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Az olasz támadásokat Ismét 
véresen visszavertük. 

— Repülőink Veronát újból bombázták. — 
Az egyik repülőgéprajunk Veronára 

ujabb számos bombát dobott. 
Höfer altábornagy, 

Az olasz kormány lemondását 
várják. 

Amsterdam, november 15. Olaszország-
ban nagy a nyugtalanság ,az Albániára vo-
natkozó görög-bolgár terv miatt. Angira min-
denáron: rá akarja birni Olaszországot, hogy 
támogassa a Balkán-expediciót. Ámde ugy 
az olasz néphanguiíat, mint a képviselők egy 
csoportja ellenzi ezt. A Stampa is ellenez 
efféle vállalkozást. Arról biztosítanak, hogy 
ezt az olasz kormányra oly kincs kérdést 
december l-ig, amikor a képviselőház össze-

Budapest, november 15. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztály.) Az ellenség támadó 
tevékenysége az Isonzó-arcvonalon tegnap 
talán a zuhogó eső miatt láthatóan csökkent. 
A doberdói fensik szakaszán ellenben heve-
sen tovább folyt a harc. 

Monté San Miehele északi lejtőjén az 
olaszoknak ismét sikerült nehéz tüzérségi 
tüz által ütött résen állásainkba behatolni. 
Nagy ellenséges erőket, amelyet este ezen 
betörési helytől északra támadást kezdtek, 
véresen visszavertük.. Ezután ellentámadá-
sunk következett, amellyel az arcvonalunk 
elvesztett részét teljesen visszafoglaltuk és 
az ellenségnek rendkivül súlyos vesztesége-
ket okoztunk. 

Az olaszoknak a Monté de Sei Busi el-
len intézett erős támadása is összeomlott, 
csakúgy, mint valamennyi korábbi támadás. 

Görz bombázásával eddig 58 polgárem-
bert megöltek, 55-öt megsebesítettek és 
mintegy 300 házat és csaknem az összes 
templomokat és kolostorokat súlyosan meg-
rongálták. 

iii, függőben hagyják. A minisztériumban is 
vannak, akik ellenzik a Balkán-expedíciót és 
Cadorna is vonakodik támogatni Salandrát, 
aki az angol álláspontot képviseli. A keddi 
minisztertanácsban tanácskoznak e kérdés-
ről. A kabinetnek lemondását vagy rekon-
strukcióját várják .még a képviselőház össze-
ülése előtt. 

Cartorijsknál megvertük az oroszokat. 
— Az ellenség felgyújtotta az elvesztett helységeket. — 

Budapest, november 15. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztály.) A Cartorijsk mellett 
harcok tegnap teljes sikerre vezettek. A 
megvert ellenséget a Styr könyökből a fo-
lyón át visszavetettük. Az ellenség sietős 
visszavonulásbaji az összes elvesztett hely-
ségeket felgyújtotta. Ezzel a Cartorijsk kö-
rül vívott négy heti szívós és dicső harcok 
ép ugy az oroszoknak eredeti állásaikba 
való visszatéréséhez vezettek, mint az an-
nak idején az orosz csapatok részéről any-
nyira reményteljesen indított áttörési kísér-
letek. 

A Styr-menti Siemikovcenél a tegnap 
bejelentett zsákmány gyarapodott. 

Egyébként nem történt jelentős ese-
mény. 

Höfer altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Berlin, november 15. A nagy főhadi-
szállás jelenti: H i n d e n b u r g tábornagy 
hadcsoportja: Smorgon vidékén az oroszok-
nak egy részlettámadása súlyos vesztesé-
geik közt állásunk előtt összeomlott. 

L i p ó t bajor herceg táborszernagy 
hadcsoportja: Nincs újság. 

L i n s i n g e n tábornok hadcsoportja: 
Csatlakozólag a iPodgacienél az ellenséges 
vonalba történő betöréshez, német és ma-
gyar-osztrák csapatok tegnap az orosz had-
állásokat a Styr nyugati pontján egész ki-
terjedésükben megtámadták, az oroszokat 
visszavetettük; a nyugati partot megtisztí-
tottuk tőlük. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Uj élet Varsóban. 
Varsó, november 15. Az Itteni sajtó az 

egyetem és technikai főiskola megnyitásának 
benyomása alatt áll. Valamennyi napilap és 

folyóirat üdvözli az eseményt és visszapillan-
tást vet az orosz uralom alatti időre. A Dzi-
ennik Polski irja: Az orosz kormány nem 
akarta teljesíteni a lengyelek kívánságát és a 
lengyel tudomány szabad1 fejlődéséinek lehe-
tőségét nem akarta tűrni. A Tygodnik llust-
rovani irja: Ama történelmi pillanat előesté-
jén vagyunk, ,amikor az egyetem termeiben 
isimét felcsendül a lengyel nyelv. A Kar jer 
Narodovi irja: Apáink és nagyapáink nyelve, 
amelyet eddig az orosz kormány bántott és 
elnyomott, végre ismét hangosan csendül fel 
az egyetemen és polytechnikumon. 

