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azokról a tanyai utakról, amelyeknek a ki-
javítása a legsürgősebb forgalmi érdeke a ta-
nyai gazdáknak. A javaslatot a mérnökség be-
mutatta a tanácsnak is és a tanács az elő-
terjesztés alapján mintegy tizenháromezer 
koronát irányzott elő az utak rendbehozásá-
ra. A munkálatokat szerdán már meg is kez-
dették s egyelőre az alsótanyai utakat fog-
ják kijavítani, ami októberig tart. A nagyon 
mély fekvésű dűlő utakat feltöltik és ameny-
nyire lehet, rendbehozzák a nagyon elhanya-
golt felsőtanyai utakat is. 

A tanácsnak az a terve, ihogy még eb-

A szerbek és görögök 
feltételei. 

(Mit akar Románia? — Danev és kormánya 
lemondott. - Drinápoly ellen | nyomul a 

török.) 

(Saját tudósítónktól.) Az athéni orosz 
követ a görög kormánytól közlést kapott 
Görögország követeléseiről. Ezek a kö-
vetkezők: 

1. A bolgár haderő demobilizációja a 
béketárgyalás megkezdése előtt. 

2. Hadikárpótlás az okozott kárért. 
3. Az égei tenger partvidéke. 
4. A Szeresz-Dráma vonal mögött le-

vő terület. 
5. A 'ágoszi öböl. 
6. A tráciai görög iskolai- és vallás-

oktatás függetlensége. 
Szasszonov külügyminiszter közlést 

kapott a szerb és a görög kabinettől, a 
melyben ezek határozottan visszautasítják 
az orosz-francia intervenciót és azt a kí-
vánságukat fejezik ki, hogy a prelimináris 
szerződést a harctéren irják alá Bulgáriá-
val. Az ellenségeskedés megszüntetéséről 
a szövetségesek nem akarnak tárgyalni. 
Ennek a vonakodásnak alapja a londoni 
nagyköveti értekezletnek egy kijelentése, a 
mely korlátlan jogot adott a szövetsége-
seknek arra , hogy a volt török birtokokat 
maguk osszák föl. 

Románia célja most már nagyon is 
nyilvánvaló: elfoglalja azokat a területe-
ket, amelyeket kért Bulgáriától, de nem 
kapott meg. Bukaresti jelentés szerint a 
hadsereg ma este átlépte a Dunát. A neve-
zetes esemény szemtanuja volt maga Ká-
roly király is. A tegnapi minisztertaná-
cson, amelyen a király elnökölt, megál-
lapították a trónbeszéd szövegét. A mi-
nisztertanács ezenkívül számos 'törvény-
javaslattal foglalkozott, amelyek a katonai 
szolgálatra bevonultak családjainak támo-
gatásáról, a mezőgazdasági munkálatnak 
a háború folyamán való folytatásáról szó-
lanak. A király helyeselte a kormány azon 
előterjesztését, mely ar ra vonatkozik, 
hogy ,a kormány a parlamenttől fölhatal-
mazást kér, hogy kihirdethesse az ostrom-
állapotot azokban a tartományokban, ahol 
azt szükségesnek látja. A lapok jelentései 
szerint azt is elhatározták ezen .a minisz-
tertanácson, hogy közölni fogják a nagy-
hatalmakkal egy jegyzékben a kormány 
fölfogását a hadiállapot folytán előállott 
helyzetről. Románok és bolgárok között 
eddig fegyveres összeütközések nem tör-
téntek. 

