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Tát/iratok! 
A németek hareai. 

Berlin, december 25. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Flandriában tegnap általában nyu-

galom uralkodott. 
Festübertől keletre az angoloktól a 

tőlük december 20-ár elfoglalt  hadállá-
sok folytatásaképpen  erődített további 
szakaszt hóditottunk el. 

Lavonetól északkeletre egy ellensé-
ges századot emeltek ki csapataink, 
amely állásunk előtt fészkelte  be ma-
gát. Eközben 172 franciát  elfogtunk.  — 
Midőn ellenség megkisérelte, hogy állá-
sát visszafoglalja,  súlyos vesztesegeket 
szenvedett. 

Franciáknak Souain és Perthes kö-
zül ellenünk intézett támadásait, vala 
mint Verduntól ésraknyugatra «s Apre-
monttól nyugatra ellenünk intézett 
ki seb)) előretöréseit visszavertük. 

Keleten tegnap helyzet változatlan 
maradt. 

A törökök nagy győzelme. 
1000 orosz fogoly, 6 ágyu. 

Konstantinápoly, december 2á. 
(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik: 
A kaukázusi határon Olty és ld közölt csapa-

taink döntő győzelmet arattak. A harc ujabb sike-
rekkel még tart. 

Eddig hat ágyút, töméntelen lőszert és hadi-
anyagot zsákmányoltunk és több mint ezer oroszt 
fogtunk  el, köztük egy ezredest. 

Egy angol cirkáló tegnap kísérletet tett arra, 
hogy Ákabába behatoljon, de ágyúink tüze vissza-
vonulásra kényszeritette anélkül, hogy valami kárt 
okozott volna. 

Az északi harctérről. 
Budapest, december 25. 

(Hivatalos.) Hőfer  altábornagy, a vezérkari 
főnök  helyettese jelenti: 

Arcvonalunk nagy részén a harc tovább folyt. 
Csapataink a Nagyág és Latorca vidékén több 

támadást, az oroszoknak súlyos veszteséget okozva, 
visszautasítottak. 

Az uzsoki szoros közelében egy határszéli ma-
gaslatot elfoglaltunk. 

Galíciában az ellenséget Liskó irányában to-
vább szorítottuk vissza, viszont Wislok és Biala 
folyók  közt egész nap, karácsony estéjén és szent 
éjszakáján át meg éppen különös hevességgel 
folytatták  oroszok támadásaikat. 

A Dunajecz mentén és Orosz-Lengyelországban 
helyzet változatlan. Arcvonalunkon részben tüzér-
ségi harcok folytak,  részben nyugalom volt. 

A balkáni hadszintéren semmi sem történt. 
Ugy északon, mint délben hálával gondolnak 

derék csapataink hazájukra, mely oly gazdag ka-
rácsonyi ajándékokat küldött nekik. 

Úgyszintén csapataink a német birodalom gon-
doskodását, amelylyel a szeretetnek ebben a müvé-
ben nagy adományokkal résztvett, mint a szövetsé-
ges seregek benső együvétartozásának ujabb bizo-
nyítékát, meleg érzéssel fogadták. 

Ujabb török jelentés. 
Konstantinápoly, december 26 

(Hivatalos.) A török főhadiszállásról  jelentik : 

Tegnapi jelentésünk kiegészítéséül 
kaukázusi hadseregtől a következő 
táviratot kaptuk: 

Csapataink az ellenséget a határon 
túlra vetették vissza. 

Főhadseregünk offenzívája  folytán 
az oroszok elhagyják Akabát, Kallen-
berget és Ardoonél elfoglalt  állásaikat 
és rendetlenül menekülnek. 

A török hadseregnek ez az akciója 
méltó válasz az oroszoknak december 
17-én és 20-án kiadott kommünikéjére, 
mely azt mondja, hogy a török hadse-
reg erkölcsi ereje megtört és az oroszok 
hatalmas támadás után a törököket 
legyőzték, miközben nagy vesztesége-
ket okoztak nekik. 

