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LEGÚJABB.
Basel, január 6. A Baseler Nachrichten
jelenti: Az orosz gárda visszavonult a Bzurátol és a Rawkától, hogy karácsonykor pihenjen. Egész Oroszországból uj ezredeket
szállítanak Varsó környékére. Az 1915. évi
korosztály sorozása rendben folyik.
Berlin, január 6. A Lokalanzeiger jelenti
l openhágából: Kairóból táviratozzák, hogy
Dzsemal basát, volt török tengerészeti minisztert, a szíriai sereg főparancsnokát, jeruzsálemi lakásán holtan találták. Dzsemal basa valószínűleg merénylet áldozata.
Berlin, január 6. A Vossisohe Zeitung jelenti Amsterdamból: Az oroszok gőzcsóraakokat szereltek föl, amelyek a Visztulán jő
szolgálatot tettek és a németeket megakadályozták abban, hogy a Bzura torkolatánál
levő szigeten megvessék lábukat. A 30—35
méter széles folyamon keresztül állandó a
itüzérpárbaj. Óriási gránátok hullanak az
orosz lövészárkokba, ugy, hogy azt hitték,
a félelmetes 42 centiméteresekkel van dolguk. A németek uj lövedéket használnak. Az
orosz tisztek ezeket a lövedékeket levegőtorpedóknak nevezték el. Ezek a bombák
gyújtózsinórral vannak ellátva, amelyet láthatatlan mechanizmussal távolítanak el és
csak néhány száz méter távolságról sütik el
a szörnyeteget, tehát oly távolságról, amely
az ellenséges hadállásokat a folyón innen és
tul egymástól elválasztja. Az oroszok kézi
gránátokat használnak.
Ungvár, január 6. Az oroszok harc nélkül visszavonultak Ungban és most Fenyvesvölgy körül foglalnak állást. A hadműveletek különben tegnap a rossz időjárás
miatt szüneteltek. A Sáros- és Zemplén-megye határait fenyegető veszedelem elmük.
Az orosz sereg mintegy tizenöt kilométernyire visszavonult a határtól.
Budapest, január 6. A hadsereg „Rendeleti Közlönye" a következő legfelső kéziratot közli:
Kedves lovag Krobaíin táborszernagy:
Odaadó, érdemdús tevékenységének újbóli elismeréseül az I. osztályú katonai érdemkeresztet a hadiékitménnyel adományozóin önnek. Bécs, január 1. Ferenc József.
Ezenkívül a „Rendeleti Közlöny" több
kitüntetést közöl. Többek között Kuk Károly altábornagynak, Krakó várparancsnokának a Lipót-rend parancsnoki keresztjét
a liadiékltménnyel, Hanausek Vilmos föhaöbiztosnak a Ferenc József-rend parancsnoki
ke resztjét a csillaggal a katonai érdemkereszt szalagján, lováig Höíer Ferenc és Kamik Ferenc alíábornagyoknak a II. osztályú
katonai érdemkeresztet a hadiékitménnyel
adományozta a király.
Végül a király következő parancsát
hozza:
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IV évfolyam 7. szám.
A nem aktív tiszteknek a jelenlegi hadjáratban tanúsított kitűnő magatartása arra
késztet, hogy megparancsoljam, hogy mindazok a nem aktiv tisztek, hadseregbeli, haditengerészeti, landwehr-lelkészek és hivatalnokok, akik már 1908. december 2-án tisztekké (hivatalnokokká) kineveztettek és a
kik a jelenlegi hadjáratban részt vesznek, a
katonai jubileumi kereszttel tüntetendök ki.
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Csütörtök, január 7.
Rotterdam, január 6. Vilma, Hollandia
királynője levelet irt a német, angol, orosz,
belga uralkodónénak és levelében azt kéri,
hogy férjüket befolyásolják a béke érdekében.
Berlin, január 6. Marokkónak francia
gyarmattá való kikiáltása küszöbön van.
Róma, január 6. Garibaldinak a másik
fia is elesett a harctéren.

