
,Szeged, 1917. junius 9. DÉLMAGYAROKSZAG 5 

Az Isonzónál enyhültek a harcok. 
BUDAPEST, junius 8. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az Isonzonál 

tegnap nem veit különösebb harci tevékeny-

ség. 

Egy ellenséges repülő, akinek gépe a 

mi jelzéseinket viselte, arcvonalunk mögött 

bombákat dobott le. A hét község fensikján 

az olasz ütegek továbbra is élénken miiköd-

nek, »z ellenség repülőinek tevékenysége is 

Igen eleven. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

Az angolok nagy támadása a flandriai 
fronton. 

BERI.iN, junius 8. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rnpprecht trónörökös had-

csoportja: A tengerparti és az Yser-arcvo-

nalon a harci tevékenység még csekély ma-

radt. Az angoloknak a napokon keresztül 

tartó erös romboló tüze után Ypern és az 

Armentierestöl északra fekvő plogsteérti 

erdő között indított támadásait Yperntől 

délkeletre alsósziléziai és wiirttembergi ez-

redek visszautasították. A Maromező déli 

szárnyán is sikeresen harcoltunk. Ezzel 

szemben St. Eloisnál, Wytschaetenél és 

Messinesnél számos robbanás hatása által 

támogatva az ellenségnek sikerűit állásaink-

ba betörnie és szívós váltakozó harcok után 

a Wytschaeten és Messimesen tul előre-

nyomulnia. A gárdacisapatcik és bajor csa-

patoknak fényes ellentámadása az ellensé-

get Messinesde vetette vissza. Tovább 

északra friss tartaiékcsapafok tartóztatták 

fel vitézül harcoló ezredeinket. Később a 

nyugat felől kiugró ivböl visszavonultak 

Keiden a helyzet 
változatlan. 

BERI.IN, junius 8. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti és a macedón arc-

vonalon nálunk és a szövetséges csapatok-

nál az általános helyzet nem változott. 

LUDENDORFF, első főszállásmester, 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, junius 8. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A mesti-canescíi 

szakaszon időnként élénk ágyuharc. Egyéb-

ként nincs újság. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

A 46-osok hőstettei az 
Isonzónál. 

Félhivatalosan ezzel a eimmei: Epizó-
dok az isonzói csatából, az olaszokkal vívott 
legutóbbi harcok egy-két részletét ismertetik. 
Szeged háziezrede, a 46. gyalogezred szere-
pel ebben az ismertetésben, amely igy szól : 

Hogy milyen bámulatos vitézséggel és tör 
hetetlen energiával harcolnak csapataink az 
Isonzónál a túlnyomó erőben levő ellenség-
gel, mutatják a következő epizód »k a 46. gya-
logezrednek az arcvonal egyik fontos ibb sza-
kaszán megvívott harcairól. Az ezrednek 
mindenáron meg kellett védenie ezt a sza-
kaszt az olaszok makacs támadásaival szem-
ben. Öt napig tartó pergőtüz teljesen elpusztí-
totta az állást. Sok rókavermet egészen bete-
metett a föld s a földalatti helyiségek bejá-
ratait is csaknem mindenütt ' eltorlaszolták 
nagy sziklatömbök és törmelékek. A negye-
dik napon támadásra indult az olasz gya-
logság. Embereinket csatasorba állítják és 
lelkesülten, zajos örömrivalgással bújnak elő, 
elhelyezkednek az elpusztított fedezékek rom-
jain és álló helyzetben tüzelnek a feléjük ro-
hanó ellenségre. Semmi sem bírhatja rá őket, 

egy előre elkészített átlós állásba. A csator-

na-könyök (Hoilebektől északra) és a Doú-

ve horpadás (Waruetontól két kilométer-

nyire nyugatra) között az arrasi arcvonal 

több szakaszán a tűzharc fokozódott. 

A német trónörökös hadcsoportja: 

A Cheniin des Daines hegyhát nyugati ré-

szén a tüzérségi tevékenység több nap óta 

erősbödött; az Aisne-Marne csatorna mel-

lett is megélénkült. 

Albert wiirttembergi herceg hadcso-

portja: A Vogesekben és a Sundgauban a 

franciáknak heves tüzhuHámck után több 

ízben előretörő felderítő osztagait vissza-

utasítottuk. 

A számos légi harcban elsősorban a 

flandriai harcvonalon 12, a földről intézett 

elhárító tüzelésünkkel 3 ellenséges repülő-

gépet öt tűnik le. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

hogy fedezéket keressenek. Lövés közben 
gúnyolják az ellenséget: 

— Gyere digó! — kiáltják az ola-
szoknak. 

