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Szombat, január 15. 

LEGÚJABB. 
BÉCS: A Lovcen elfoglalása alkalmá-

ból Vilmos császár melegen üdvözölte kirá-
lyunkat. Őfelsége válasz-sürgönyben kö-
szönte meg az üdvözletet. 

LUGANO: Római jelentés szerint Mon-
tenegró nem hagy fel az ellenállással. Uj 
székhelye Niksic. Az élelmezési nehézségek 
miatt volt kénytelen feladni a hercegovinál 
—szandzsáki arcvonalat. 

LUGANO: Nagy megdöbbenést kelt 
Rómában az a jelentés, amely szerint mér-
tékadó személyiségek kijelentették, bogy 
Olaszországnak immár defenzívára kell 
szorítkozni Ausztria-Magyarországgal szem-
ben. A legközelebbi napokban várják a had-
vezetőség híradását az olasz haditervben 
beállott jelentős változások tekintetében. 

SAJTÓHADISZÁLLÁS: A tegnap dél-
előtti támadásban Rarance és Toporouc kö-
zelében három orosz ezred vett részt. Két-
száz lépésnyire engedtük őket állásainkhoz, 
erre megkezdődött egyes-tiizelésünk és a 
gépfegyverek leghevesebb tüzelése. Az 
orosz tömegek nagy veszteségeket szen-
vedtek és gyorsan bátrafelé özönlöttek. 
Majd egy domb lábánál gyülekeztek és az-
után egyesültek a tartalékcsapatokkal. Erre 
tüzérségünk tüzelés alá vette ezeket a tö-
megeket. Az ellenség veszteségei annál na-
gyobbak voltak, mert az orosz csapatok 
siirii tömegekben állottak összeszorulva. A 
számos halottat és sebesültet nem lehetett 
elszállítani és teljesen ellepik a csatateret. 

ATHÉN: Konstantin király hosszabb 
kihallgatáson fogadta Passzarov bolgár kö-
vetet. Ennek a kihallgatásnak annál na-
gyobb jelentőséget tulajdonítanak, mert a 
görög király közvetlen környezetéből csak 
Skuludisznak volt szabad megjelennie a ki-
rály betegszobájában. 

BASEL: Londonból jelentik, hogy Íror-
szágban a hazaárulás miatti elfogatások to-
vább tartanak. Dublinban az ir mozgalom 
számos vezetőjét ismeretlen okokból fog-
ságba vetették. 

ZÜRICH: (Havas.) Deschanel, a fran-
cia kamara újonnan megválasztott elnöke 
megnyitó beszédében köszönetet mondott 
a kamarának a tartós bizalomért, amely az 
egyetértés legbiztosabb záloga. Beszéde to-
vábbi folyamán igy szólt Deschanel: 

— Hogy a mindinkább növekvő nehéz-
ségekről a világ figyelmét elterelje, ame-
lyekben önmaga szenved, az önök termé-
szetes és jogos vitáit pártviszályok gyanánt 
akarja feltüntetni és azt a hitet szeretné kel-
teni, hogy Franciaországban .nincs egység. 
Önök bizonnyal nem fogják tűrni, hogy az 
önök határozatait és cselekvéseinek jellegét 
hamisan magyarázzák. 

Cetinjét elfoglaltuk. 
- A montenegróiak az összes harcvonalon meg-
kezdték a visszavonulást. - Grahovónál három ággut 

és sok hadiszert zsákmányoltunk. -
BUDAPEST, január 14. (Hivatalos je-

lentés. Kiadatott január 14-én délelőtt 10 
órakor. Érkezett délután 5 órakor.) 

Montenegró fővárosa birtokunkban 
van. A megvert ellenséget üldöző 
csapataink tegnap délután bevonul-
tak Cetinjébe, a montenegrói király 
székvárosába. A város sértetlen. 

A lakosság nyugodt. 
HÖFER altábornagy, 

,a vezérkari főnök helyettese. 
BUDAPEST, január 14. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A montenegróiak 
fővárosukat feladva, déli és nyugati harc : 

vonalaik összes vonalain megkezdték a visz-

szavomdúst csapataink elöl és Bilecától ke-
letre és Avtovácnál is montenegrói területre 
nyomulnak be. Grahovónál három löveget 
legénységével együtt zsákmányoltunk, azon-
kívül 500 puskát, egy gépfegyvert, sok lő-
szert és más hadianyagot. 

Beranenál és Ipektől nyugatra nincs 
ujabb esemény. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, január 14. A .nagy főhadiszál-
lás jelenti: A balkáni hadszintéren különös 
jelentőségű esemény nem történt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Berlin ünnepli Cetinje elestét. 
BERLIN, január 14. A német birodalmi 

fővárosban a kora délutáni órákban terjedt 
el a hir Montenegró fővárosának elestéről. 
Győzelmes csapatainknak Cetinjébe való 
bevonulását a közvélemény osztatlan meg-
elégedéssel vette tudomásul s amikor a 
Wolff-ügynökség jelentése a lapvállalatok 
kirakatában megjelent, a nép lelkesen él-
tette a hősies magyar-osztrák csapatokat és 
azok népszerű hadvezérét, Kövess tábor-
nokot. 

Cetinje elestének nagy sztratégiai és 

politikai fontosságot tulajdonítanak, mert ez-
zel már a harmadik ellenséges főváros ke-
rült a központi hatalmaik seregeinek ke-
zére. 

Kedden Kövess csapatai nehéz harcok 
után megszállották a Lovcent és alig három 
nap elmultával már birtokukba vették az 
ellenség fővárosát is, melynek megvédése 
céljából a montenegróiak elkeseredett ellen-
állást fejtettek ki. Ebben ismét a monarchia 
hadseregének példás harcedzettségét és ve-
zetőinek kiváló rátermettségét látják. 

Az orosz ujabb öt nagy 
vertük vissza. 

Az offenzíva óta — Az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett. 
5000 foglyot ejtettünk. — 

BUDAPEST, január 14. (Közli a mi- I Pflanzer-Baltin báró tábornok hadseregé-
mszterelnoki sajtóosztály.) Az ellenség teg- l nél és gróf Bothmer tábornok osztrák-ma 
nap reggel óta ismételten megkisérli, hogy • - — 
a besszarábiai harcvonalunkat Toporoucnál 
és Rarancetöl keletre áttörje. 

Öt nagy támadást indított vonalaink 
ellen, az utolsót a ma reggeli órákban; de 
minden egyes esetben, a legsúlyosabb vesz-
teségekkel kellett visszavonulnia. Az oro-
szok visszaverésében újra kiváló része volt 
tüzérségünk remekül vezetett ellenáUhatat-
ian tüzelésének. 

Keletgaliciában és a besszarábiai hatá-
[ ron folyamatban ievö csata kezdete óta 

gyar csapatainál 5100-nál több oroszt fog-
tunk el; köztük 30 tisztet és zászlóst. 

Karoüowkánál, VvoWüniában portyázó 
különitményeink néhány orosz tábori őrsöt 
ugrattak szét. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, január 14. A nagy főhadiszál-
lás jelenti: A keleti hadszintéren különös je-
lentőségű esemény nem történt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 


