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Kisebb sikerek az orosz fronton. 
BERLIN, január 27. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Línsingen tábornok hadsereg-

csoportjához tartozó kis néniét és osztrák 

osztagok sikeres vállalkozásaitól eltekintve, 

nincs különös jelenteni való. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a 'miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, január 27. (Közli a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) Az orosz hadszínté-

ren nincs különösebb esemény. 

HŐFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

Az orosz tüzérség ismét működik 
a besszarábiai határon. 

Csernovic, január 26. A Topcrouc és Ra-

rance mellett vívott nagy vi/kereszti csatia 

után aránylagos nyugalom következett, bár 

naponta kisebb gyaligsági harcok vannak. 

Január huszonötödikén éjszaka az ellenség 

tüzérsége ismét miiköilni kezdett, de súlyos 

veszteségeiket okoztunk nekik. 

Bukarest, január 27. Az UniversuUnak 

jelentik Dorok óiból január 25-iki kelettel: 

Miclesku volt derohoii prefektus, aki két na-

pig' volt a bukovinai határon elmondta, hogy 

az újévi csatia páratlanul iheves volt. Az 

Agyuk szakadatlanul szólnak de a nép már 

annyira megszokta az ágyúszót, hogy szinte 

föl se veszi már. 

Éjiszaka a harcok még hevesebek voltak. 

Az oroszok nagy erősítéseket hoztak ia front-

ra, azzal a szándékkal, hogy Csernovicot 

megtámadhassák. Hiába volt azonban min-

den erőlködésük, egyetlen, lépéssel sóm tud-

tak előbbre jutni, :mért a magyar és osztrák 

csapatok nagyszerűen megerősített hadállá-

sokban yannak, amelyekből az ellenség ki 

neim mozdíthatja őket. 

Az oroszok reménye: Esszad pasa. 

Lugano, január 27. A Corriere delin 

Sera pétervári tudósitója ecseteli azt a mély 

benyomást, amelyet a Lovcsen és Cetinje 

elfoglalása Oroszország összes köreire és 

pártjaira gyakorolt. Ezen események a szítt' 

világot u legsúlyosabb válságba döntötték. 

További meglepetések elkerülése céljából uz 

orosz sajtó megfelelő intézkedéseket követel 

Görögországgal szemben. Nagy reményeket 

táplál Esszad pasának és Olaszországnak a 

megegyezése iránt. 

Osiaviáoál csökkent a harci tevékenység* 
BUDAPEST, január 27. (Közli a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) A harci tevékenység 

tegnap általában csökkent. , 

Oslaviámál tüzérségi tüzelésünk hatása 
alatt még 50 olasz szökött át hozzánk. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

A francia miniszterelnök római utja. 

Lugano, január 27. A Corriere della Se-

/•fl-naik jelentik Parisból: Briand római utja 

véglegesen el van határozva, s a látogatás 

nemsokára megtörténik. Ugyanennek ,a lap-

nak római jelentése szerint Briand alkalma-

sint e hónap végén érkezik Romolta, mint-

hogy Salandra megígérte, hogy február else-

jén vagy másodikán Torino meghívására 

odautazik. 

Tegnap Sonnino és a francia nagykövet 

között tanácskozás volt, amelyen a többi 
közt Briand útjával foglalkoztak. .Briand 
megérkezése elé politikai körökben éláník ro-

konérzéssel tekintenek, minthogy ettől a Iá' 

togatástól az antant politikai és luttonoi 

együttműködése terén eredményt várnak. 

í 

Az Argonneokban időnkint heves tüzér-

ségi harcok. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG! 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

100.000 angol katonát 
szállítanak Marseillebe. 

Amsterdam, január 27. Franciaország 

belsejében az egész vasúti forgalmat meg-

szüntették, mivel .a vasutakra szükség van 

abból a célból, hogy január 25-ike és február 

elseje között százezer angolt Galaisból Mar-

seill ebe szállitsanaik. 

A szerb király is Franciaországban 
telepedik le. 

» 
Zürich, január 27. Marseilleből közlik, 

hogy Péter szerb király inkább Franciaor-

szágot választotta száműzetése helyéül, sem-

hogy, mint sokan hitték, Olaszországban te-

lepedjék le. Péter király a Provence egyik 

le gye röf Ínyesebb városában, egy nyugodt és 

előkelő helyen feg állandóan lakni. Ebben a 

városban, amelynek nem egészen 29.000 la-

kosa van, minden előkészület megtörtént Pé-

ter király befogadására. Péter király az ér-

seki palotában fog lakni, kisénete és hivatal-

nokainak családjai számára a 'főiskola épü-

leteiben rendeztek be lakást. Marseil.leben 

külön irodát szerveznek, amely a király ház-

tartási ügyeit intézi. A tudósító közli Péter 

királyival folytatott 'beszélgetése tartalmát, 

akit szolgájával és két kis 'belga griffonkutyá-

val való sétája közben talált. 

