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A bolgárok megkezdték Nis külső 
erődítéseinek ostromát. 

Berlin, november 1. A Lokalanzeiger jelenti Szófiából: A bolgár tüzérség Knyaze-
váctól és Pirottól előnyomulva, megkezdte N i s délkeleti és keleti külső erődítéseinek 
bombázását. 

A bolgárok elfoglalták 
Bela-Palánkát. 

Szófia, október 31. Az október 30-iki had-
műveletekről szóló (hivatalos közlemény a 
kővetkezőket .t artail m azza1: 

Csapataink folytatják az ellenség üldözé-
sét. A Zajecsár-iBöljevác Irányában előnyo-
muló csapatok makacs harcok után elfoglal-
ták a Zajecsár tói 16 kilométerre délnyugatra 
levő Planinicaszalotól nyugatra fekvő 482. 
és 488. száma magaslatokat. Egy üteget lo-
vakkal együtt zsákmányoltak. A 'Niisava völ-
gyében ölőnyomuiló csapataink hatalmukba 
kerítették Öela-Palánka várost és elérték Sa-
dovice—•V.rgudi.nát—489. ;számu magaslat— 
Bogovrh-vonalat. (Beia-Balánkátö! nyugat-
ira 1154. száma trigcimetriai pont.) — A 
Morava-vőlgyben Vranjától északra csapa-
•tainlk az. ellenség elkeseredett ellentállása 
következtében lassan nyomai előre. A mace-
dóniai Ihad szintéren a helyzet változatlan 
maradt. (M. T. 1.) 

Románia segítségére nem 
számithat az antant. 

Lugano, november 1. A iGorriere délla 
Sera bukaresti tudósítója pesszimisztikusan 
átéli meg Románia magatartását. A tudósító 
szerint csak sürgős intervenció akadályoz-
hatja meg, hogy Románia a központiakhoz 
csatlakozzék. Elvesztése súlyosabb veszteség 
lesz, mint amilyen volt Bulgária elvesztése. 

A Novoje Vremja irja: Románia segítsé-
gére számolni kilátástalan dolog. Románia 
iManliőherekkel van 'felfegyverezve, munició-
j'át jji IKrupp-gyárbcil) kapj®, muníció-gyára 
nincsen., a monarchia ellen nem viselhet hábo-
rút. Az antant felajánlotta', hogy lőszergyárat 
állit fel számára, de Románia a tervet visz-
szautasitotta. ) 

Venizelosz izgat. 
Athénből jelentik: Venizelosz hívei Kréta 

szigetén féktelen izgatást folytatnak a sziget 
'török lakosai ellen, 'hogy megrontsák a 'Gö-
rög- és Törökország közti jó viszont. Kandia 
városában Venizelosz párthívei népgyűlést 
rendeztek, utána 15 török mosé belsejét rom-
bolták szét. Zmmisz miniszterelnök e hir vé-
tele után rögtön felkereste a török követet 
és sajnálkozásának adott kifejezést. Egyide-
jűleg közölte vele, hogy szigorú vizsgálatot 
rendelt el és ihogy a bűnösöket szigorúan meg 
fogja büntetni. A sziget V enizelosz-pártja a 
dinasztia és a kormány ellen is izgat. Több 
gyűlést tartottak, amelyeken a szónokok Kré-
tának Görögországtól való elválasztása mel-
lett szálltak sikra. Ezen események követ-
keztében a szigeten a szigorított ostromálla-
potot rendelte el a kormány, a köziigazgtást 
pedig katonai kormányzóra bizta. 

Szaszonov beteg. 
Stockholm, november 1. Szaszonov kö-

zölte Párisban és Londonban, hogy a felelős 
antantdiplomaták tervezett értekezletén, meg-
támadott egészsége miatt nem vehet részt. 

Visszavert orosz 
támadások. 

Berlin, november 1. A nagy főhadiszállás 
jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy hadcso-
poríja: A tukkum—rigai vasútvonal mindkét 
oldalán támadó csapataink általánosságban 
a íkövetkezö vonalat érték el: Raggasem, 
Kemimern, jausem. iAz ellenség ellentáma-
dásait visszavertük. Dünaburgtól nyugatra 
és délnyugatra erős orosz támadásokat ver-
tünk vissza. Különösen a Swenten- és Usen-
tó között volt heves a harc, amely ott egyes 
helyeken még tart. Dryswajty-tótól észak-
ra az ellenség elszigetelt előretörései szin-
tén meghiúsultak. Az ellenség nagy veszte-
ségeiket szenvedett. Olaz mellett, Rigától 
délnyugatra leszállásra kényszeritettünk 
egy orosz repülőgépet, vezetőjét és megfi-
gyelőjét elfogtuk. 

