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z erő 
Az orosz kolosszus, amely idomtalan 

szörnyként fekszik rá Európa és Ázsia tér-
képére, minden háborúját még eddig túl-
erővel küzdötte végig. A ihőmezőknefc ez 
a sok népből összetákolt végtelen birodal-
ma, az emlberek millióit küldi a harcba, az-
zal az önző és rideg számitással, hogy mi-
nél jobban megfogy a lakosság, annál 
könnyebb a rémuralom fentartása, annál 
eredményesebb a korrupció és annál in-
kább erősödik a nacionalizmus. 

Természetesen arra van gondja a 
Kancsu'kaj-eárnak és hajcsárainak, hogy 
először a szegény lengyelek, a finnek, a 
lettek, a zimudok, a kareliak, a mordvi-
nek, a cseremiszek és a csuvasokok pusz-
tuljanak el legőMöklőbb tűzben, mert ezt 
kívánja az orosz nacionalizmus, amely a 
tulajdon'képeni előidézője volt a világhábo-
rúnak. A pánszlávizmust csak jelszókép-
pen a tömegek közé dobták, a nacionaliz-
mus megerősödése ' azonban létföltétele 
Oroszországnak. 

ilyen körülmények között nem csodál-
ható, hogy az orosz „túlerő" minden há-
borúban megvolt és Oroszország már meg 
szokta, liogy túlerejével együtt kap ki. De 
ez. a túlerő még sohasem volt olyan erő-
szakoltan túlzásba vive, mint a mostani 
harcokban. Galíciába millió és millió em-
bert küldöttek s úgyszólván az egész orosz 
hadsereg hatalmas tömegeivel, jobban 
mondva áldozati 'bárányaival,, mi ellenünk 
fordult. 

Nincs a világnak olyan serege, mely 
tQválbb és 'vitézebbül ellenállhatna ennek a 
sáskajárasnak, mint a mi derék seregünk. 
Hetekig folytaik kemény ütközetek, ezer-
számra hullottak az oroszok — é s kétszer 
annyi került élő az elesették helyett. 

Most aztán meg fog változni rövide-
sen a helyzet. A sokat emlegetett orosz 
„túlerő" lassanként kezd szétforgácsolód-
ni. Hindenburg és Morgen tábornok diadal-
mas seregei a suvalki-i kormányzóság meg 
szállása után folytatják utjukat Varsó fe-
lé. Ezek feltartóztatásának megkisérlésére 
legalább egy millió orosz katonára van 
szükség. 

Ami azonban ennél is nagyobb ará-
nyú koncentrálódást jelent, az oroszok 
meggondolatlanul a Kárpátokon próbálnak 
áttörni; a Kárpátok kevély bércein és ba-
rázdás szakadékain, amely Árpád király 
óta érc'koszoruként övezi és védi a hazán-
kat. Az orosz túlerőnek ez a tervnélküli, 
kapkodó decentralizációja végeredmény-

ben is azt idézi elő, hogy a mi összponto-
sított főseregünknek a galíciai csapatai 
tö'bbé nem birnak ellenállni, a Kárpátokon 
útikéit csapatai meg idebent kapnak ki. Te-
hát az oroszok átjöhetnek a Kárpátokon, 
de hogy vissza mint mennek, ez már prob-
léma. 

Visszavertük az orosz támadást. 
Budapest, szeptember 27. A Budapesti 

Tudósító illetékes helyen azt az értesítést 
nyerte, hogy az oroszok ma is több helyen 
lépték át a határt Ungmegyében. Az ott levő 
csapatok a betörő ellenséget feltartóztatták, 
a csatározások még folynak. Az ország kö-
zel fekvő részeiből nagyobb csapatok men-
tek csapataink segítségére. (Közli a minisz-
terelnökség sajtóosztálya.) 

