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Szeged, 1916. V. évfoiyam 6. szám. Vasarnap, január 9. 

LEGÚJABB. 
SAJTÓHADI SZÁLLÁS: (Montenegrói 

hivatalos jelentés.) A monarchia repülői 
gyakran bombázzák Cettiniét és a lovceni 
hadállásokat. 

AMSTERDAM: Nancyből elszállítják a 
müértékeket, mert a németek messzehordó 
hajóágyuikkal erősen lövik a várost. 

KÖLN: A „Kölnische Zeitung" jelenti: 
A hollandi udvari körökben azt remélik, mi-
szerint a világháború csakhamar véget ér. 
Arra számítanak, hogy tavasszal, ha bár-
melyik fél javára is megtörténik a katonai 
döntés, meggyorsul a békekötés lehetősége 
és megkötik a békét. Az antant belátta, hogy 
sem a német, sem a monarchia területéből 
egy talpalattnyit sem foglalhat el. 

ATHÉN: Az antant legújabban azt kö-
veteli a görög kormánytól, hogy távolítsa el 
a központi hatalmak diplomáciai misszióit. 

CSERNOVIC: Az elfogott oroszok val-
lomása szerint két hét előtt Chotinban zen-
dülés volt két mohamedán ezredben, amely-
nek katonái vonakodtak a frontra menni. A 
katonai parancsnokságnak nagynehezen si-
került a gyorsan kivezényelt kozákezred 
segítségével elnyomni a zendülést, mire mind 
két ezredet visszaszállitották az ország bel-
sejébe. 

BERLIN: A „Nationalzeitung" jelenti 
az orosz határról: Mint orosz lapokból kitű-
nik, a besszarábiai fronton folyó offenzívá-
hoz az összes. Odessza és Kiev közt össze-
gyűjtött csapatokat beállították. Ezzel egy 
orosz balkán-akcióról szóló verziót teljesen 
elejtették és világos, hogy ez csak arra való 
volt, hogy leleplezzék vele a mostani offen-
zívára vonatkozó előkészületeket. 

LUGANO: Milánóból jelentik, hogy az 
angol es francia csapatok megszállották Ra-
vallat, 

BASEL: Pétervárról jelentik; A Péter-
von Távirati Ügynökség a nagyobb orosz 
lapokkal közölte, hogy az antant elhatározta, 
Hogy Görögországnak nem ad kárpótlást és 
nem mentegeti magát a központi hatalmak 
míatt k éS alattvalóimk letartóztatása 

tudós°ND°N: A Reilter-ügynökség külön 
'tója a franciaországi brit főhadiszállá-

ScottsT értesmt> hogy Churchillt a Royal 
nnbií, ~VerteSek egyik zászlóaljának parancs-
nokává nevezték ki. 

kii^PENl1ÁÜA: Asquith miniszterelnök 
nuár n ' hOSy a loborzó-bizottságok ja-

GENF ^ ' n e g k e z d i k működésüket, 
n rn,,l f' A Pám radikólis sajtó követeli 
a ynn udósitó-ügynökségék beszüntetését 
mert valótlan szenzációkat terjesztenek. 

- A besszarábiai arcvonalon heves támadásokat 
vertünk vissza. - Kelefgaliciában és Bukovinában is 
felujultak az erős harcok. — 1000 foglyot ejtettünk. — 

BUDAPEST, január 8. (Közli a minisz-
terelnöki sajtóosztály.) Keletgaliciában és 
a bukovinai határon a csata tegnap újból 
fellángolt. A Stripa mentén, amint már je-
lentettük, az ellenség napkelte előtt meg-
kezdte támadásait. A r oh am c sap a tok na k 
néhány erős osztaga a köd oltalma alatt üte-
geinkig nyomult előre. Ekkor megindult a 
tizenhatodik és huszonnegyedik honvédez-
red és az ötvenhetedik középgalieiai gya-
logezred ellentámadása és a támadókat ál-
lásainkon tul verte vissza. 

Az ez alkalommal elfogott hétszázhúsz 
orosz között van egy ezredes és tiz más 
tiszt. 

A Dnyeszter-menti vonalaink egész na-
pon át legnagyobbrészt erős ágyútűz alatt 
állottak. 

A besszarábiai arcvonalon közvetlenül 
a déli órák előtt tüzérségi pergőtűzzel ve-
zette be támadásait az ellenség. Erőfeszíté-
sük ismét a Toporouc melletti ós a Raran-

cétól keletre fekvő állásaink ellen irányult. 
A harc most is rendkívül elkeseredett volt. 
A támadó oszlopok egyes részeinek sikerült 
is árkainkba benyomulni, azonban tartalé-
kaink kézitusában ismét kiverték őket. Ez 
alkalommal egy tisztet és 250 főnyi legény-
séget fogtunk el. 

Volhiniában, Berestiány mellett, csa-
pataink visszaverték az orosz hirszerzö kü-
lönítményeket. 

A Styr mentén tüzérségünk összponto-
sított tüzeléssel meghiúsította az oroszok 
arra irányuló ikisérletót, hogy a Cartorijsk-
íől északra fekvő temetőt visszafoglalják. 

Hőfer altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, január 8. A nagy főhadiszál-
lás jelenti: A keleti hadszintéren jelentős 
esemény nem történt. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.1 

A németek elfoglaltak 
egg francia árokrészt. 

BERLIN, január 8. A ¡nagy főhadiszál-
lás jelenti: Az arcvonal legnagyobb részén 
az időjárás kedvezőtlenül befolyásolta a 
harci tevékenységet. 

Hartmannsweilerkopftól délre a fran-
ciáktól meglepetésszerű előretöréssel elfog-
laltunk egy árokrészt; több mint hatvan va-
dász jutott kezünkre. 

Legfőbb hadvezetőség. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az angol kormány válságos helyzete. 
Stockholm, január 8. Az angol ¡lapok 

szerint a munkásmxniszterek kilépése a kor-
mányból komoly csapást jelent a kabinetre. 
Ha talán az uj választások erős, hazafias 
•többséget ¡hoznának is létre, végzetes szaka-
dást jelentenének a nemzet egységében. A 
Labour Leader ezt í r j a : 

— A kormány oly nagy bajt szerzett 
nekünk, amilyet ellenséges hadsereg soha-
sem okozhatott volna. 

Élénk ágguharc az olasz fronton. 
BUDAPEST, január 8. (Közli a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) Az olaszok a tol-
íneini hidfö északi része és ettől északra 
fekvő állásaink, különösen pedig a nemrég 
elfoglalt árok ellen, amelyet tegnap ismét 
többször támadtak, nagyon élénk ágyutüzet 

indítottak. 
Oslav,iánál és helyenkint a doberdól 

fensik szakaszában is meglehetősen heves 
ágyuharcak voltak. 

Hőfer altábornagy 
a vezérkari főnök helyettese. 


