén az oroszok heves ellen-
támadásokkal igyekeznek föltartóztatni a 
szövetségesek koncentrikus előnyomulását, 
azonban minden ellentámadásuk meghiusult. 
Baranovicitől északra a Szervet és Scara 
közt levő dombvidéken az oroszok tovább 
folytatják nagy erővel megindított támadá-
saikat. 

Az orosz offenzíva tulajdonképeni 
célja. 

Bern, julius 5. A Journal pétervári tudó-
sítója irja, hogy az oroszoknak támadásuk 
megkezdésekor két céljuk volt: az egyik 
Lemberg, a másik pedig, amelyről csak ka-
tonai beavatottak tudtak, Kővel és Breszt-
Litovszk. Kővel, Cartorisk és Vladimir-Vo-
linski körül küszöbön áll egy nagy és döntői 
ütközet. Az oroszok hadállásai ellen az 
utóbbi napokban Molodecsnónál lefolyt he-
ves támadások most folytatódnak a Servees 
folyónál és Baranovici körül és a jelek arra 
mutatnak, hogy a németek a Minsk körül 
elhelyezett orosz tartalékseregeket ide akar-
ják elvonni. A németek rendkívül nagyszá-
mú nehéz ágyúval dolgoznak Kolkinál. 

Az oroszok Bukovinában. 
Bukarest, julius 5. A bukovinai határról 

jelentik, hogy az oroszok Szucsavában és 
Ickaniban polgári hatóságokat állítottak fel. 
Szucsavában Sirba lelkészt nevezték ki pol-
gármesternek. Mindkét helyiségben c§ak egy-

Szeged, 1916. julius 6. 

Sarrail támadása, az antant összes erőinek 
visszaözönlő lavinájában fog kimúlni a má-
sodik és valószínűleg utolsó háborús esz-
tendő. 

az egész fronton. 
egy ötven főből álló orosz patrull tartózko-
dik. A polgári hatóságok fellhivást intéztek 
a lakossághoz, amelyben felszólították őket, 
hogy őrizzék meg nyugalmukat és alkal-
mazkodjanak a katonai hatóságok intézke-
déseihez. 

Ujabb behívás az orosz 
tengerészeinél. 

Kopenhúga, julius 5. Pétervárról jelen-
tik: Cári ukázzal behivták a népfelkelő ten-
gerészeket, hogy az orosz tengerészet le-
génységében támadt nagy hézagokat kitölt-
hessék. 

200.000 főnyi német erősítés 
Volhiniában. 

Bern, julius 5. A Daily Chronicle péter-
vári tudósítója szerint Bruszilov frontjának 
északi részére szállított német megerősíté-
sek számát kétszázezer emberre teszik. A 
lap szerint ez magyarázza meg azt a nagy 
nyomást, amit az oroszoknak a Styrnél el 
kell viselniök. 

Orosz jelentések Hindenburg 
támadási előkészületeiről. 
Bern, julius 5. A Daily Telegraph péter-

vári tudósítója jelenti, hogy orosz katonai 
körök bizonyosra veszik, hogy Hindenburg 
legközelebb általános támadást kezd. A né-
metek Riga és Pinszk között az utóbbi idei-
ben óriási aktivitást fejtenek ki. Arról is hir 
érkezik, hogy a német flottát a dunzigi ki-
kötőben összevonták, hogy segítségére le-
gyen a szárazföldi csapatoknak. 

Naudeau, a „Journal" tudósítója jelenti? 
Riga, Jakobstadt és Dvinsk körül rendkivüí 
heves német támadásokat jelentenek. Álta-
lában azt hiszik, hogy ezzel megkezdődik 
Hindenburg offenzívája. 

A németek hatalmas 
defenzív ereje. 

Amsterdam, julius 5. A „Niemve van 
den Dug" a nyugati offenzivárót irja: 

A német hadsereg defenzív ereje óriási 
és még felülmúlja offenzív erejüket is. Mu-
tatják ezt a szövetségesek eddigi eredmé-
nyei, amelyek gondos és hosszú előkészítés 
ellenére nagyon csekélyek. 

A németek vesztesége Verdunnél 
Frankfurt, julius 5. Ama francia részről 

fölímelegitett Ihireszjteléssel szemben, amely 
szerint a németeket Verdun előtt rettenetes 
veszteség érte, a Frankf. Ztg. illetékes he-
lyen pontos becslése alapján azt jelenti, hogy 
a németek verduni vésztesége félannyi sincs, 
mint a francia veszteség. 

A balkáni államok függetlenítése 
Köln, julius 5. A Kölnisehe Zeitung sze-

rint a moszkvai Utro jelenti, hogy a romá-
nok, görögök és bolgárok -szövetséget pro-
pagálnak a Balkán-államok teljes független-
ségének céljából. 


