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A frontokon. 
A Novoje Vremja 'haditudósítójának je-

lentése szerint a bolgárok példátlan hősies-
séggel küzdenek és eddig egyetlen bolgár 
katonát sem sikerült foglyul ejteni. A bol-
gárok — jelenti a tudósító — inkább dara-
bokra vágatják magukat, semhogy a romá-
nok fogságába kerüljenek. Derék bolgár szö-
vetségesünk harci elszántsága és támadásá-
nak ellenállhatatlan ereje nemi lep meg ben-
nünket, akik a dicső bolgár hadsereg és ki-
tűnő bolgár vezérkar értékét ismerjük. Kü-
lönösen mi magyarok, teljesen áterezzük 
bolgár testvéreinknek támadó dühét és jogos 
bosszúvágyát a rabló ellenséggel szemben, 
amely a második balkáni háborúban aljas 
módon megfosztotta a védekezni nem tudó, 
véres harcokban kimerült Bulgáriát kivívott 
győzelmeinek legbecsesebb eredményeitől. 
A románok ugyanezt a gálád taktikát akar-
ták követni Bulgáriával szemben most is, 
amidőn nehéz harcai után pihent és érintet-
len haderejükkel hátba támadtak bennünket 
abban a reményben, hogy isinét könnyű 
zsákmányhoz jutnak az ellenállásra már 
képtelen központi hatalmakkal és szövetsé-
geseikkel szemben. A bolgárok dobrudzsai 
győzelmei megtanították Romániát arra, 
hogy nem legyőzött és erejét vesztett ellen-
séggel van számadása. Az a becstelen szá-
mításon alapuló haditerv, amely a már ha-
lálra sebzeit ellenségen akar győzelmet 
aratni, gyászos és végzetes tanulságokat fog 
hozni Románia számára, amelyekből a vér-
telen dicsőségről ábrándozó románok, Tut-
rakan és Szilisztria elfoglalásával máris ke-
serves izelitőt kaptak. A Novoje Vremja 
haditudósítójának jelentése nem valami ked-
ves olvasmánya lesz ellenségeinknek, akik 
győzelmüknek minden reménységét kime-
rültségünkre alapították és az; imént még 
győzelmi mámorban uszó Bukarest diadal-
orditását et némítja a menekülők kétségbe-
esése és jajkiáltása. 

Románia, amely nem a saját erejében, 
hanem ellenségeinek' legyöngült állapotában 
bízott, aljas szándékáért keservesen meg 
fog lakolni. A bolgárok nagyszerű előre-
törései megerősítenek bennünket abban a 
hitünkben, hogy a végső győzelem a köz-
ponti hatalmaké lesz, amelyek a rabló szán-
déka ellenségekkel 'szemben létükért, terü-
leti fönnmaradásukért ontják vérüket. Ez a 
tudat ad erőt a mi katonáinknak, ezért küzd 
Bulgária oiy példátlan elszántsággal, ezért 
nem ésik egyetlen bolgár katona sem román 
fogságba a Dobrudzsában és eizért találja 
magát szembe majd a románok rablóhada 
Erdélyben a magyar katonák oly harcos 
energiájával, amely a bitorolt szent földről 
visszaűzi a betolakodott, orvtámadó ellen-
séget. 

Mi és szövetségeseink minden fronton 
azért a legszentebb célért harcolunk, liogy 
őseink örökségét megvédelmezzük. A törö-
kök a Dobrudzsában is Konstantinápoly ka-
puját őrzik, a németek négy évtizedes mun-
kájuknak gyümölcseit akarják biztosítani, 
Ausztria államiságának feldarabolása ellen 
küzd az Isonzónál és Erdélyben Magyar-
ország területi integritásáért harcol. Ezek-
nek a szent céloknak közössége biztositja 
számunkra a győzelmet, mert a mi elbuká-
sunkkal létünk és jövőnk hanyatlik el. 

Ezek a szempontok teszik bizonyossá, 
hogy a Novoje Vremja haditudósítója rövi-
desen az erdélyi frontról hasonló tartalmú 
jelentést továbbíthat megbízóinak. Ha a 
hadvezetőség elérkezettnek látja majd a£ 
időt arra, hogy a románok ellen Erdélyben 
is megkezdjük a támadást, ellenségeink fáj-
dalmas tapasztalatokat fognak szerezni ar-
ról, hogy minő csodatettekre képes a ma-
gyar vitézség akkor, amidőn az áldott 'hazai 
földről kell kiűzni az ellenséget. Nyugodtan 
várjuk azt a pillanatot, amikor hadvezetö-
ségiink alkalmasnak látja az időt a támadás 
megkezdésére. 

Szent meggyőződésünk, hogy akkor a 
Novoje Vremja tudósítójának ismét sok kel-
lemetlen jelentenivalója lesz. A német és 

bolgár oroszlánokat már megtanulták isme}' 
ni ellenségeink. A magyar tigrisekkel majd 
Erdélyben lesz rettentő találkozásuk.' 

A bolgárok első győzelme az olaszok felett* 
— Két olasz század támadását a Butkovo-tónál visszaverték. — 

SZÓFIA, szeptember 12. A bolgár ve-
zérikor jeleníti szeptember 12-,iki'érőll: Romá-
niai front: A Duna-parton nyugalom ural-
kodik. Csapataink a Dobrudzsában folytat-
ják az elönyomulást. 

