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offenzíva mindenütt
végződött.

Budapest, október 23. Közli a minisz- mezők SZÍVÓS kitartásán az ellenségnek a
tereitlöki saij tóoiszitáfy.
Huszonkettedikén Dobertío-fensik ellen intézett minden támahajasaiban az olaszok csaknem az egész ten- dása. Az olasz gyalogságnak egész nap folygermelléki harcvonalon újra megkezdték ton megismétlődő számos előretörése majdrendkívül heves támadásaikat. Mint előző nem kivétel nélkül azzal végződött, hogy a
csaitanapokon, tegnap is az összes olasz erő- támadók rendetlen futással menekültek.
Kariníhiában és Tirolban az olasz tüzérfeszítések hiábavalóak voltak.
Délfelé Javorcek lejtőin meghiúsult az ség tüzelése egész harcvonalon tart.
Az ellenség legsúlyosabb veszteségeivel
ellenség egy erős támadása, amely helyen
.utasítottunk
vissza a Col di Lana ellen intékint állásunkig jutott el. A Krn-en, a Mrz!
Vrh-en és a tolmeinl hídfő más pontjain az zett három támadást és Schluderbaehtól délolaszok számos ujabb támadása omlott vé- re a tiroli hadászok rohammal vették be az
resen össze. Az ellenség tüzérsége újra sú- ellenség egy előretolt hadállását. A Vigerelyos veszteségeket szenvedett. Azon tere- utíh védinüveinek védőcsapatai is visszautapet, ahol Kozarscenál alpiniik és ahol Solonál sítottak minden támadást.
Bersagllerifc támadtak, hullák borítják. DeHőfer altábornagy,
rék csapataink összes hadállásaikat megtara vezérkari főnök helyettese.
tották.
Safandra feSajánloifa lemondását.
Píava környékén az ellenség gyalogsáLugano, október 23. Rómában, Kumanoga harmadik rohammal behatolt Zagoráuál
levő árkainkba, de haladéktalanul újra ki- va elestének hírére, a minisztertanácsot öszszehivták. Három óráig tartott a tanácskozás,
vertük onnan.
A görzi liidföiiél az erős tüzérségi tűz amelynek során Salandra miniszterelnök fel
egész nap tartott és a Pogora magaslatán ajánlotta lemondását. A király Sonninoval
levő lövészfedezékeink ellen nagyon heves- tanácskozik.
sé vált. Az ellenségnek egy e magaslat ellen
Olasz lap a német vállalatok ellen
megkiséreit támadását ütegeink tüze megZürich, október 23. A „Popolo d'Italia"
hiissitoíta.
jelenti,
hogy a polgári védekezési bizottság
A deterdói fensikon az ellenség gyalogsága tegnap is ismételt rohamokat intézett a miniszterei nőkhöz egy memorandumot inMonté San Mföhele ellen, Három támadását tézett, ,amelynek éle az olaszországi német
véresen visszavertük. Csak egyszer sikerült vállalatok, különösen a „Banca Commerciaaz ellenségnek állásainkba rövid időre be- le", a „Societa Banca.ria Italiana", az „Elettjutni. Egy erélyes támadással a 43. sz. gya- rj'cita" és a „Thomson-Hiiston Részvénytárlogezred mindenütt visszavetette. A Monté saság;" ellen irányul, amelyek kezükben tartSan Míckele változatlanul birtokunkban van. ják északi oia'szország vizereinek ki'haszmáEgyébként is összeomlott a bátor védel- ÍJási jogát.

in orosz halók esapafokat
szállítottak partra.
— Megállítottuk az ellenség offenzíváját. — 2 2 0 0 fogoly. —
Budapest, október 23. Közli a miniszterelnöki sajtóosztály. Ellenségnek egyes
Ncvo-Alexiniecnél megkísérelt meddő támadásaitól eltekintve, Kolkitől délre levő harcvonalon tegnap sem volt semmiféle különösebb esemény.
A Styr melletti harcok lefolyása kedvező. Csapataink rohammal vették be Carsíorijsktó! nyugatra fekvő, különös szivóssággaí védelmezett Kukli nevű falut. Osztrák Landwehr és lengyel legionáriusok között támadásokat intézve az ellenség ellen,
a minden harctéren bevált, 10-lk lovas hadosztályunk ezen harcokban, hadierényeinek
ujabb bizonyítékait szolgáltatta. A szövetségesek hadifoglyainak száma néhány százzal
gyarapodott.
Egy német zászlóaljakkal megerősített
osztrák-magyar hadosztály, a tegnapi jelentésben emiitett harcban, amelyben a Szcara
felső folyásánál orosz támadásokat vert
vissza, tiz orosz tisztet, 1600 főnyi legénységet elfogott.
Höíer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.

