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. 4 CmU  Lapok rendlOvUli  kiadáxai  a fiivá,  A . e i v . f l o , -  j . l . e . ü tMnUk  . „ t o l . s t e p . 1 n O k -

rost  lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. " é g s a j t ó o s z t á l y á n a k h i v a t a l o s t á v i r a t a i . 

Táviratok! 
A németek nagy győzelmei. 

Az angolok, franciák  és 01 oszok veszteségei. 
Berlin, október 29. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

Nieuporttól délre támadásunk lassan 
tért hódit. 

Liliétől nyugatra csapataink jól ha-
ladnak előre. Az ellenségnek több erő-
sitett hadállását bevettük. Tizenhat an-
gol tisztet és több mint, 300 katonát 
foglyul  ejtettünk és négy ágyút zsák-
mányoltunk. 

Angol és francia  ellentámadásokat 
mindenütt visszavertük. 

A reimsi székesegyház előtt felvo-
nult francia  ütegre, melynek tüzérségi 
megfigyelő  állomása van a székesegy-
ház tornyán, tüzelnünk kellett. 

Az Argonnesi erdőkben több lövész-
árokból kivertük az ellenséget és né-
hány gépfegyvert  zsákmányoltunk. 

Verduntól délre heves francia  táma-
dást visszavertünk. Ellentámadás alk al-
mával csapataink az ellenség föhadállá-

flz északi harctérről. 
Budapest, október 30. 

(Hivatalos.) Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 
főnök  helyettese a főhadiszállásról  jelenti: 

Az északi harctéren tegnap nem voltak na-
gyobb harcok. 

Az utóbbi napokban az oroszoknak Turka vi-
déke irányában több izben megkísérelt előny onui-
lását sikeresen visszavertük. 

Kitört a török-orosz háború. 
Nagy segítség nékünk és Németországnak. 

Berlin, október 30. 
(Hivatalos.) A Wolf-ügynökség  kato-

nai cenzura által engedélyezve közli a 
szentpétervári távirati ügynökség je-
lentését arról, hogy délelőtt fél  tiz és 
fél  tizenegy óra között egy három ké-
mény ü török cirkáló lövöldözte Feodo-
szija városát és vasúti állomását. Meg-
rongálta a görög keleti székesegyházat, 
a kikötőben levő raktárakat és a mólót. 
Egy katona megsebesült. Az orosz kül-
kereskedelmi bank fiókja  kigyuladt. 

Fél tizenegykor a cirkáló délnyugat 
felé  távozott és megadásra szólitotta 
fel  a várost. Bombázással fenyegetőzve, 

sáig nyomultak, melyet bevettek. A követelte az államvagyon és kincstár 
franciák  erős veszteségeket szenvedtek. 

Az északkeleti harcszintérer. csapa-
taink támadása folyton  előre haladt. A 
legutóbbi három hét alatt itt 13,500 
oroszt foglyul  ejtettünk és 30 ágyút és 
39 gépfegyvert  zsákmányoltunk. 

A délkeleti harcszintéren tegnap óta 
a viszonyok nem változtak. 

A miniszterelnök a harctéri helyzetről. 
Kitört a török-orosz háború. 

Budapest, október 30. 
Gróf  Tisza István miniszterelnök vármegyénk főispánjához: 
Közzététel céljából kOziOm Méltóságoddal, hogy Galioiában 
Orosz Lengyelországban Bikeresen folytatott és Orosz Lengyelországban Bikeresen folytatott  offenzlvánkkal 

meg kellett álíanunk, bogy megfelelő  intézkedések törtéohesse-
nek a Varsó felöl  jövó orosz túlerővel szemben. 

Ez teljesen Ónként, ai ellenség minden nyomása nélkül 
történt. 

Az orosz győzelmekről terjesztett híresztelések teljesen alap-
talanok. ' 

Pőerőnk a San folyó  torkolatától Przemysl-en át a Kárpátokig 
az ellenségtől elvett megerősített állásokban dőnihetetlenQI áll. 

Az észak keleti megyékbe betört orosz csapatokat az orsaág 
határától jó messzire nyomtuk és tovább OldOzzQk. 

Majdnem egész Bukovinát és Galíciának hazánkkal határos 
részeit megtisztítottuk az ellenségtől. 

A szerbek ellen a mult napokban elért sikerek ottani akciónk 
lovábbi győzelmes folytatására  nyújtanak remény*. 

Most jött berlini hivata'os bír szerint a török fl  Hta a Fekete-
tengeren megkezdte az oroszok elleni háborút. 

kiszolgáltatását. 
A török' konzult és a török hivatalnokokat 

letartóztatták. 
A cirkáló azután távozott. 
(Fi'odoszija város és tengeri megerősített kikötő a Fekete-

tenger ószaki részit), mélyen bent, a Krimi félsziget  mellett fek-
szik. ValószinQ, hogy a cirkáló háta megett az egész török flotta 
áll. Törökország megkezdett háborúja az oroszok ellen a lehető 
legkedvezőbb reánk nézve. Magával ragadja az egész ízlam-
világot, a perzsákat és talán Indiát is. Törökország befejezte 
mozgósítását, 800,000 kitűnően felszerelt  és elszánt vitézségük-
ről híres katonával támadja hátba Oroszországot. Ha nem csaló-
dunk, Bulgária is követni fogja  példáját a szerbek ellen, kikkel 
szemben a helyzet végsőkig kiélesedett. Szark.) 

A német támadások sikere. 
200 angol fogoly  és 8 gépfegyver. 

Berlin, október 30. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról  jelentik: 
Ma délelőtt Nieuporttól délre és Yprestól keletre támadá-

sainkat sikeresen folytatjuk.  Nyolc gépfegyvert  zsákmányoltunk, 
200 angolt elfogtunk. 

Az Argonnei erdőben csapataink tObb erődházat és támpon-
tot bevettek. 

Verduntól északnyugatra a franciák  sikertelenül támadtak. 
KQIOnben nyugaton és a keleti harcsziutéren a helyzet vál-

tozatlan. 

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdáikban, Caikawrada. 




