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l.UGANQ: Alz Observatore Romano j szki tábornokot saját katonái leütötték. Ke 
niégeáíolju azt a hirt, hogy a pápa ujabb | rensfki egy román csapat fel-ett parancs-
feihrvást intézett a hadviselőkhöz, vagy nokolt. 
azoknak egyik csoportjához, vagy szándé- BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti 
kában volna ilyen felhívást intézni. • í 26-ikán este: A frontokról eddig nem je-

ROTTERDAM: A Daily Maii jelenti", I terítettek különösebb eseményt, 
hogy az orosz délnyugati harctéren Keren- 1 

A Brentától keletre megszállottak 

ZÜRICH, november 26. Az olasz harc-
téri helyzet a napokban éri el kritikus pont-
ját. A szövetségesek hadseregei a Brenta 
es a felső Piave között csak tiz kilométerre 
állanak az olasz síkságtól és ha azt el tud-
ják érni, akkor az alsó Piave mentén vé-
dekező olasz hadsereget hátba támadják. 

LUGANO, november 26. A Giornale 
d'Halia szerint a Brenta és a Piave között 
nagy csata dul. Egy hivatalos kommüniké 
megállapítja, hogy az osztrák-miagyar of-

lenzivát rendkívüli makacssággal folytatják. 
SAjTÓHADISZÁLLÁS, november 26. 

A Brenta völgyétől keletre szívós elő-
készítés után Rrausz tábornok csapatai 
megszállották • a domináló magaslatokat, 
amelyeknek legmagasabb pontja a M ite 
Grappa hegygerinc, valamint a Monté 
Pertica. Az olaszok többször megismételt 
rendkívül makacs ellentámadásai ered-
ménytelenek maradtak és az eiie ség 
véres veszteségével összeomlottak. 

Csapataink az olasz begyek közt ujabb 

BERLIN, november 26. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A hegységben csapataink' 
helyi harcokban sikereket értek el és a ki-
vívott eredményt olasz támadásokkal szem-
ben megtartották. 

LUDENDORFF, első föszállásmesíer. 
(Közli a miniszterelnöki sa j tóosztá ly ' 

BUDAPEST, november 26. (Közli a 

miniszter elnöki sajtóosztály.) Az utóbbi 
napokban a Brenta völgyében) és attól ke-
letre a hegységben lefolyt harcok részünk-
re további területnyereséget eredményez-
tek. Az ellenség ellentámadásai sikertele-
nek maradtak. 

Keleten és Albániában nincs uiság. 
A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

Az angolok és franciák ujabb támadásai 
véresen összeomlottak. 

BERLIN, november 26. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: Flandriában csak időnkint foko-
zódott a tűztevékenység. Pölkapelle és 
Cheuvelt között sikeres előretöréseket haj-
tottunk végre és azokból foglyokat szállí-
tottunk be. — Paschand'áletöl északkeletre 
meghiusult egy angol zászlóalj előretörése. 
Cambrsytól délnyugatra elterülő csataté-
ren az ellenség makacsul ismételte Inchy 
elleni támadásait. Az előző napokban tá-
madásban és védelemben bevált itteni csa-
pataink tegnap is teljesen visszaverték az 
ellenséget, Megsemmisítő tüzelésünk Grain-
courtél délkeletre belecsapott az ellenséges 
csapatgyülekezésbe és számos páncélos 
gépkocsi készültségi állásába. A Bourlan 
elleni gyengébb gyalogsági előretörést visz-
szaverttík. A legutóbbi napokban Gourlan-
nál vonalaink mögött megmaradt angol 
fészkeket véres közelharcban megtlsztítot-
tuk. Nyolc tisztet, több, mint háromszáz 
főnyi legénységet fogtunk el és husz gép-
puskát zsákmányoltunk. A bourlanl ©rdö 
délnyugati szélén és Fontalnetöl nyugatra 
éjjeli heves kézigránátharcok az óhajtott 

térnyereséggel végződtek. — Banteuxtól 
északra az ellenség heves pergötüz után 
támadott; visszavertük. Fiecourttó! keletre 
egy angol előretörés akadályaink előtt ösz-
szeomlott. 

A német trónörökös hadcsoporíja: 
A franciák Samognieux 6s> Reausmont között 
a tüzelésnek a legnagyobb erőre fokozása 
után négy kilométer szélességben támadást 
intéztek. Az első támadó hullámok gyalog-
sági éls. védötüzünkben széttépve özönlöttek 
vissza a kiinduló állásba. Nyomban harcba 
vetett erök többszörös támadása védö-
zőnánkban összeomlott. Számos turkot, zu-
ávot és más franclát fogtunk el. Az erös 
tüz a harctér szomszédos szakaszaira is át-
terjedt és különösen az Arne két oldalán 
egész napon át nagy erővel folyt. 

