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C S Í K I L A P O K Ara 4 fillér. Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

Táviratok! 
A belgák kegyetlenségei. 

Berlin, október 1. 
(Hivatalos). A Wolf-ügynökség  jelenti: 
A német nagy főhadiszállásról  von Scherming, 

a hadsereg főtörzsorvosa  és a tábori egészségügyi 
szolgálat főnöke  a következő jelentést tette a csá-
szárnak: 

Orchiesben néhány nappal ezelőtt franktieurok 
megtámadtak egy kórházat, mire a 35. honvéd-
zászlóalj Orchies ellen büntető expedícióra indult, 
hol minden fegyvernemben  túlerővel levő ellen-
séges csapatokra bukkant és 8 halott és 30 sebe-
sült veszteséggel kénytelen volt visszatérni. 

A következő napon egy bajor utászzászlóalj 
vonult ki, amely sehol sem akadt ellenségre és 
a helységet üresen találta. Azoknak a néme-
teknek, kik az előző napon sebesültek 
meg, füleit  és orrát levágták, néhány-
nak szája és orra fürészporral  volt be-
tömve és ily módon fulladtak  meg. A 
felvett  tényállás valódiságát két francia  pap alá-
írásával erősítette meg. 

Orchiest egyenlővé tették a- föld  színével. 

Visszavert szerb betörés. 
Budapest, október 1. 

(Hivatalos). A Budapesti Tudósító jelenti: 
Szerbia területén megindított offenzivánk  sike-

resen halad előre. 
A szerbeknek az a kísérlete, hogy offenzi-

vánkat a Száva folyón  való ujabb betöréssel meg 
zavarják, teljes fiaskóval  járt, mert a Száván 
átjött alárendelt minőségű csekélyebb számú 
szerb csapatot a közelben levő határ-
védő csapataink azonnal kiverték az 
országból. 

Német győzelmek. 
Berlin, október 2. 

(Hivatalos). A német nagy vezérkar közli: 
Szeptember 30-án kiragadtuk a fran 

ciák kezéből Roye és Fresney magas-
latait Noyontól északnyugatra. 

Saint-Michieltől dél-keletre október 
hó 1-én visszautasítottuk az ellenség-
nek Toulból intézett támadásait. — A 
franciák  e közben súlyos veszteséget 
szenvedtek. 

Antwerpen ellen a támadás eredmé-
nyesen haladt előre. 

A keleti harcszintéren nincsen vál-
tozás. 
Győzelmes előnyomulásunk Szerbiában 

^ Budapest, október 2. 
(Hivatalos). Szerbiában levő-csapataink két nap óta ismét 

támadó harcban állanak. Offenzivánk  eddig mindenütt erősen el-
Báncolt éa drótsOvénnyel védett állásokban elhelyezkedett ellen-
séggel szemben lassan, de eredményesen halad előre. 

A szerb és montenegrói katonák, valamint irreguláris csa-
patok által nyugtalanított, egyes boszniai részeknek megtisztítását 
erélyesen megkezdtük. B közben tegnap egy teljes szerb zászló-
aljat bekerítettünk, lefegyvereztünk  és hadifogságba  szállítottuk. 

A 40. honvéd hadosztály megsemmisítéséről terjesztett szerb 
hirek a szerbek élénk fantáziájának  utólagos bizonyítéka. Ez a 
hadosztály* amint arról a szerbeknek a legutóbbi napokban ismé-
telten alkalma volt meggyőződni, a legjobb állapotban a harc-
vonalban van éa ép ugy Visegrádnál, mint a legutóbbi tyét har-
caiban résztvett. Potiorek, táborszernagy. 

Hirek a koleráróL 
Budapest, október 3. 