L i p ó t bajor herceg táborszernagy 
hadcscportja: Baranovicitól keletre harcok 
után visszavertünk egy orosz éjjeli táma-
dást. 

L i n s i n g e n tábornok hadcscportja: 
A helyzet általában változatlan. Az ellen-
ség ellentámadása Komarowtól észaíkra si-
kertelen maradt. 

B o t h m e r gróf tábornok hadserege: 
Német csapatokat Siemiikovcenél ós a Frlpa 
mentén Burkanowtól északra megtámadták. 
A csapatok még harcban állanak. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Budapest, niaveimber 1. Közli a rniniisz-
tereínöki sajtóosztály.) A Czana mentén cs. 
ás kir, csapatok egy éjjeli támadást heves 
kézitusa után visszautasítottak. A skonnini 
arcvonaion visszavertünk több erős éjjeli tá-
madást. A Stripa mentán, Bienivától észak-
ra, egy visszavert támadás után újból heves 
harcok fejlődnek. Az északkeleti hadszinté-
ren cs. és kir. főparancsnokságnak aláren-
delt hadseregek október havi zsákmánya: 
142 tiszt, 26 ezer főnyi legénység, 144 gép-
puska, 1 ágyú, 3 légi jármű és egyéb hadi-
anyag. 

Hőfer altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A németek októberben 41.009 
foglyot ejtettek. 

Berlin, november 1. A német nagyvezér-
kar jelenti: A inéntetcsapatok által október 
havában keleten ejtett foglyok száma és az 
általunk szerzett zsákmány: 

Hindenburg tábornagy hadcsoportjánál 
98 tiszt, 14.482 főnyi legénység és 40 gép-

Lipót bajor herceg tábornagy hadcso-
port jánál 32 tiszt, 4134 főnyi legénység és 
2 géppuska. 

Linsingen tábornok had csoportján ál 56 
tiszt, 8871 főnyi legénység, 21 géppuska. 

Bothmer gróf tábornok hadseregénél 3 
tiszt, 1225 főnyi legénység, 1 géppuska. 

Mackensen tábornagy hadcsoportjánát 
55 (tiszt, 11,937 főnyi legénység, továbbá 23 
ágyú (nem említve azokat a régi ágyukat, a 
melyeket nagy iszámmal' találtunk) és 16 gép-
puska. összesen 244 tiszt, 40.949 főnyi le-
génység, 23 ágyú és 80 géppuska. 

Légi harcok nyugaton. 
Berlin, november 1. A nagy főhadiszállás 

jelenti: A Champagneban a franciák Tahure 
mellett délután ellentámadás tkezdtek; visz-
szavertük őket. \Butte de Tahuret, amelyet 
csapataink október 30-án rohammal elfoglal-
tak, szilárdan kezünkön maradt. A két'utolsó 
napon ejtett foglyok száma 31 tisztre és 1267 
főnyi legénységre emelkedett. Combresnál a 
közelharc eszközeivel folytatott heves har-
cokra került a sor. — 1Bölcke hadnagy októ-
ber 30-án Tahuretól délre egy francia kétfe-
delű lezuhanását idézte elő és ezzel a hatodik 
ellenséges jármüvet tette harcképtelenné. — 
Belfort környékén számos harc volt, ame-
lyek a német repülők sikerével végződtek. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

büssacaanan 

LEGUJAB 
BUKAREST: A nemzeti Liga tegnapi 

gyűlésén állást foglalt a kormány mellett. 
PÁRIS: A Daily Mail jelenti, hogy az 

orosz flotta pénteken ismételten megkezdte 
Várna és tBurgas lövetését. Az ágyúzás egész 
nap tartott. 

BUKAREST: Verciorova és Orsova kö-
zött megindult a hajóközlekedés. 

SZÓFIA: Derussi, román követ tanács-
kozott Radoszlavov miniszterelnökkel arról, 
hogy a Szalonikiban levő román árukat Bul-
gárián át el lehessen szállítani. 

GENF: Svájci lapok jelentik, hogy a 
franciák nyolc napos offenzivájuk alatt'90.000 
embert vesztettek. 

S Z E G E D , Köiesey-ufea 11. sz., 

mint hivatalos aláirási hely 
elfogad j e g y z é s e k e t a 
lii-sk k i b o c s á t á s ú 

e r e d e t i f e l t é t e l e k m e l l e t t , 
és a jegyzések megkönnyítésére igen 

előnyös e lő l ege t folyósit. 

D I V A T O S f é r f i - , f i u - é s női 

öltönyök, kalapok, sapkák stb. 
rendkívüli olcsón szerezhetők be 

KREMER légnél, Kossuth Lajos-sugárul 8. Telefon 773. 