Gyalogsági, harci és vadászrepüíöink a 
heves vihar és esö ellenére is sikeresen 
avatkoztak bele a harcba és Cambray csa-
taterén és a Máas mentén fáradhatatlanul 
támogatták a vezetőséget és a csapatokat. 

Keleti harctér és Macedónia: Nincs kü-
lönös esemény. 

LUDENDORFF, első föszállásmetecr 

Egyenetlenség az antantban a köiös főparancs-
nokság miatt. 

ROTTERDAM, november 26. A Mor- j főparancsnokságot állítsanak egy genera-
liing Post jelenti Washingtonból: Az Egye- | lísszlmiisz vezérlete alatt. A javastat sze-
sült-Államok javaslatot akarnak tenni az | rint közös vezérkart alakitanának, amoly-
antant-hatahnaknak, hogy a haderők kcjzös | ben minden nemzet képviseltetné magát. 

Az amerikai javaslat Amerikában igen nép-
szerű. Ezzel a javaslattal Wilson nyíltan 
szembe kerülne Lloyd Geofgeval, aki leg-
utóbb határozottan tiltakozott közös főpa-
rancsnokság felállítása ellen. 

GENF, november 26. Az egységes fő-
parancsnokság feletti vita az antant ha-
talmaknál komoly véleményeltérésre ve-
zetett az egyes szövetségesek között. 
Ebfcöl a konfliktusból újból feléledt a ver-
sengés Anglia és Franciaország között 
és olyan lehaugoltságot idézett elö, ami-
lyen a háború kezdete óta még a két 
szövetséges között nem volt. 

Dán szocialisták a békéért 
KOPENHÁGA, november 26. Vidéki 

lapok azt a hirt hozzák, hogy a dán szo-
cialisták elhatározták, hogy felszólítják a 
külügyminiszterüket, hogy forduljon más 
államokhoz auia kérdési megvizsgálása vé-
geit, vájjon kedvező-e ez az idö a semle-
gesekre nézve, hogy a békeközvetltést fel-
kínálják. 

A Rltzau-ügynökség erre a hirre a kö-
vetkezőkről értesül: 

Sclavenius külügyminiszterhez nem ér-
kezeti ilyen felszólitás. Ha azonban mégis 
megérkeznék, ugy a válasz egyértelmű vol-
na a kormány korábbi alkalmakkor elfog-
lalt amaz álláspontjával, hogy a kormány 
nincs abban a helyzetben, hogy a kívánt 
irányban megragadja a kezdeményezést. 

Török hiuAia'os jelentés. 
Konstantinápoly, november 25 .A főha-

diszállás jelenti: Szinai f ront : A parton és 
frontunk centruma ellen az angolok 23-án 
megismételték támadásaikat. 13 ulamennyi 
támadást az elleréség ncigy veszteségeivel 
visszavertük. Egy gépfegyver és három kü-
lönböző hadosztályból való fog. íy maradt ke-
zünkön. Az utóbbi időben a palesztinai JLir-
toknál hádoni további gőzÓst siilyeszteUünk 
d , melyeknek egyike szállitógőzös volt, má-
sika pedig munícióval és más hadianyaggal 
volt megrakva. íMereinánál egy ellenséges gő-
zöst hidroplánjaink megakadályoztak abban, 
hogy a kikötőbe befusson és visszavonulásra 
kényszeritettük. 

U j a b b h a ] é e ! s ü i j j t s i t é s e k . 

Berlin, november 25. A Wolff-ügynök-
ség jelenti: Egyik búvárba jónk az északi Je-
ges-tengeren ismét öt gőzöst süly ;.ztett cl 
14.000 brut^önnával. (Ezek között voltak a 
Zillah (3788 tonna) és az Ilderton (3125 ton-
na) felfegyverzett angol gőzösök, mindkettő 
fával Archangelszkből Angliába útban, a 
Báron Balfour 3991 tonna bányaszénszállit-
mánnyal, melyet kisórőmenétből lőttünk ki, 
továbbá az Ir ina nevü 2810 tonnás felfegy-
verzett orosz gőzös, mely élelmiszerszáilit-
mánnyal útban volt Arohangelszkből Alexán-
drovszkba. 

A tengerészeti vevfénhar főnöke. 

C á m e n c c a u intézkedései a öéke-
b a rátok e l l e n . 

Genf, november 26. Parisból érkezett 
táviratok Hírül adják, hogy Cí'émenceau 
parancsára hétfő óta több mint száz emu 
bert tartóztattaik !e, mert állítólag béke-
propagandát iJztek. A letartóztatottak közt 
van Párisnak és a Seine-depiarteunont köz-
ségi képviselőtestületeinek több tagja. Ezek 
a letartóztatások összefüggésben vanna'k 
a terjedő pacifista mozgalommal. 