(Hivatalos.) A Budapesti Tudósítóban illetékes helyről, elébe 
vágandó a koleráról szóló minden túlzott híresztelésnek, elisme-
résre méltó nyíltsággal nyilatkoznak arról, hogy a kolerában 
Bzenvedő orosz sereggel küzdelemben álló katonáink soraiban 
fellépett  a kolera és orosz hadifoglyok,  valamint saját sebesült* 
jeink hazaszállítása révén felütötte  fejét  több helyen az országban. 

Illetékes helyről azonban konstatálják azt is, hogy a beteg-
ség lefolyása  a legtöbb esetben kedvező, a járvány enyhének 
mondható és hadseregünk általánoB egészségügyi viszonya aggo-
dalomra nem ad okot. 

Az ország egyes helyein eddig csak Pest, Nógrád, Heves, 
Zemplén, Bereg, Szabolcs, Békés, Trencsén és Szeben megyék-
ben, valamint Nagyváradon, Komáromban és Újvidéken konsta-
táltatott 1 — 1 megbetegedés, Budapesten pedig 16, amiből lát-
ható, hogy csak szorványoa esetekkel állunk szemben, amelyek 
sehol járványszerüen ragályos jelleget nem öltöttek és az orvosi 
karnak, hatóságoknak és a nagy közönségnek öntudatOH közre-
működése mellett nem is ölthetnek. 

Északi hadseregünk állapota. 
Budapest, október 3. 

(Hivatalos.) A főhadiszállásról  hivatalosan jelentik : 
Frigyes főherceg,  hadsereg főparancsnok  a galicia harcszin-

téren a hadmüveletekben beállott hosszabb szünetet arra hasz-
nálta fel,  hogy Károly Ferencz József  főherceg  kíséretében na-
ponta ellátogasson az egyik vagy másik hadtesthez. 

Ezen szemlék alkalmával, melyek folyamán  az északi had-
seregnek csaknem valamennyi csapataival érintkezésbe jutott, ö 
császári és királyi fenségének  különös örömére szolgált, hogy 
mindvégig kitűnő harci kedvtől lelkesülő szellemét és a csapa-
toknak az időjárás mostohasága ellenére is pompás magatartását 
állapította meg. 

Az élelmezés, amelyre a hadsereg főparancsnoka  különös 
figyelmet  szentelt, mindenütt bőségesnek és kifogástalannak  mu-
tatkozott. Mindennemű hadianyag, különösen lőszer, teljes mér-
tékben rendelkezésre állott. 

A szerbek még mindig hazudnak. 
Budapest, október 3. 

(Hivatalos). A hadsereg főparancsnoksága  közli, hogy Szer-
biában elért különböző sikereink ellenére is a szerb sajttó ujab-
ban ismét koholt győzelmi hirek terjesztésével és próbabetörések 
nagyításával igyekszik hangulatot kelteni, bogy a szerb hadse-
regnek bizonyosan bekövetkezendő és már szerb részről is fel-
ismert összeomlását leplezzék. 

A külföldi  sajtónak a balkán hadszintéri helyzetre vonat-
kozó különböző hamis beállításaival szemben röviden és határo-
zottan megállapítjuk, hogy nemcsak a Drinától keletre elfoglalt 
összes állásainkat tartjuk birtokunkban, hanem szakadatlanul to-
vább is tért hódítunk. 

Az oroszokat kivertük az országból. 
Budapest, október 3. 

(Hivatalos). A Magyar Távirati Irodának jelentik Nyíregy-
házáról : 

Máramarós vármegye főispánjától  jött értesülés szerint esá« 
pataink Ökörmező tájékán győzelmes csatában megverték é 
Máramarós vármegyébe betört oroszokat. Az ellenség rendetlenül 
visszavonult. — A határon, Ökörmező és környékén a forgalom 
rendbe jött. 

Kőrösmező környékén összegyűjtött csapataink Bzintén fel' 
vették a küzdelmet az orosz hadakkal, amelyek kiűzése szintén 
rövidesen meg fog  történni. 

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

Dyomaiott Vákár L. könyvnyomdáikban. CataMwti 