Kétszer verték vissza az ellenség csapatait 
az utolsó emberig. Bach kadett az összelőtt 
fedezék legmagasabb pontjáról lövöldözött az 
olaszokra, kétszer is megsebesült mégsem 
mozdu't el a helyéről, csak a mikor harmad-
szor sebesült meg, akkor tudták rábírni, hogy 
a kötözőhelyre menjen. Álig hogy bekötötték 
sebeit, visszasietett a helyére és addig foly-
tatta a lövöldözést, mig az ellenséget vissza 
nem űzték. Magyar Mihály káplár az első 
géppuskás századból észrevette az állásán, 
hogy az ellenség a Faiti Ilrib közelében, tü-
zérségünknek hozzá nem férhető helyen gyü-
lekezik. Gyorsan kikeresett egy olyan pontot, 
a honnan biztos tűzzel oldalba kaphatta az 
ellenséget. Odavitte a géppuskáját és jól 
irányított tüzelésével olyan nagy veszteséget 
okozott az ellenségnek, hogy megfutamodásra 
kény szeritette. A midőn az olaszok ugyanen-
nek a napnak a délutánján benyomultak a 
teljesen szétlőtt állásba és már a zászlóalj-
parancsnokság ellen fordultak, Bach kadett 
kevés emberével védelmi állásba helyezke-
dett az ellenség balszárnyán és hevesen lö-
völdözött az előrenyomuló olaszokra. A mi-
kor elkiáltották : Jönnek a digóg ! — min-
denki előrerohant, a parancsőrtisztek, tiszti-
szolgák, tábori csendőrök, telefonosok, rövi-
den. mindenki, a ki a zászlóaljparancsnokság 
földalatti helyiségében volt. Gyorsan félkört 
alkottak a feléjük nyomuló ellenséggel szem-
ben. Két géppuskával rendkívül eredményes 
tüzelést kezdtek, a kétszáz főnyi olasz csa-
pat megfutamodott és elhányta a fegyverét. 
Még mielőtt a zászlóalj tartaléka megérke-
zett volna, ez az ötven ember Neményi had-
nagy parancsnokságával, ellenállhatatlan len-
dülettel ellentámadást kezdett és visszavette 
az olaszoktól az elfoglalt szakaszt. Azonkiviil 
huszonöt olaszt foglyul ejtettek. 

LEGÚJABB. 
BUDAPEST: Az országgyűlés katona-

tagjainak szabadságát folyó hó 11-ikéig be-

ziiárólag meghosszabbította a király. 

BERLIN: Vilmos császár a branden-

burgi 6-ik gyalogezred felett szemlét tartott 

és a következő beszédet intézte a harco-

sokhoz: 

- Az egész világ tudja, hogy az ellen-

ség most akarja a döntést kierőszakolni. 

Az ellenség addig fogja feláldozni embereit, 

mig majd nem lesz mit feláldoznia. Rajtatok 

áll kivívni a Németországot .megillető he-

lyet. Ti fogjátok a békét diktálni és meg-

csinálni. 

ROTTERDAM: A Morning Rost jelenti . 

Pétervárról: A kronstadti események kö-

vetkeztében a kormányban ujabb válság 

válható. 

SAJTÓHADISZÁLLÁS: A király Fer-

dinánd bolgár királynak a Mária Terézia-

rend nagykeresztjét adományozta. A rend-

jelei e hó 7-ikén őfelsége személyesen adta 

át a bolgár királynak. 

ROTTERDAM: A Daily Chronicle je-

len li Pétervárról: Az ideiglenes kormány 

az orosz hadsereg oííerozivájára vonatkozó 

határozatát egyelőre visszavonta. 

........... ........... ........ ................ 
Ujabb 20.500 tonna 
hajóiig* elstifyeszfése. 
Berlin, junius 8. A Wolff-ügynökség je-

lenti: A csatornában és az Atlantr-oceánon 

a tengeralattjáró-naszádok tevékenysége 

ujabban 20.500 bruttó regisztertonnát pusz-

tított eh Az elsiilyesztett hajók közt van 

egy közepes nagyságú fölfegyverzett angol 

gözös és két, körülbelül 2500 tonnás angol 

gőzös. 

A tengerészeti vezérkar főnöke. 

Hivatalos bolgár jelentés. 
Szófia, junius 8. A bolgár vezérkar je-

lend 7-iki kelettel: 

Macedón front: Az egész arcvonalon 

gyenge tüzérségi tevékenység, amely a 

Moglena vidékén kissé élénkebb volt. Gev-

ghelinél délre ellenséges földerítő osztago-

kat tüzeléssel elűztünk. A Vardar mindkét 

oldalán az ellenséges repülők élénk tevé-

kenységet fejtettek ki. 

Román front: Tulceánál puskatüzelés. 

Angol jelentés a flandriai 
harcokról. 

London, junius 8. (Hivatalos harctéri 

jelentés.) Messinesnél és Wytsohaete ma-

gaslatain kilenc mérföldnél szélesebb harc-

vonalon megtámadtuk a német vonalakat. 

Első célunkat mindenütt elértük. Jelentik, 

hogy az egész támadó arcvonalon további 

haladást tettünk. A gyíijtőtelepekén kielé-

gítő számú foglyot szállítottak be. 

Rotterdam, junius 8. A Reuter-ügynök-

ség haditudósítója jelenti: Az angolok el-

foglalták Mesinest. 