Budapest, szeptember 27. A Magyar 
Távirati Iroda jelenti: Illetékes helyen fel-
hatalmaztak annak a közlésére, hogy az 
uzsoki szorosnál tegnap pár ezer főből álló 
orosz sereg betört, amelyet Malomréten, 
Fenyvesvölgy és Csontos községek között 
a seregeink visszavertek. Máramaros vár-
megyében Tornyánál szintén folyik csatáro-
zás ott betört orosz csapatok és határvédel-
miünkre kirendelt seregünk között. Munkács-
ról és Husztró! nagyobb csapatok vannak 
útban a mieink támogatására. Mindezek a 
határszéli csatározások kisebb jelentőségűek 
és mivel a határnál és az ország belsejében 
elegendő csapatokkal rendelkezünk, aggoda-
lomra riem adnak okot. (Közli a miniszterel-
nökség sajtóosztálya.) 

AZ ELFOGLALT CSERNOVITZ. 

Csernovitzból jelentik: A hadvezetőség 
stratégiai okokból nyilt városnak deklarál-
ta Csernovitzot és önként kivonta onnan 
nagyszáinn csapatainkat. Amikor az oroszok 
ennek hírét vették, kémeik jelentéseire előbb 
csak előőrsöket, majd gyalogos és lovas csa-
patokat küldöttek Csernovitzba. A mi csa-
pataink szeptember 2-án vonultak ki, velük 
együtt a lakosság nagy része is elhagyta a 
várost. 

Azóta a városban semmi különösebb ese-
mény, amitől az ellenséges betörés nyomán 
féltek, nem történt. A városban a vezetést 

lassankint a Gerovszky-testvérek ragadták 
magukhoz, ök ugyanis nyomban visszatér-
tek Csernovitzba, amint az orosz csapatok 
a várost megszállották. Eleinte minden az ö 
rendelkezésük szerint történt. Igy az oro-
szok a város előkelő polgárai közül kijelölt 
tizenkét íusz közül hatot és pedig Weissel-
berger első polgármestert, Popovici másod-
polgármestert, Duzinkievits udvari tanácsost, 
Menczel lapszerkesztőt, Lazarus állam-
ügyészt s még egy községi tanácsost Orosz-
ország belsejébe szállították és ott tartják 
fogva okét. 

A Radetzky diadala. 

A Radetzky nevü cirkálónk az Adriai-
tengeren találkozott a Grey nevü francia 
cirkálóval. A Grey bombázni kezdte az osz-
trák-magyar hajót, de teljesen hatástalanul. 
Erre a Radeízky egy jól irányzott ágyulö-
vésse! eltalálta a Grey kazánházát, amely 
fölrobbant. A Greynek, melynek visszavo-
nulását három francia torpedó fedezte, a 
siirü ködben sikerült elmenekülnie az osz-
trák-magyar cirkáló elöl. 

A khedive uralmát felfüggesz-
tették. 

Bécs, szeptember 27. A Reichspost-
nuk jelentik Kopenhdgából: Anglia szep-
tember 24-én notifikálta a semleges álla-
moknál a khedive kormányzati hatalmá-
nak ideiglenes felfüggesztését a háború 
tartamára és a kormányhatalomnak, angol 
kommandóra való átruházását. 

ELSÜLYEDT ELLENSÉGES HAJÓK. 

Berlin, szeptember 27. Stockholmból 
táviratozzák: Egy orosz cirkáló a Balti-
tengeren, valamint öt angol kereskedelmi 
gőzös az Északi-tengeren aknába ütközött 
és elsülyedt. Az angol kereskedelmi tenge-
részet eddigi vesztesége 30 nagyobb hajó és 
negyven kisebb halászgözös. 
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A németek győzelmesen nyomulnak előre. 
Berlin, szeptemlber 27. A német nagy 

főhadiszállás mai iközliéséhez a Maas mel-
letti St. Midhelrrél levő Camp des Romai-
nes nevű erős záróerőd elestével Verdim-
től délre a félhivatalos Lokalanzeiger ki-
egészítőlég a következőket Iközli: A záró-
erőd bevétele után a bajor trónörökös se-
regének csapatai a francia front hátába 
nyomultak élőre. 