A király azt mondta, liogy csak Fran-

ciaország és ennek nagy hadserege fogad-

hatja őt vendégszeretettel. Királyok, akik el-

vesztették országukat, nem méhetnek más-

hová, mint Franciaorszákba, a királyok hazá-

jába. A belgák királya is tudta ezt, amikor 

Frianciaoirstzágha ment. Péter király végül azt 

mondta, ihogy Franciaországban való tartóz-

kodása neki csak szerencsét hozhat. (Bud. 

Tud.) 

Portugália mozgósítani készül. 

Berlin, január 27. A Tligliehe Rundschaii-

nak táviratozzák Luganóból; A Secoio ró-

mai tudósitója beszélt ott egy nagyon magas 

állású portugáliai diplomatával, aki a többek 

közt a következőket mondta: 

— Aiz angol követ Lisszabonban az utol-

isó inapckban süirün tanácskozott ta portugál 

miniszterelnökkel. Portugália végre valahára 

késznek nyilatkozott, hogy teljesiti elvállalt 

kötelezettséget és az azokból reá háramló 

katonai következményeket levonja. 

A hírlapírónak arra a kérdésére, hogy 

mozgás it-e tehát 'Portugália, ez volt a vá-

lasz : 

— Nagyon valószínű. Igaz ugyan, 'hogy 

Portugália katolikus népe a pápa törekvései-

nek értelmében azt követeli, hogy ne legyen, 

mozgósítás, de Portugália többé nem térhet 

ki Angliával szemben vállalt kötelezettségei-

nek teljesítése elől. , 

A törökök előnyomulása Perzsiában. 

Rotterdam, január 27. A Times azt hiszi, 

hogy miután az oroszoknak a törökök elől 

Asszabadadból és Kungariszból él kellett tá-

vozniok, Haimadaut Is el fogják hagyni. A 

törökök Bagdadból 240 kilométernyire halad-

tak perzsa haditerületen. 

Nagy készülődés 
Szaloniki előtt. 

Genf, január 27. A félhivatalos Temps 

első helyen, vezércikke előtt (közli a követke-

ző 'táviratöt: A 'szövetséges 'központi hatal-

mak minden rendelkezésre álló erőt összpon-

tosítanak Szaloniki ellen és minden jel sze-

rint a MonaiSZtir-iDoiran-vonalon megkezd-

ték az offenzívát. 

Ezzel szemben Magrini azt táviratozza a 

Szallomiki'ból a Secoio-inak, hogy a szalonikii 

frontom még semmi változás nem állott be. 

A vihart megelőző szélcsend uralkodik. Nem 

is valószínű, hogy a központi hatalmaknak 

mostani akciója a végleges jellegű általános 

támadás elkezdése volna. A központi hatal-

maik akciója később fog teljes nagyságában 

kibontakozni. 

Montenegró mindent feláldozott. 
— Miuskovics miniszterelnök nyilatkozata. — 

Paris, január 2C\. A Hcjvas-iigynökség 

ijelenti iLyonból: Nikita király 'fogadta a fran-

cia és a külföldi hirla,pirókat. Sajnálkozását 

fejezte iki azon, liogy egészségi okokból nem 

beszélhet velük hosszasabban, de ia minisz-

terelnök az utolsó eseményekről nyilatkozni 

fog számukra. 

Miuskovics miniszterelnök ezután rész-

letes tájékoztatást adott az eseményekről s 

elmondta, hogy a montenegrói sereg többe* 

tett, mint amennyit tefnni kötelessége volt és 

csupán az ellenség lóerejének, az eleség és 

lőszerhiánynak nyomasztó hatása alatt adta 

meg magát. Erélyesen tiltakozott \a lapok tá-

madásai ellen, amelyek Montenegrót azzo* 

rágalmazták, hölgy szövetségeseit elárulta. 

—• Mindent 'feláldoztunk, — igy végezd 

szavait a montenegrói 'miniszterelnök ^ 

csakhogy megfeleljünk szövetségeseink irá-

nyában vállalt kötelezettségeinknek: katoná-

ink életét és egész országunkat, annyit éhá't' 

'legalább is elvárhatnánk, hogy ne próbálja-

nak becsületünkben gázolni. (M. T. I.) 

* 

Megkezdték San Giovann' 
di Medua kiürítését. 

Lugano, január 27. 

Az Idea Naziönalé-,nak jelentik San 

ovanni di Medudból január 23-iki kelettel: * 

pillanatban ürítjük ki San Giovanni di 

duát, mert erős magyar és osztrák hadfi2' 

lopok vonulnak fel a Sketi-törzs áltat htb°!i 

területen át Medua felé. A szerb sereg utol*0 

maradványai fejvesztetten menekülnek W 

razzó felé, v 


