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Táviratok! 
Török hadihajók bombázzák Batumot. 

Konstantinápoly, december 12. 
(II ivatalos). Az Agence Ottomane jelenti a 

főhadiszállásról: 
A török hajóraj tegnap Batum Környékét bombázta és ezzel 

választ adott az oroazok ama állítására, hogy a török bajóktól 
meg van tisztítva a Fekete-tenger és hogy a Javus Szultán Se-
lirn és a Midili hadihajéi, harcon kivQI helyeztettek volua. 

Tegnap jelen'ett és részünkre szerencsés lefolyású  harcban, 
mely Deir mellett vívatott, az oroszok száz halottat és sok se 
besUltet vesztettek. 

A z oroszok vereségei a Kárpátokban. 
2200 orosz fogoly. 

Galíciában ínég foly  a harc. 
Budapest, december 12. 

(Hivatalos). Hófer  vezérőrnagy, a vezerkari főnök  helyettese 
jelenti: 

A tel jes hegyvidék minden nehézségei dac i ra cssp.i .'rak a 
Kárpátokban folytonos  ttyőzelmis U'k<i«ft»<<  közó't felturtózh-» 
tatUnui folytatják  elórenyoniu *<u-ar. Ez ÜUö/.eiben tegnap 2000 
orosznál többet fog'ak  el. A lupkovi hegy nyeregtől nyugatra esö 
szorosok ismít birtokunkban v tnnak 

Gjrücé'ő1, Orybowt Jl es Uj Sindectól délre esö területen 
nagy harcok indultak meg. 

A nyugat gaiiciai csata, melynek arcvonala délfelöl  Tymbark-
tól keletre esó vidékről indul ki és u Krakótól keletre fekvő 
területig húzódik, még folyik. 

Tegnap az orosz knau ismét több támiddsa tört meg tüzér 
ségünk erős tüze alatt. 

L°ngyelorsz&){ban helyzet nem vállozott. 
Przemysl védöserege legu'óbbi kirohan Agából 200 orosz-

foglvot  és 18 gi'pfegyveri  zsákmányolt, valamint nagyszámú lő-
szerrel tért vissza. 

Hőfer  jelentése felette  kedvező. Megtudjuk belőle, hogy 
seregeink Lupkovtól nyugatra bosszú vonalban nemcsak a Kor-
pátokat tisztították meg az oroszoktói, de del felöl  is mélyen 
benyomullak Otíliába es támadják a nyugatról is erős tüz alá 
vett oroszokat. 

A nyugat-g'ilici'ii csata rendkívül nagy erővel napok óta 
folyik,  de nem kételkedhetünk, hogy a Kupátokon átkelt csa-
pataink déli oldalról folyamatba  tett ujabb támadasa a mi fegy 
vereink általános galíciai g> őzeimével és Przemysl ujabb fel-
mentésével fog  véget érni. Szerk.) 

Lodznál az oroszok 150,000 embert vesztettek. 
Egyetlen magaslaton 887 orosz halott. 

Berlin, december 12. 
(Hivatalos.) A Wolf  ügynökség jelenti: 
L idz kiürítése az oroszok által titokban történt éjjel és igy 

harc nélkül, eleinte észrevétlenül. Másrészt azonban ez csak a 
kiürítést megelőző harcok eredménye volt. 

fi  harcokban az oroszok borzalmas veszteségeket szenved-
tek, különösen nehéz tüzérségünk munkája következtében az 
elhagyott orosz lövészárkok tele voltak halattakkal. 

A keleti hadsereg harcaiban még Tannenberg mellett balad-
tak el csapataink oly sok orosz katona holtteste mtllett, mint 
Lodz és LOWÍCÍ mellett, egyáltalában Tibainice és a Visztula 
közötti részeken. 

Az oroszokkal ellentétben különösen "«evés balot'at vesz-
tettünk. A XXV. tartalékbadten'ünk ismert áttörési mozdulatá-
nál e hadseregrósz mindössze 120 embert veszi'ett, ami bizo-
nyára igen csekély szám. Az ellenség arányaira jellemző, hogy 
csak a Lodztól nyugatra eső egyik, Lutomtersktöl délre fekvő 
magaslaton 887 halott orosz katonát találtunk és temettünk el 

Mint a korábbi harcok után, ugy most is elég pontossággal 
becsülhetjük fel  az oroszok veszteségeit. — Az eddigi Lengyel-
országban elfogott  és időközben Németországba már elszállított 
80,000 ellenséges harcossal együtt az oroszok vesztesége leg-
alább is 150,000 ember volt 

A németek többszörös győzelmei. 
540 francia  és 350 orosz fogoly. 

