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Táviratok! 
Kitört az angol-török háború. 

Konstantinápoly, november 4. 
(Hivatalos.) A török főhadiszállás  közli: 
Az angol flotta  november elsején bombázta 

az egyiptomi határon levő Akabat, mire az ango-
lok megkísérelték csapataikat partra szállítani. 
Midőn azonban négy katonájuk elesett, az egész 
csapat sietve visszafutott  hajóikra. 

Bár az angolok sok tüzérségi lövedéket elpa-
zaroltak, oldalunkon mindössze egyetlen csendőr 
esett el. 

Az angol flotta  bombázza a Dardanellákat. 
Konstantinápoly, november 4. 

(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik: 
Az oroszok a kaukázusi határon erődítéseket 

kezdenek építeni. 
Az angolok megkezdték a Dardanellák bejá-

ratának bombázását. 
Tizennyolc kilóméternyi távolságból egyik tor-

pedónaszádunkról kilőtt néhány lövedék robbanást 
idézett elő egyik angol páncéloson. Az angol hajó 
tiz perc múlva eltűnt a láthatárról. Az angolok 
elvonultak. 

Az egyiptomi határon elpusztították az ott levő 
falvakat  és azután a Szuezi-csatorna felé  vonul-
tak vissza. 

fl cár parancsa. 
Támad az orosz. 

Budapest, november 4. 
(Hivatalos.) A pétervári távirati ügy-

nökségnek jelentik Tifliszből: 
A cári helytartó napiparancsban ki-

hirdette a kaukázusi hadseregnek, hogy 
a cár megparancsolta, hogy lépjék át 
a török határt és támadják meg a 
törököket. 

A perzsák ultimátuma Oroszországnak. 
Budapest, november 4. 

(Hivatalos.) Pétervári jelentés szerint 
a perzsa követ azt a követelést közölte 
az orosz kormánynyal, hogy az orosz 
csapatokat azonral hívják vissza a 
perzsa vidékekről. 

(Esax ultimul um valószínűvé teszi, hogy a perísa birodalom 
is megkezdi legkOielebb Oroaiomág ellen a háborút. Szerb.) 

Ujabb támadásunk Szerbiában. 
5 ág>u és 6000 szarvasmarha. 

Budapest, november 4. 
(Hivatalos). Potiorek táborszernagy a déli harc-

térről jelenti: 
Csapataink további előnyomulásuk folyamán 

Sabácztól délre és délnyugalra újólag ellenségre 
találtak. Az azonnal megkezdett támadás kedve-
zően halad előre. 

A Románján lefolyt  harcok alatt összesen 7 
tisztet, 647 főnyi  legénységet lógtunk cl. 5 ágyul. 
3 lőszerkocsit, 2 géppuskái, valamint sok lőszert 
zsákmányoltunk. 

A niontenegróiaktól több mint GÜ00 drb mar-
hát elvettünk, amelyet Boszniából magukkal akar-
tak vinni. 

fl nyugati harctérről. 
Berlin, november 4. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

Támadásaink Ypres ellen, Arrastól 
északra és Soissontól keletre lassan, 
de sikeresen haladtak előre. 

Verduntól délre és a Vogezekben a 
francia  támadásokat visszavertük. 

A keleti harctéren semmi nevezetes 
dolog nem történt. 

Az északi harctérről. 
2700 ujabb orosz fogoly. 

Budapest, november 4. 
(Hivatalos.) Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnök  helyettese jelenti: 
Orosz-Lengyelországban az ellenség 

csapataink mozdulatait tegnap nem 
zavarta. 

Egyik hadtestünk a lysagorai har-
cokban 20 tisztet és 2200 főnyi  legény-
séget foglyul  ejtett. 

A galiciai harcvonalon Podbuznál, 
Sambortól délre kétszáznál több, ma 
reggel pedig Jaroslaunál háromszáz 
orosz megadta magát. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

prémre van szüksége. Akinek van, sürgősen küldje 
be e cimre: Hadsegelyezö Hivatal Budapest, Váczi-
utca 38. sz. A posta ingyen szállítja. 