Törökország célja is nyilvánvaló 
most már. A hadseregét útnak indította, 
hogy ő is Románia példája szerint meg-
szállja azokat a területeket, amelyeket 
már elveszített. Törökország serege egye-
nesen Drinápolynak tart , azzal a céllal, 

ben az évben hozzák rendbe a tanyai utakat, 
lehetőleg mind, ahol csak közlekedés van. 
Ezért utasitotta a mérnökséget, hogy ott, a 
hol uj dülőutakra lenne szükség, ezeket is 
vegye programba. Természetesen mind-
ezekre a munkákra nem elegendő a most elő-
irányzott tizenháromezer korona, a tanács 
tehát ugy határozott, hogy a költségtöbbletet 
a közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett az 
útalap terhére fogja folyósítani. Igy mégis 
tűrhetőbb állapotba jutnak a tanyai utak, ad-
dig legalább, amig egy uj özönvíz nem sza-
kad a tanyavilágra. 
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hogy a nevezetes várat visszafoglalja. Ez 
a terve azonban nehezen fog sikerülni. 

Szófiából jelentik Athénbe, London-
ba és Berlinbe, teljesen megbizható forrás-
ból, hogy Danev és kormánya megbukott. 
Danev doktor már be is adta lemondását. 
Danev bukása összefüggésben van a bol-
gár vereségekkel és azzal a politikával, 
amelynek legjellemzőbb része Románia 
fegyveres föllépése. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

MÉG NEM KEZDTÉK MEG A TÁR-
GYALÁST. 

Belgrád, julius 16. Mértékadó helyről 
származó információ szerint a külföldi lapok 
jelentései, amelyek a közeli békekötésről szó-
lanak, koraiaknak tekinthetők, miután a tár-
gyalúst még meg sem kezdték. Pasics mi-
niszterelnök Nisbe utazott, bogy Venizelosz 
görög miniszterelnökkel és Vukotics monte-
negrói miniszterelnökkel a szövetségesek bé-
keföltételeire nézve megegyezzen. Néhány 
lapnak ama híréről, hogy a bolgár békeki-
küldöttek ideérkeztek volna, sem tudnak 
semmit. A küzdelemben ugyan szünet van, de 
a háborús operáció nem szünetel. 

A 'BÉKEFÖLTÉTELEK 
Belgrád, julius 16. Mint 'kormánykörök-

ben 'híre jár, a három miniszterelnök a mai 
nap folyamán megszövegezte a Bulgáriával 
kötendő béke föltételeit. (Minthogy eddig Bul-
gária közvetetlenül nem fordult a belgrádi 
és athéni kormányokhoz], hanem .ragaszko-
dik Oroszország közvetítéséihez, a bárom kor-
mány a 'békeföltételébet az orosz kormány 
közvetítésével fogja Szófiába eljuttatni. Szerb 
kormánykörökben 'föltételezhetőnek vélik, 
hogy Bulgária, tekintettel a román hadsereg 
folytonos előrenyomulására, amelyet tiuil'aj-
donképen csak a békekötés tarthat föl, a teen-
dő előterjesztést gyorsan fogja elintézni, ugy 
hogy azt elfogadja. 

A ROMÁNOK ÁTKELTEK A DUNÁN. 
Berlin, julius 16. A Tageblattnak jelen-

tik Bukarestből: Károly király elutazott a 
hadműveleti területre. A román hadsereg 
a tegnapi nap folyamán két irányban átkelt 
a Dunán. A kórházban intézkedéseket tettek 
a sebesültek elhelyezésére. Hivatalosan je-
lentik: A román hadsereg tegnap két ponton 
átlépte a Dunát és folytatja az előrenyomu-
lást bolgár területen. A hídverés hét óra alatt 
történt. 

EGYÜTT A SZERB ÉS ROMÁN. 
London, julius '16. A Duily Telegraph je-

lenti Bukarestből: A román hadsereg hadmű-
veleteit összhangba hozzák a szerb hadsereg 
hadműveleteivel és mindaddig folytatják, 
mig Románia el nem éri azt a két célját, bogy 
Bulgária turtukajatóóbrics-baícsiki vonalat 
visszavonhatatlanul átengedi Romániának és 

el nem ismeri Romániának azt a jogát, hogy 
az összes a balkáni egyensúlyra vonatikozo 
kérdésiek elintézésénél Romániának a szavát 
is meg kell hallgatni. __ _ 

