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kiity rövid beszédben megköszönte a1 közgyű-
lés bizalmát. Tóth Mihály, dr. régi, érdemes 
tisztviselője a' városnak, méltó férfiúra esett 
a közgyűlés választása. 

. NÉGY VÁLASZTÁS 

• Tóth Mihály dr. megválasztásával meg-
üresedett egy aljegyzői állás. Ketten pályáz-
tak: Bárdoss Béla és. Rock Lipót osztály-
jegyzők, A kandidáló bizottság első helyen 
Rack Lipótot jelölte. Húsznál több bizottsá-
gi tag kérelmére az elnök elrendelte a név-
szerinti szavazást. Leszavazott százkilenc-
venliárom. bizottsági tag, a szavazatokból 

Rack Lipótra 119 
Bárdos, Bélára. - 73 • . 

szavazat esett. Rietly Aurélra is jutott egy 
érvénytelen szavazat. 

Az elnök Rack Lipótot megválasztott 
aljegyzőnek jelentette ki. 

. Két külterületi orvosi állásra is pályá-
zatot, hirdettek,! 'azonban csak egy pályázó 
akadt, Jung Sándor dr., akit megválasztott 

külterületi orvosnak jelentett ki a polgár-
mester. 

Az adópénztárosi állásra Kaszó Elek he-
lyettes adópénztáros és Bücher Jakab adó-
ellenőr pályáztak. A névszerinti szavazásnál 

Kaszó 134 
Bitcher 68 

szavazotot kapott. 
Az adópónztáros után javadalmi köny-

velőt választott a közgyűlés. Ez a választás 
volt a legizgalmasabb. Az állásra pályáztak: 
Csányi János városi könyvvivő, akit első 
helyen kandidált a bizottság és Rietly Aurél. 
Mind a két pályázónak nagy pár t j a volt. A 
szavazásnál folyton együtthaladt a két pá-
lyázó. Az izgalmas választás végre Csányi 
János győzelmével végződött. 

Csányi 93 
Rietly 81 

szavazatot kapott. 
A választásók után az elnök csütörtökön 

délután- négy órára halasztotta a közgyűlés 
folytatását. 

keztek arról , hogy a török hadsereg álta-
lános támadást kezdett a Kirkkilisszétől és 
Marasztól északra lévő egész bolgár had-
vonal ellen. A bolgárok visszavonulnak. 

Konstantinápoly, október 30. A török fő-
hadiszálláson azt hiszik, hogy a bolgárokat 
az. a veszedelerp fenyegeti, .hogy & törökök 
visszavonuló ut jukat el fogják vágni. 

Bolgár vereség. 

London, október 30. A „Times" értesülé-
se szerint Dzsafutájár bég vezérkari tiszt 
Tironotvó ellen előrenyomult, megverte a 
bolgárokat és visszafoglalta a várost. A vesz-
teség mind a két részen igen nagy. Dzsafu-
tá já r ezután északi irányba nyomult előre s 
ujabb harc fejlődött ki közte és a bolgárok 
között. Mind a két fél jelentékeny erősítése-
ket kapott. A törökök újra győztek s a bolgá-
rok nagyon sok embert vesztettek el, különö-
sen lovasságuk, amelyből ezerkétszáz harcos 
maradt a harctéren. Későbbi táviratok jelen-
tik, hogy ez a török sereg eljutott egészen 
Tirnovóig. 

Velesnél megverték a törököket. 

Belgrád, október '30. A főhadiszállás-
ról jelentik, hogy a törököket Velesnél 
ujabb katasztrofális vereség érte. 'Dacá ra 
annak, hogy. a legfontosabb hadál lásokat 
még érintetlen török csapatok ta r to t ták 
megszállva, alig néhány órai ha rc után a 
szerbek ellenállhatatlan t á m a d á s a folytán 
pánik támadt a törökök sorai között, akik 
csakhamar vad futással menekültek. Ko-
moly ellentállásra a törökök elégtelen tü-
zérségük miatt nem gondolhat tak-

London, október 30. A „Daily News" 
jelenti Szófiából: A bolgár lovasság bevet-
te Rodostót. Egy bolgár egészségügyi osz-
tály Nevrokopnál csapdába került és csak-
nem teljesen megsemmisítet ték. 

A török taktika. 

London, október 30. A „Daily Mail"-
nak jelentik Konstant inápolyból: A török 
kormány katonai számítása azon alapul, 
hogy a balkáni államok s elsősorban Bul-
gária a r r a vetették a fősúlyt, hogy a had-
já ra t elején brilliáns eredményeket mutas-
sanak föl, nem törődve a szolid sikerrel, a 
mely csak makacs és kitartó hadjáratnak 
lehet eredményes s ily hadjáratot a balká-
ni államok minden eszköznek hiányában 
nem birnak ki. A törökök kezdetben defen-
zívában akartak máradni , amig a főhad-
erő koncentrálása után nagyon megerősí-
tett hadál lásokra támaszkodva a hosszú 
menetelések által kifárasztot t s a törökök 
makacs ellenállása, és sa já t -.. veszteségeik 
következtében erősen meggyöngítet t ellen-
ségeket meg támadha t j ák . A bolgárok Kirk-
kilissze és Bunárhisszár mellett sokkal na-
gyobb veszteségeket szenvedtek, mint nyu-
gati Európában hiszik. 