Berlin, szeptember 27. A nagy főhadi-
szállás jelenti szeptember 26-án este 9 óra-
kor: Az ellenség vasutaink kihasználásával 
a német hadsereg legszélső jobb oldala ellen 
nagy kerülővel oldaltámadást intézett. Egy 
eközben Bapauine felé előnyomult francia 
hadosztályt gyöngébb német erőkkel visz-
szavetettünk. Az előretörést egyébként is 
megakasztottuk. A csatavonal közepén tá-
madásunk egyes helyeken előrejutott. 

A Verduntól délre megtámadott zárerő-
dök beszüntették a tüzelést. Tüzérségünk 
immár azon erőkkel áll harcban, amelyeket 

az ellenség a Maas nyugati partján vonulta-
tott föl. A többi hadszintéren a helyzet vál-
tozatlan. 

Berlin, szeptember 27. A nyugati harc-
térről Krisztinián át a következő jelentések 
érkeztek: Párisi hirek szerint a német csa-
patok a franciákkal harcolva eredményeket 
értek e! a Somne és az Oise között. Szint-
úgy győzelmesen elfoglalták a német csa-
patok a Maas jobb partján Hatton-Chatel 
közelében levő magaslatokat és szerencsésen 
előretörtek St. Michel felé, valamint bom-
bázni kezdték a Les Paroches erődöt. 

Rotterdam, szeptemlber 27. Párisi hi-
vatalos jelentés a következőkép ecseteli a 
harctéri helyzetet: 

A francia balszárnyon csata van ki-
fejlődőben. A centrumban ismét némi nyu-
galom állott be. A jobbszárnyon a német 
támadás intenzitása csökkent. 

A FRANCIÁK ÉS BELGÁK PÉNZÜGYI 
BAJAI. 

Rotterdam, szeptember 27. Minden cá-
folat ellenére megállapítják, hogy Francia-
ország iaz Angol Banktól két millió angol 
font kölcsönelőleget vett föl 5 százalékos 
kincstári jegyekre. Erről a tényről maga az 
angol bank értesítette a svéd és holland nagy 
bankokat és igy került a hír nyilvánosságra. 

Rotterdam, szeptember 27. Antwerpen-
ben rendkívül rosszak a pénzügyi viszo-' 
nyo'k. Az antwerpeni intézetek a takarékbe-
tétekre kéthetenkint csak ötven frankot fi-
zetnek ki, mig folyószámlákra ugyancsak 
kéthetenkint ezer frank kifizetést teljesíte-
ne k. 

Ennek következtében számos iizem, a 
mely eddig nagynehezen tudta magát fen-
tartani, kénytelen volt a munkát végkép be-
szüntetni Antwerpenben óriási a nyomor. 

Milano, szeptember 27. A Credit Lyon-
nais és a Société General, a két legnagyobb 
francia pénzintézet egymásután szünteti be 
a vidéki fiókok működését. Emiatt óriási az 
elkeseredés és ijedelem a két pénzintézet 
ügyfelei között. A Credit Lyonais és a So-
ciété General külföldi fiókjai már napokkal 
ezelőtt nem fizettek. 

BULGÁRIA A SZERBEK ELLEN. 
Szófiából jelentik: A Politika irja: A 

gondviselés elküldötte az osztrák-magyar 
csapatokat a szerbek ellen, hogy megbün-
tesse őket. Ez minden bolgár emberben azt 
a gondolatot ébreszti, hogy az osztrák-ma-
gyar harcosokat nagyra kell becsülni és 
hogy szivünk mélyéből kívánnunk kell, hogy 
a győzelem az ő részükön legyen. Hiába kül-
denek nekünk az oroszok érzékeny levele-
ket és kiáltványokat, ezeket semmibe se 
vesszük, akkor, amikor a gondviselés szava 
szólal meg s meg akarja büntetni azokat, a 
kik vétkeztek a bolgár nép becsülete és mél-
tósága ellen. 

