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LEGÚJABB. 
. ZÜRICH: A Temps jelentése szerint az 

antant-kormányok elhatározták, hogy egy-

séges és közös vezérkart létesítenek. 

HÁGA: Arra a hírre, hogy Hollandia 

hajlandó Wilson lépését támogatni, a Táv-

irati Iroda arról értesül, hogy Hollandiának 

nincsen ilyen szándéka. 

ZÜRICH: A Messagem állítólag a leg-

beavatottabb forrásból azt az értesülést 

szerezte, hogy az antant kormányainak 

Wilsotiihoz intézett válasza, ellentétben a 

központi hatalmak jegyzékére adott válasz-

szal, rendkívül előzékeny, felette udvarias s 

a béke ügyére kedvező lesz. 

BASEL: Malta közelében egy német 

tengeralattjáró megtorpedózta a Verite ne-

vű sorhajót, amely most sérülten a kikötő 

előtt vesztegel. 

LUGANO: A Secolo szalonikii jelentése 

szerint az antant-csapatoknak Monasztir 

körül kivívott előnye jelentéktelen. 

SZÓFIA. A bolgár vezérkar jelenti ja-

nuár 3-ikán: A harcvonal egyes szakaszain 

rendkivi heves tüzérségi tüz. Két ellenséges 

hajó eredménytelenül bombázta Orfano kö-

rüli állásainkat. Dobrudzsában az ellenség 

visszavonult rendkívül megerősített állásai-

ba a Macin—Jiila—Vacareni ut mentén. Az 

ezen állásért vívott harcban elfoglaltuk a 

108. magaslatot, Vacarenitól keletre. Ellen-

séges monitorok bombázták Tulceát. 

BERN: A Havas-ügynökség jelentése 

szerint az antant a legutóbbi haditanácsko 

záson elhatározta, hogy Sárrail tábornok-

nak legalább 100.000 embert küld pótlásul. 

Tizezer már Szalonikiibe érkezett. — Sem-

leges államokba érkezett francia hirek sze-

rint a Sarrailnak küldendő pótlást negyed-

millió emberre emelték fel. 

STOCKHOLM: A cár és a román ki-

rály között kinos jelenet játszódott le. Fer-

dinánd román király, aki a főhadiszálláson 

találkozott a cárral, azt a véleményét hang-

súlyozta, hogy Románia pusztulását bizo-

nyos tekintetben az elkésett orosz segítség 

idézte elő. A cár emiatt rettentő haragra 

gerjedt és kemény szavakkal hárította el a 

vádat. 

BERLIN: Hindenburg vezértábornagy 

megbetegedéséről szóló hirek minden ala-

pot nélkülöznek, 

j Y l a c i n t e l f o g l a l t u k . 
Pintecesfi és ffliere is birtokunkba van. - Sikeres 
előretörésünk Manojlovnál. - A IX. hadsereg Focsani 

megerősített állásai előtt. 
BERLIN. A Wolff-ügynökség jelenti 

január 3-ikán este: A Dobrudzsában Maeint 

és Jiilá't elfoglaltuk. 

BUDAPEST, január 3. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A Dobrudzsában 

ujabb előrehaladást tettünk. Focsanltól dél-

re és nyugatra Falkemihayn tábornok osz-

trák-magyar és német haderői az erősen 

elsáncolt Milcov-szakaszig jutottak. Odább 

északnyugatra, Miereból visszavetettük az 

ellenséget. 

József főherceg vezérezredes harcvo-

nalának déli szárnyán Negrilescin tul nyo-

multunk előre. Bárjától délkeletre és a 

Monté Faltucanun, Sultától nyugatra, az 

ellenség erős támadásait súlyos veszteségei 

mellett visszavertük. A Mestlcanesti-sza-

kaszbam biztosító csapataink szurony- és 

ikézigránátharcban meghiúsítottak orosz 

előretöréseket. Manajlovnál, Zloczowtól ke-

letre, harcosainkból és német harcosokból 

összeállított rohamcsapat szerencsés por-

tyázásban három tisztet és 127 főnyi le-

génységet szállított be. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, január 3. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Lipót bajor herceg vezér-

tábornagy arcvonala: A Dryswlaty-tótól 

délre orosz portyázó különítményeket elűz-

tünk. Zloczowtól keletre, Manajlovnál a 

testö rbus zárdandár rohamcsoportjai osztrák 

és magyar gyalogsággal egyetemben három 

tisztet és 127 főnyi legénységet szállított be 

foglyokul az orosz vonalakból. 

József főherceg vezérezredes harcvo-

nala:. Az ellenség erős támadásai a Monté 

Foltucanu ellen nagy veszteségei mellett 

meghiúsultak. A Smíta és Putna-völgy közt 

több magaslatot rohammal elfoglaltunk. Az 

oroszok és románok támadásait visszaver-

tük és Barsaszlt és Tapescit harc után meg-

szálltuk. 

Mackensen vezértábornagy hadcsoport-

ja: Mozdulataink továbbra is tervszerűen 

folynak. A Zabala-völgy és a síkság közti 

hegyekben német és osztrák-magyar csa-

patok az ellenséget északkeletre szorítot-

ták vissza. Focsanítól nyugatra és délre a 

IX. hadsereg csapatai immár az oroszok-

nak egy megerősített állása előtt állanak. 

Pimtecestit és Miieret a Nulcoful mellett ro-

hammal elfoglaltuk és 300 foglyot szállítot-

tunk be. A Dobrudzsában az oroszokat he-

ves védekezésük ellenére Vacareniiböl, 

Jijilából Macinba tovább szorítottuk vissza. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az olasz fronton nincs 
esemény. 

BUDAPEST, január 3. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz har©< 

téren a helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

Élénk tüzérségi tevékeny-
ség a JVlaas területén. 

BERLIN, január 3. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A trónörökös hadcsoportja: 

A látási viszonyok javultával a Miaas terü-

letén délután élénk tüzérségi tevékenység 

fejlődött ki. A Bois de Pretreben a 93-dik 

számú laindwehr-gyalogezred járőrei egé-

szen a harmadik francia árokba nyomultak 

előre és a védömüvek elpusztítása után 

12 fogollyal tértek vissza. 

LUDENDORFF, első föszádásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

/Vlacedóniában a helyzet 
változatlan. 

BERLIN, január 3. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A macedón arcvonalon nincs 

különösebb esemény. 

' LUDENDORFF, első föszállásmester, 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, január 3. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-

tér: Lényeges esemény nem történt. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese, 

V 