Az uj török kormány. 

Konstantinápoly, október 30. Este, hat 
óra felé ment végbe az u j nagyvezér beikta-
tásának aktusa. A császári leirat, mely Kia-
mil basa kinevezését tartalmazza, a követke-
zőkép szól: 

A szultán elvárja, liogy Kiamil basa 
kellő intézkedéseket fog tenni, hogy 
a mostani háborúban a hadsereg fe-
gyelme és sikere biztosittassék és a 
birodalom jogai mjnden irányban 

megóvassanak. 

ii.Sl W - i l 1 • 

A HABORU A BALKANON. 
Nagy ütközet Lüle-Burgasznál. — Elesett Rodostó: a 
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bolgárok véres harcok után elfoglalták. — Velesnél ször-
nyű vereséget szenvedett a török. — Ellentétes jelenté-

sek. — Az uj török kormány. 
Saját tudósitónktóL) Dön tő ütközet-

r e még mindig nem kerül a sor és nem is 
sejtik most, váj jon hol és mikor fog a török 
fősereg megmozdulni , szembe kerülni ellen-
feleivel. Bár csak helyzett isztázási , kibon-
takozási jellegűek az eddigi csa tározások, 
mégis rendkivül véresek. A modern fegy-
verek ir tózatos ; á ldozatokat követelnek. 
Egész nap-, minden vonalon véres össze-
tűzések voltak és a jelentések meglehető-
sen zavarosak . Sejttetik, hogy nagyon mű-
ködik a cenzúra és hogy a helyzetet t isztán 
áttekinteni lehetetlen. 

A mai napon tör tént meg először, hogy 
Konstantinápolyból török vereségről érke-
zik jelentés. E hir szerint a délben megkez-
dődött csata , amely Kirkkilisszétől délke-
letre és nem északnyuga t ra , Lüle-Burgász-
nál folyik, a törökökre kedvezőtlenül ala-
kul. 

Abdullah basá t , a keleti hadsereg pa-
rancsnokát , ma fölmentették állásától. He-
lyette Nazirn basa hadügyminisz ter vet te 
át a se reg parancsnokságá t . Abdullah ba-
sa elmozdítása azé r t tör tént , mer t október 
huszonharmadika óta folyton azt jelentet-
te, hogy nem képes támadást kezdeni. 

A bolgárok a Fekete-tenger mentén 
lévő Nidiában, továbbá Vizában és Lüle-
Burgászban elsáncolták maguka t és erősí-
téseket várnak Drinápoly és Kjrkkilissze 
felől. A haderők állása most ez: a bolgár 
hadsereg 140,000 ember, a török 260 ,000 
ember, de a török haderőnek 90 .000 embe-
re még Csata ldzsától nyuga t r a van. 

A kumanovói ret tenetes ütközetről 
most érkezett megközelítő stat iszt ika. Hi-
Vá&dosan jelentik. Be lgrádba Vranjából , 
hQgy ^ tvkumanovói>;C8atában —törökök 
egé&z.i-.niacedófiiai..hadserege-> részt-» vett; 
mintegy nyolcvanezer emberrel . A szerbek 
négyszáz halottat, kétezer sebesültet, a 

törökök tizenhatezer halottat hagytak hát-
ra és majdnem az egész tüzérség odave-
szett, Köprülünél rövid, de elkeseredett 
csatában a törökök ötezer halottat vesztet-
tek. A török hadsereget újból megverték 
és szétválasztot ták. 

Ma Szkutarinál is borza lmas eset tör-
tént . Délután, a vár északi oldalán kitűz-
ték a törökök a fehér zászlót. A monteneg-
róiak okultak a példákból és nem közeled-
tek a várhoz, hanem fölszólították a törö-
köket, hogy ők közeledjenek. Igy is tör tént 
és hirtelen rácsaptak a mit sem sejtő mon-
tenegróiakra, ágyúval , ma jd gépfegyverek-
kel gyilkos t ámadás t kezdtek, csakhamar 
háromszáz halottat veszítettek a monte-
negróiak, akik aztán t ámadólag léptek föl 
és ir tózatos küzdelem után a kirohant és 
ezernél több emberből álló török sereget le-
mészárolták. 

A mai napon még ezek a jelentések ér-
keztek: 

Döntő harcok előtt ? ! 

Konstantinápoly, október 30. A had-
ügyminiszter a következő távira tot küldte: 

Dél óta keleti hadseregünk harcban 
áll az ellenséggel. A hadsereg ellentálló-
képességet és szi lárdságot fejt ki, ami 
bizonyítéka a csapatok kitűnő szellemé-
nek. 

A hadügyminiszter- főparancsnoknak 
második táv i ra ta igy szól: 

A csapata, mely ma kezdődött, vál-
tozatlan hevességgel tovább folyik. A 
csata igen kedvezően alakul a mi had-
testeinkre, melyek előnyomulóban van-
nak. Remélem, hogy Isten segítségével 
az ot tomán hadseregé lesz a győzelem. 

Mint egy helyi laptudósító jelenti, a 
hadügyminisz tér iumhoz hivatalos hirek ér-


