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T á v i r a t o k ! 
Nagy győzelmünk az oroszok felett. 

76,000 embert vesztettek az oroszok. 
Montenegróval a tárgyalások folynak. 

Budapest,  január 18. 
{Hivatalos).  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról 
jelenti: 

Orosz hadszintéren  mivel  tegnap sem 
volt  jelentősebb  esemény,  a Keletgalicziá-
ban és  a bessarabiai  határon lefolyt  újévi 
csatát,  melyről  a napi jelentések  könnyen 
érthető  katonai  okokból  nem közölhettek 
részletes  adatokat,  befejezettnek  tekint-
hetjak. 

Fegyvereink  a ISO  kilóméter  szélességű 
harctér  minden  pontján teljes  győzelmet 
arattak.  Minden  dicséret  felett  álló  gyalog-
ságunk, az összes döntő  harcok alapténye-
zője,  a tüzérség  nagyon megértő  és  ügyes 
támogatása  mellett,  az összes hadállásokat 
megvédte  a helyenként  gyakran sokszoros 
túlerőben  levő  ellenséggel  szemben. 

Az Ausztria  északkeleti  részében  lefolyt 
nagy ujéri  csata mult  éri  december  24-én 
kezdődött  s csak egyes napokon beállott 
harci szünetekkel  megszakítva,  január hó 
15 ig, tehát  összesen 24 napig tartott.  Ezen 
idő  alatt  számos ezred  17  napon állt  a leg-
hevesebb harcban. 

Orosz osapatokhoz  intézett  parancsok, 
foglyok  vallomása  és  pétervári  hivatalos 

nyilatkozatok  egész  sora igazolja,  hogy az 
oroBZ  hadvezetőséget  déli  hadseregének  tá-
madásánál  nagy politikai  és  katonai  célok 
irányították.  E céloknak  megfelelően  na-
gyok voltak  az embertömegek  is, melye-
ket ellenség  harcvonnlaink  ellen  küldött 
Az oroszok a legcsekélyebb  eredmény  el-
érése  nélkül  legalább  70,000 embert áldoz-
tak fel  halottakban,  sebesültekben  és  közel 
6000 harcosukat  fogtuk  el.  — A csapatok 
összeállítását  tekintve,  az újévi  csatában 
kivívott  győzelemben  része  van a monar-
chia összes népeinek. 

Ellenség  Keletgaliciában  újra erősíté-
seket von össze. Egyébként  északkeleten 
nincsen különösebb  esemény. 

Olasz  hadszíntéren  helyzet  változatlan. 
A Dolomit  harcvonalon,  tolmeini  hídfőnél 
és  görzi  szakaszon helyenként  élénkebb 
tüzérségi  harc folyt.  Ellenségnek  az emii-
tett  hídfő  ellen  intézett  kisebbszerü  vállal-
kozásait,  valamint  a Monte  san Michele 
északi  lejtőjén  levő  állásaink  ellen  intézett 
támadását  visszautasítottuk. 

Délkeleti  hadszíntéren  a monte-
negrói hadsereg  fegyverletételének 
szabályozására irányuló tárgyalások 
tegnap délután  kezdődtek.  Csapataink, 
melyek  időközben  megszállották  Vir-
pazárt és Rijekát,  beszüntették  az 
ellenségeskedést. 

Bombáztak Anoonát. 
Budapest,  január 18. 

(Hivatalos.) A flottaparancsnokság  jelenti: 
Január 17 én dólután egy tengerészeti re-

pülőrajunk erős támadást intézett Ancona 
ellen, ahol nehéz bombákkal találta el és fel-
gyújtotta a pályaudvart, a villamos müvet és 
és egy kaszárnyát. Négy védóágyu igen heves 
tüzelése teljesen eredménytelen volt. Az 5sz-
szes repülőgépek visszatértek. 

Legytiztttt angol és francia repülők. 
Berlin,  január 18. 

(Hivatalos.)  A német  nagy főhadiszál-
lásról  jelentik: 

Nyugati hadszintéren általában az arcvona-
lon a tüzelés többnyire tiszta időben fokozó-
dott. L?ns ismét élénk lUz alatt állott 

Két angol repülőgépet Paschdepe és Dodi-
zsele (Flandriában) mellett légi harcban le-
győztünk. A négy utas közlll három meghalt. 

Medwid mellett egyik repülőnk lelőtt egy 
francia  repülőgépet, a vezetőt és megfigyelőt 
elfogtuk. 

Keleti hadszintéren DUnhónál, Rigától délre 
és Vidsytől délre a sötétség és hóvihar vé-
delme alatt sikerült az oroszoknak előretolt 
kis német őrségeken rajtaütni és azokat szét-
szórni. 

Balkán hadszíntéren semmi iţjsâg. 
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