Macedóniai front: Tegnap, szeptember 
ll-ikén az Osztrovo-tó környékén gyenge 
tüzérségi tüz és járörharcok. A Moglena-
területen az ellenfél kisebb csapatrészekkel 
ismételten támadott, de tüzünkkel minde-
nütt visszautasítottuk a támadásokat. A 
Vardarivölgyben és a Doiran-fó mellett 
élénk tüzérségi tüz. A Biitkovo-tónál két 
olasz század géppuskákkal és egy lovas-
csapat előretört Butkovo-Dzumaja falu irá-

nyában, de csapataink merész ellentámadá-
sa szétszórta az ellenséget. 30 olaszt el-
fogtunk. Fz volt az első összeütközésünk 
az olaszokkal. A Struma-völgyben az ellen 
fél 10-ikén Nevolen és Cardsiköj falvak 
melletti harcokban 7 tisztet és több, níln' 
100 katonát vesztett. Több gépfegyver! 
muníciót és más hadiszert zsákmányoltunk 
amelyeit az ellenség rendetlen menekülés 
közben eldobált. E küzdelemben két skót 
tisztet és száz embert fogtunk el. 

Az Egei tengerpart mellétt az ellenséges 
flotta cirkál. Vizirepülöiuk az ellenséges 
flottát Kaivalla (kikötőjében sikeresen tá-
madták meg. 

Zaimisz miniszterelnök visszalépett. 
Athén, szeptember 12. A Reuter-ügynöki 

ség jelenti: Zaimisz miniszteréhök viásza-

fíerlin, szeptember 12. A „Daily Tele-
graph" jelenti Athénből: Röviddel azután, 
hogy Szatonikiban kitört a forradalmi moz-
galom, Zaimisz tanácskozásra hivta meg 
Venizeloszt. Zaimisz közölte Venizelosszal, 
hogy hozzájárul politikájához, de Venizelosz 
az antant-követek legutóbbi kihallgatásának 
eredményét nem találta kielégítőnek s ezért 
vonakodott a tanácskozást megtartani. Zai-
misz, hir szerint, arra kérte Venizeloszt, 

legyen türelemmel; mivel azt reméli, ho$ 
a királyt irt liberális program elfogadáséit 
rábírhatja. Habár a liberálisok kételkednek 
abban hogy ez Zaimisznek sikerül, incg|S 

rövid időre fegyverszünetet engedélyeztek 
Róma, szeptember 12. A Stefániáié? 

nÖkségttek az athéni francia követségen tör-
tént incidensről szóló jelentése azt mondj3, 

hogy a követségre behatolt személyek 
kiáltották: Éljen a király! Le a négyes szö-
vetséggel! A behatolt tüntetők lövésed 
senki sem sebesült ineg. (M. T. I.) 

Sziliszfria erődben fiz nehéz ágyút zsákmányoltak 
a bolgárok. 

— Hivatalos jelentés a románok borzalmas kegyetlenkedéseiről. 
Szófia, szeptember 12. A bolgár vezér-

kar jelenti szeptember 11-én: 
Romániai front: A Duna partján tüzér-

ségi tüz Tekiánál, Viddinnél, Lomnunül, 
Grühovónál és Szisztervónál. Csapataink 
tegnap bevónultak Szilisztriába. A lakosság 
ünnepélyesen fogadta őket. Szilisztria erőd-
ben tiz nehéz (erőd) ágyút, sok hadianyagot 
zsákmányoltunk. Az ellenséges csapatok a 
Duna mindkét partja mentén északi és keleti 
irányban vonulnak vissza. Lavascsapafaittk 
üldözik őket. A román, orosz és szerb csa-
patok, de különösen a románok visszavonu-
lás közben haltatlun kegyetlenkedéseket kö-
véttek el a védtelen bólgár lakossággal szem-
ben. 

A hadseregparancsnokság jelenti: A 
határ átlépésének első napjától kezdve a 
román hadsereg borzalmas kegyetlenkedé-
sének egész sorát tapasztaltuk, amely ke-
gyetlenkedések nap-nap után borzalmasab-
bakká válnak. 

A hadüzenet előtt néhány nappal a ro-
mánok a dobrudzsai bolgár lakosság egész 
állatállományát elvitték rekvirálás nélkül. A 
Tutrakan elfoglalása után visszavonuló ro-
mánok a falvakat felgyújtották. Több falu 
még most is lángokban áll. 

Szeptember 7-én a Dorsanlarnál meg-
vert és páni félelem közben menekült román 

hadoszlopok Srebrua faluba egy század"' 
küldtek két tiszt vezetésével, amely a 
ség egész férfilakosságát összeterelte és 
szaka meggyilkolta. A falu főterét és utc"1 

az ártatlan polgáráldozatok hullái borítják-
A falu gyermekeinek egy részét házaké 
•zárták, « házakat fölgyújtották. A tö"1" 
gyermeket és az asszonyokat Szilisztriá^ 
hurcolták. Szeptember 8-án Aliszák fa" 
egész férfilakosságát elcipelték a Dunáhró 
ott lemészárolták őket és holttestüket a DH-
nába vetették. Több faluból összeterelték " 
bolgár lakosságot, Calarasi város elé 
colták őket és ifödözékül állították a szer""' 
csétleneket a bolgár tüzeléssel szemben. ! 

Tengerészeti repülőink 
sikeres vállalkozásai* 
BUDAPEST, szeptember 12. (KÖZ®] 

miniszter elnöki .sajtóosztály.) A szeptem®; 
tizenegyedikéről tizenkettedikére virr^ 
éjszaka egy tengeri repülörajunk támad"' 
intézett a yesi-i léghajócsarnok, a falco"®1 

rai vasúti telepek és az anconai védő üteí^ 
ellen. A csarnokot több telitalálat érte. ' 
védöütegek lőtték a repülőgépeket, az"1 

ban valamennyi sértetlenül visszatért. 
HAJÓHADPARANCSNOKSÁÖ- j 

(Közli a inwiiszterehiö'ki .sajtóoszlt^'í 