A nyugati harctérről. 
Berlin, december 26. 

(Hivatalos) A német nagy főhadiszállásról  jelentik: 
Nieuportnál franciáknak  és angoloknak 24 ról 25-re virradó éjjelen 

ellenllnk intézet támadásait visszavertük. Tektoubernél indusokkal és ango-
lokkal vivőt) harcaink eredményét csak ma tekinthetjük 19 tiszt és 819 
színes és angol katona. 11 gépfegyver,  12 aknavető, fényszórók  és egyéb 
hadianyagok kerültek kezünkre, harctéren ellenségnek több mint 3000 
halottja maradt. — Angolok halottak eltemetésére fegyverszünetet  kértek, 
a mit megadtunk. — A mi veszteségeink aránylag csekélyek. — Lihons 
körül Amienstól keletre és Tracy Va tói délkeletre Compignétól észak-
keletre vivott kisebb ütközetekben mintegy 200 embert elfogtunk.  —Voge-
zekben Diedosbausentől délre és felső  Elzászban SennheimtóT nyugatra vala-
mint Altkirchtól délnyugatra tegnap kisebb harcok voltak helyzet ott vál-
tozatlan maradt. — December 20-án délután egy francia  pilóta Inor falura 
9 bombát dobott, noha ott csak hadikórházak vannak, melyek mint ilyenek 
pilóták részére is egészen villámosan főlismerhetőké  vannak téve, említésre 
méltó kár nem történt. Válaszul e tettre, valamint Freiburg városra történt 
ujabb hombavetésekre, mely nyílt város és hadmüveletek területén kívül 
fekszik  ma reggel Nincyi badallásoi körletében néhány helységre dobtunk 
közép kaliberű bombákat. — Keleti hadszíntér oroszoknak Lodzel melletti 
hadállásaink elleni támadásait visszavertük 1000 fogoly  maradt kezeink 
közt. — É-izaklengyelországban Visztulától helyzet északra változatlan 
maradt. — Visztulától délre támadásaink Bzura szakaszon előbbre balad-
tak. — Pilica jobb partján Tomassowtól délkeletre támadásunk sikeres 
volt, tovább délre helyzet változatlan. 

December 24 én délelőtt kisebb angol haderő benyomult német öbölbe, 
hydroplánok, melyeket magával hozott folyó  torkolata ellen haladtak, eköz-
ben ott horgonyzó hajókra, valamint egy Luxhafen  közelében levő gáztar-
tályra bombát dobtak, anélkül, bogy találtak éB kárt tettek volna, tüz alá 
vétetvén bydroplánto" nyugati irányban visszavonultak. — Ami légbajóink 
és repU'őgépjeink felderítő  szolgálatot végeztek angol haderő ellen és bom-
bákkal két Bngol torpedózuzót és egy kisérő gőzöst eltalált, észlelhető volt, 
hogy utóbbi bomba gyújtott. Beálló köd harcoknak gátat vetett. 

Az északi harctérről. 
Budapest, december 26. 

(Hivatalos). Hőfer  altábornagy, a vezérkari főnök  helyettese jelenti: 
Csapataink négy napi vitéz harcok után visszafoglalták  az uzsoki szo-

rost. — Galíciában oroszok néhány nap óta megkezdett támadásukat nagy 
had"róvel folytatták  és Ismét birtokukba vették a krosznói és jaslói meden-
céket — Alsódunnjec és Nida mentén helyzet változatlan. — Tomasowtől 
délre támadásunk keleti Irányban tért nyert. — Balkán hadszíntéren 10 nap 
óta nyugalom van, csak a Száva és Drina mentén folynak  olykor Jelenték-
telen csatározások. — Bileca vára december 24-én montenegróiak gyenge 
támadását vlssiaverte. 