A TÖRÖKÖK ELŐRENYOMULNAK. 
Konstantinápoly, julius 16. A török had-

sereg elérte Rodoátót és Csorlut. A gyönge 
bolgár haderő ellenállás nélkül visszavonult. 
A porta vitatja a nagyhatalmaknak azt a jo-
gát, hogy Törökországot az Enosz-Midia 
vonalnál megállíthassák. Az előrenyomulás 
három hadoszlopban történik. Egy kémlelő 
léghajó Cserkeszkőjig jutott és megállapí-
totta, hogy a bolgár hadosztályok nagyon 
gyöngék. 

Konstantinápoly, julius 16. Rodostó bol-
gár kprmányzóját letartóztatták és Konstan-
tinápolyba hozták. A török előőrsök tegnap 
este óta már Liileburgászban vannak. A bol-
gárok a drinápolyi vonaton csaknem minden 
vasúti hidat a levegőbe röpitéttek. Utasok be-
szélik, hogy a bolgárok a drinápolyi köz-
épületekből és mecsetekből a drágaságokat 
mind elviszik. • 

OROSZ PRÓBAMOZGÓSITÁS. 
Bukarest, julius 16. Kisenevböl ideérke-

zett utasok beszélik, hogy Beszarábiában a 
vasutakon tegnapelőtt megszűrhették a te-
herforgalmat. Az odesszai és kisenevi kato-
nai kerületek előkészületeket tesznek a pró-
bamozgósitásra. 

ÜZENET AZ OROSZNAK. 
Pétervár, julius 16. A román követ közöl-

te az orosz kormányinyal, hogy Mnjareszku 
miniszterelnök részt fog venni Pasics és Ve-
nizelosz találkozásán és igényt fog .támaszta-
ni a Turtukája—Balcsik vonalra. 

ROMÁNIA A NAGYHATALMAKHOZ. 
Bukarest, julius 16. A kormány ma jegy-

zéket küldött a nagyhatalmaknak, amelyben 
körvonalazza állástpontját. Megjelöli a straté-
giai határt és kifejti, hogy milyen feltételek 
mellett lehetne nézete szerint a válságot a 
Balkánon véglegesen elsimitani. A jegyzék 
azzal végződik, hogy Románia ma az egyet-
len faktor a Balkánon, amely katonai tekin-
tetben számottevő és szava már csak azért 
is súlyosan esik a latba, mert azon a határ-
vonalon kivül, amelyet a román sereg már 
megszállott és okkupálni fog, egyéb területi 
erdekei nincsenek a Balkánon. 

SZASZONOV EURÓPA BÉKÉJÉRŐL. 
Páris, julius 16. A „Figaro" pétiervári tu-

dósítója jelneti: Orosz kormánykörökben az 
a vélemény, hogy a miniszterelnökök nisi 
találkozása döntő jelentőségű lesz és a fegy-
verszünet megkötése közel áll. A tegnapi mi-
nisztertanácson Szaszono'V külügyminiszter 

' ugy nyilatkozott, hogy Európa békéje semmi 
: tekintetben sincs veszélyeztetve és hogy a 

balkáni államok konfliktusa gyors megoldást 
fog találni. 

ABBAHAGYJÁK A HÁBORUT. 
Belgrád, julius 16. A külügyminisztéri-

umban ma azt a fölvilágosítást adták a hely-
zetről, hogy a Balkán-államo'k közt nyilván 
egy-két napon belül létrejön a fegyverszünet 
és az ellenségeskedések a legrövidebb idő 
alatt meg fognak szűnni. 

Lemond a közös pénzügyminiszter. A 
„Grazer Tagespost" jelenti Szerajevóból, 
hogy lovag Bilinski közös pénzügyminiszter 
legközelebb távozik állásából és utódja 
Baernreiter, az osztrák urakháza tagja lesz 