Berlin, október 23. A nagy főhadiszállás
jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy hadcsoportja: Kurland északi partján orosz hajók
jelentek meg, lőtték Petragyet, Domesnecst
és Gipkent és Dcmecsnél gyengébb erőket
szállítottak partra.
Szdevetöl délre jelentékeny erőkkel ismételt orosz támadásoknak tegnap sem volt
sikerűik. Dokinál e támadások heves szurcnyiharcoikká fejlődtek.
L i p ó t bajor herceg táborszernagy
hadcsoportja: A Wygonowskoje-tótól délre,
az Ogyuski csatorna mellett és állásaink ellen intézett ellenséges támadásokat Linsingen tábornok hadcsoportjával együtt visszautasítottuk.
Caríorijsktöl nyugatra támadásunk tovább halad előre. Küblit elfoglalatuk, több
mint 600 oroszt elfogtunk.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Külön hadsereg Dünaburg
védelmére.
Stockholm, október 23. Pétervári jelentés
szerint Dünaburg védelmére önálló hadsereget alakítottak.
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Alkotmányt kap
Oroszország.
November 14-re összehívják a dumát.

Krisztiánia, október 23. A nagy orosz városokban kitört forrongások miatt novemberben a dumát összehívják. A duma elsősorban
a szabad alkotmányos birodalmat proklamálja. A kamarilla mellőzni szeretné a duma öszszehivását, de ez általános forradalmat idézne elő.
Stockholm, (október 23. A minisztertanácsa egyöntetűen azt kérte a cártól, hogy a
november 14-ére összehívott dumát napolják
el.
Anglia havisegélyt ad
Oroszországnak.
Berlin, október 23. Kopenhágából jelentik a Tagliche Rundschau-nak: A Djen és
más iiberális. újságok erélyes támadást Intéznek Bark pénzügyminiszter ellen, amiért
túlságosan titkolózik párisi és londoni utja
eredményei felől. Nem tudni, milyen • eredményt ért el és nem tudni azt sem, hogy
Oroszországot mire kötelezte. Ez, a titkolódzás a pénzügyi kérdéseikben! legkevésbbé sem
helyénvaló, inert hiszen egy nup úgyis a leszámolás következik és akkor minden napvilágra kerül. Valamennyi lap megegyezik abban a véleményben, hogy Bark a szövetségeseknél minden látszat szerint nagyon keveset ért el és felháborodásuknak adnak kifejezést, hogy Anglia egyre több kísérletet
tesz, hogy Oroszországot pénzügyi kérdésekben felügyelete alá helyezze. Anglia Oroszországnak már csak havi segélyeket ad, a
melyek csak arra elegendők, hogy Oroszország külföldi adósságainak kamatait fizesse.
Oroszországnak most már arra sincs joga,
hogy Amerikában önállóan tegyen megrendeléseket. Ezek a rendelések is alá vannak vetve Anglia felügyeletének. Ha a háború befejezésével megtörténnek a számadások Oroszország és Anglia között. Oroszország teljesen
ki lesz szolgáltatva Anglia önkényének. —A Birsevija Vjedomoszti ezzel szemben ugy
vél', hogy Oroszországira nem túlságosan súlyosak Anglia kikötései. Oroszországnak követelnie kell, hogy számításba vegyék ebben
a háborúban nyújtott nagy szolgálatait, mert
mindem kétségen felül áll, hogy Oroszország
mentette meg Franciaországot a bukástól.
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LEGÚJABB.
ATHÉN.- A szerbek Monasztirt

kiürítet-

ték.
CSERNOVITZ: A Dnyeszternél az oroszok éjfélig eredménytelenül
rohamozták
meg hadállásainkat; mindenkor
visszavertük
őket.
AMSTERDAM:
Joffre nyilatkozott.
—
Jelenleg a béketörekvés, — mondotta, — bűnös merénylet az utókor ellen. A háborút
folytatni kell, amig csak a tartós békét nem
biztosíthatjuk. Különben a fegyverszünet lenne a legalkalmasabb uj háború előkészítésére.
SAJTÓflADISZÁLLÁS:
Frigyes főherceg hadseregfőparancsnok
meglátogatta
a
délkeleti frontot. Megtekintette Belgrádot és
az Avalát. innen a föhadiszálásra utazott.
STOCKHOLM: Pétervárott 12.000 mutációs és 84.000 közlekedési munkás sztrájkba
lépett.
j