A franciák  súlyos vereségei. 
Berlin, december 12. 

(Hivatalos) A német főhadiszállásról  jelentik: 
Flandriában tegnap a franciákat  Langemarchtól keleti irányba 

visszavetettük, miközben mintegy 200 halottat és 340 foglyot 
vesztettek. 

Tüzérségünk bombázta Yperni pályaudvart, hogy ellenséges 
csapatmozdulatokat megzavarjon. 

Arras körül előbbre haladtunk. 
Souain-Perthes környékén franciák  ismét támadtak, de min-

den eredmény nélkül. 
Az argonnei erdőségben franciák  több heti tisztára passiv 

magatartás után néhány előretörést kíséreltek meg, de ezeket 
mindenütt könnyűszerrel visszavertük. Ezzel szemben a német 
csapatok ismét egy fontos  francia  támaszpontot foglaltak  el. Akna 
robbantással ellenség «u'yos veszteségeket szenvedett elesettek-
ben és földomlás  fo'ytán.  B/enkivül 200 foglyot  ejtettünk. 

Apremon<nál, Saint Mtchieltöl deikeleire franciáknak  több-
rendbeli támadását visszavertük, szintúgy, a Vogézek gerincén 
is, Markirchtól nyugatra. 

Kelet-poroszországi határon lovasságunk orosz lovasságot 
visszavert és 350 oroszt elfogott. 

A Visztulától délre, Észak Lengyelországban hadműveleteink 
tovább fejlődnek. 

D I Lengyelországban az oroszok támadásait osztrák magyar 
cs»patok és csapataink visszaverték. 

A németek nagy diadala. 
11,000 orosz és 600 francia  fogoly. 

* Berlin, december 13. 
(Hivatalos) A német nagy főhadiszállásról  jelentik: 
Miután  december  11 én  franciáknak  Apremontra,  Saint-

Michaeltől  délkeletre  intézett  támadása  meghiusult,  az ellen-
ség  tegnap délután  folytatólag  Flireyo  át (Saint-Micbiel  és 
Pont  á Mousson  fele  utja) támadt.  E támadás  közben fran-
ciáknak 600 embere fogságba  jutott  és  nagyszámú halottjuk 
és  sebesültjük  volt.  Ami veszteségünk  itt  mintegy  75  sebe-
sült  volt. 

Egyebekben tegnapi  nap nyugati  harctéren  lényegileg 
csendben telt  el. 

Észak-Lengyelországban  több ellenséges  hadállást  elfog-
laltunk.  E közben 11,000 oroszt  fogtunk  el  és  43 géppuskát 
zsákmányoltunk. 

Kelet  Poroszországban  és  Dél  Lengyelországban  nincs 
semmi újság. 

(A legutóbbi három hét alatt a németek 100,000, ami csa-
pataink 60,000 oroszt fogtak  el. összes orosz foglyaink  száma 
mintegy 400,000. Szerk.) 

Seregeink győzelmesen nyomulnak előre. 
Az oroszok súlyos vereségei. 

Budapest, december 13. 
(Hivatalos). Hófer  vezérőrnagy, a vezérkari főnök  helyettese 

a főhadiszállásról  jelenti: 
A gaiiciai csatában oroszok déli szárnyát, Limanowánál meg-

vertük és visszavonulásra kénysporitettOk. Ellenség üldözését 
megkezdtük. 

Arcvonainnk többi része ellen intézett minden támadás ugy, 
mint előző napokban ia, összeomlott. 

A Kárpátokon át előre vonult csapataink ismét többszörös 
harcok között erélyesen folytatták  ellenség üldözését. Délután 
elfoglalták  Neu Sandec, Grybow, Gorlice és Zmigród helységeket, 
hova bevonultak csapataink. 

Zemplénmegyéból az ellenséget teljesen kivertük. 
A nagy események színhelyétől távoleső keleti erdős Kár-

pátokban az ellenség a hegygerinctől délre sehol sem tudott je-
lentékenyen tért foglalni.  Csapataink általában tartják a szorosok 
legmagasabb pontjait. Bukovinában pedig a Szuojava-völgy vo-
nalat 

Dél-Lengyelországban nem volt harc. 
Lowicztól északra szövetségesünk eredményesen folytatja 

ai oroszoknak jól megerőaitett állásai ellen intézett támadásokat 
(Hófer  e legújabb jelentése rendkivQl örvendetes és rész-

letes áttekintést nyújt az egész északi harctér eseményeiről. Szerk.) 
hjomattti Vákár L. Mnyvnyomriáltban, Cslkaeie ad 