A nisi metropolita a szerbiai 
állapotokról. 

Szófia, november 15. Dossitei, szerb met-
ropolitát tegnapelőtt Nisből Szófiába hozták. 
A püspök azt az óhaját fejezte ki, hogy sze-
retne beszélni Csaprasikof, volt bolgár követ-
tel, aki engedett ennek a kérésnek. 

A bolgár követ Nisből ismerte a rnetro-
politát, akinek gyakori vendége volt. A met-
ropolita első szavai ezek voltak: 

— Mily nagy szerencsétlenséget csinál-
tunk ! 

A metropolita a további beszélgetés fo-
lyamán elbeszélte, hogy a diplomaták októ-
ber 18-án távoztak Nisből. Pasics és a kabi-
net október 30-án menekült. Csak Ivanovics 
Ljubomiir belügyminiszter maradt november 
3-ig Nisben. A metropolita' a kormány kérése 
dacára sem akarta elhagyni a nisi lakossá-
got, boldog, hogy ott maradt, és a várost a 
legnagyobb szerencsétlenségtől megóvta. 

A metropolita továbbá kijelentette, hogy 
a szerb katonai parancsnokság a csapatok 
visszavonulása idején több miint húsz komi-
tácsi bandát hagyott iNisben és megbízta őket 
azzal, hogy a bolgár katonákat a házakból és 
leshelyekből lövöldözzék. Osak a metropolita 

közbelépése hiúsította meg a merényletet. 
November 6-án Dossitei a békés, lakosság 
élén üd'vözölte a bolgár hadsereget. 

A szerb egyházfejedelem megvetéssel 
nyilatkozott Oroszországról, kijelentette, mi-
szerint az orosz szanitécmisszió minden kö-
nyörgés ellen elhagyta a tultömött kórháza-
kat és csak !ké't orosz betegápalónőt hagytak 
ott. Nisben a nemzeti könyvtár, a muzeum és 
az arzenál sértetlenek maradtak. Az állam-
nyomda már bolgár nyelven dolgozik. 

A 'szerb metropobtát tegnap a Phiillipö-
polisz melletti baskovi zárdába vitték 
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A németek térhódítása 

nyugaton. 
Berlin, november 15. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Ecuneföi északnyugatra egy 
300 méternyi kiszögellő francia árkot heves 
harc után elfoglaltunk és állásunkkal egye-
sítettük. 

Az arcvonal többi részén nem volt je-
lentős esemény. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

A „Times" Caillaux hágai útjáról. 
Kopenhága, november 15. A Times hágai 

értesülése szerint a diplomáciai világban Cail-
laux és D'Esitourn elles de ConStantnaik, a 
nemzetközi békeszövetiség elnökének ottani 
látogatása nagy meglepetést .keltett. 

Görz elfoglalása után . . . 

Berlin, november 15. A Ruszkoje Slovo 
irja: Olaszország részt fog venni a balkáni 
hadjáratban.. íNagy sereget fog Albániába kül-
deni, mihelyt elfoglalta Görzöt. 
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LEGÚJABB. 
LUGANO: A Corriere della Ser a jelenti: 

Kitchener az egyiptomi főkormányzóval na-
pok óta Marosban időzik. 

LUGANO: Verona bombázásakor épen 
vásár volt. A bombázás folytán harmincan 
megholtak, negyvennyolcan megsebesültek. 

KOPENHÁGA: Itáliából visszatért kép-
viselő elmondja, hogy jelen volt, amikor Fi-
renzében kétszáz katonát elrettentő példa 
gyanánt agyonlőttek, mert a katonák vo-
nakodtak a harctérre menni. 

BUKAREST: Bovargicből jetentik, hogy 
tegnap hajnalban Várna irányából ágyúzást 
hallottak.' Részletek hiányoznak. 

CHIASSO A Corriere della Sera közli: 
A Tétovából előnyomuló bolgárok nemcsak 
Monasztirt fenyegetik, hanem Débrát, vala-
mint az Ochridába vezető utvonalat is. Ez 
utóbbi különösen azért fontos, mivel az egyet-
len útvonal, melyen automobillal és kocsival 
lehet közlekedni. 

SZÓFIA: Ma ideérkeztek a felszabadí-
tott osztrák-magyar internáltak. Az állapo-
tuk siralmas. 