z oroszok hátrálnak
Lengyelországban.
A „Grazer Tagespost" írja: Az orosz
offenzíva T a r n o w é s Qorlíce között meghiúsult. Szombaton csapataink Gorlicétől délre
sikeres ellentámadásba mentek át -és egy
fontos magaslatot Tyimbarkíól délkeletre elfoglaltak a Gorlice—Koniecna-utoiii levő magaslatokat. Ily módon megkönnyítettük más
erőinknek más irányból való előretörését. A
Dunajecnél és Nidánál csend volt.
A Pilica nyugati pántján ugy látszik ütközetek vannaík folyamatban, amelyeket talán orosz erőkkel Konszkon -és Opaitovon való átjöveteíe provokált. A Ravvka mellett
a németeknek Ravanál, Szíki'ernievioétől keletre és Bolimov közelében sikerült támadásaikat folytatni. A Bzuránál Sochaeevtől
délre és Brochowtó! keletre „a németek szintén a jobbparton vannak. Soehacevnél még
ellentállnak az oroszok, a többi helyeken
már a második, illetve a harmadik védelmi
vonalra mentek vissza, amelyek a Bzurától
nyoic-tizenkét kilométernyire fekősznek keletre. Az összbenyomás a szövetségesekre
nézve tartósan kedvező. Mi a déli szárnyán
a frontnak több súlyos támadást visszautasítottunk és máris offenzívába mehetünk át.
Északon, ha lassan is, de előrehalad a német támadás. Nincs kizárva, h o g y már a
legközelebbi napokban
Közép-Lengyelországban nagy események lesznek.
HŐFER JELENTÉSE.
Budapest, január 6. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) Az erdős Kárpátokban már hónapok óta váltakozó eredménynyel folytatott harcok tovább tartanak. Ezen
harcok gyakran egymástól messze fekvő,
magányos völgyekben folytatott, kisebbszerű vállalkozások jellegével bírnak. Az ellenség, mely az utóbbi napokban megkísérelte, hogy e g y e s folyók felső folyásánál előretöréssel tért nyerjen, az uzsoki szorostól
nyugatra és keletre é s a Beszkidekben nyugodtan van.
A Visztulától északra és délre arcvonalunkon tegnap ágyuharc folyt.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese. í

A KÁRPÁTI HARCOK.
Budapest, január 6. A Budapesti Tudósító illetékes helyen nyert felhatalmazás alapján közli, hogy Magyarország területén az
utolsó negyvennyolc óra akrtt a helyzet, nem
változott. Az ellenség, amint az a Höfer-féle
jelentés utolsóelőtti mondatából is világosan
kitűnik, csakis Ung-, Bereg- és M.'ramarosmegyéknek már korábban megszállott határszéli csekély területét tartja birtokában. Az
ellenségnek eizen jelentést megelőző mondatában- említett előretörés! kísérlete, a Kárpátok bukovinai völgyében történhetett. (Közli
a miniszterelnökség
sajtóosztálya.)
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Berlin, január 6. A keleti határon és Lengyelország északi részében tegnap sem
volt változás. Lengyelországnak a Visztulától nyugatra esö részében csapataink az ellenség több támaszpontjának elfoglalása
után Sucha szakaszig törtek keresztül. 1600
hadifogoly és 9 gépfegyver került kezünkbe.
A Piiica keleti partján a helyzet változatlan.
A legfőbb hadvezetőség.
Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.
Posztifenak és fosztogatnak
az o r o s z o k .

Bécs, január 6. A Corriere déli a Ser-a keleti harctéri tudósítója jelenti: Az oroszok
Tarnopol, Lemberg és más galíciai városok
körül elpusztították a lengyel nemesek kastélyait, minden értékes holmit elhurcoltak, a
könyvtárakat pedig felgyújtották. Erre a sorsra jutott Presslavban Rey 'lengyel gróf gyönyörű kastélya, Podberzebun Sobieski János
ősi kastélya, a Sartoryski család várkastélya
és egész uradalma Skicniavában és gróf
Stergninski kastélya Nozdrban is.

Halai m o s t á m a d á s
az o r o s z o k d f e n .
Berlin, január 6. Milánóból a következő
táviratot kapta a B. Z. ani Mittag: Pétervárról jelentik a Secoló-nak, hogy a Pilicától délre az egyesült
németi-osztrák-magyar sereg Kielce irányából támadásra nyomul előre.