MI VOLT BELGIUM TERVE? 
Berlin, szeptember 27. A Vossische Zei-

tung haditudósítója jelenti: Brüsszelben leg-
újabban fontos szolgálati okmányokat talál-
tunk, melyekből kétségtelenül kitűnik, hogy 
Belgium maga sem gondolt arra, hogy sem-
leges maradjon. Az 1913. év végéről való 
angol okmányok pontos adatokat tartalmaz-
nak a partraszálló angol seregek erejéről, 
pontos menetrendeket az angol csapatok 
szállítására és közléseket az egyenruhákról, 
melyeket ugy akartak feltűnővé tenni, hogy 
az angolokat ne tartsák ellenségnek. 

Berlin, szeptember 27. Mint ismeretes, 
Németország augusztus 2-án arra kénysze-
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rült, hogy ultimátumot intézzen Belgiumhoz. 
Megállapítható azonban, hogy a belga kor-
mány már julius 30-án átköltözködött Brüsz-
szelböl Antwerpenbe és az államkincstárt is 
elvitte. Egy svájci ügyvéd a következő le-
vele is erről szól: 

„Augusztus 1-én Belgiumban voltam és 
láttam, hogy ugyanezen a napon mindenütt 
kitűzték a nemzeti lobogót, miután az előző 
este elrendelték az általános mozgósítást. 
Arról is tudomásom van, hogy a kormány 
már julius 29-én Antwerpenbe költözkö-
dött" 

Belgium tehát minden előkészületet meg 
tett, hogy semlegessége dacára támogassa 
Franciaországot. 

A KATONAI ÉRDEMKERESZT KÉT UJ 
OSZTÁLYA. 

A hivatalos lap mai száma a király pa-
rancsait közli: 

Elrendelem a katonai érdemkereszt két 
uj osztályának rendszeresítését. Az 1. osz-
tály (szalag nélkül) a mellen baloldalt, a 2. 
osztály az eddig használatos szalagon a nyak 
körül viselendő. A 3. osztály az eddigi kato-
nai érdemkeresztnek felél meg. Mindhárom 
osztály békekitüntetésként és hadidiszit-
ménnyel is adományoztatik. Azok, kiknek 
békében valamely magasabb osztály akkor 
adományoztatik, amidőn az alacsonyabb 
osztály hadidiszitménYének már birtokában 
vannak, a katonai érdemkereszt 1. (2.) osz-
tályát a 2. (3.) osztály hadidiszitményével 
kapják. Az 1. osztály keresztje kb. 60 mm., 
a 2. osztály kb. 40 mm. magas és széles le-
gyen. Az 1. osztály helyett a katonai ér-
demkeresztnek „kicsinyített jelvényét" vi-
selni nem szabad. Meghagyom hadügymi-
niszteremnek, hogy a katonai érdemkereszt 
uj alapszabályait az 1. és 2. osztályú diszif-
mények rajzaival együtt mielőbb terjessze 
elő. Kelt Bécsben, 1914. évi szeptember 
23-án. Ferenc József s. k., báró Hazai Sa-
mu s. k. 

NEM TUDJÁK FELSZERELNI AZ ANGOL 
HADSEREGET. 

Hágából jelentik: Londoni híradás sze-
rint a nagyhangon hirdetett „milliós" hadse-
reg toborzása lázasan folyik. Ennek a had-
seregnek a fölszerelése azonban óriási ne-
hézségekbe ütközik, bár a gyárak éjjel-nap-
pal dolgoznak. Nem is remélhető, hogy An-
glia újév előtt számbaveheíö hadsereget 
küldhessen a kontinensre. Az angol kormány 
megkísérelte, hogy Hollandiában összevásá-
rolja a katonai fölszereléseket, de ebbeli kí-
sérlete meghiusult. 
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