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Velence partVidcHct Máztok! 
Hivatalosan jelentik: Flottánk a hadüzenetet követő május 23-ról 

24-re virradó éjjel akciót kezdett a Velence és Barbetta közötti olasz 

keleti partvidék ellen és ez alkalommal számos helyen eredménnyel 

ágyúzott katonailag fontos helyeket. Egyidejűleg tengeri haderőnk repü-

lőgépei bombákat dobtak a Chiaravalle melletti léghajó-csarnokra, vala-

mint az anconai katonai épületekre, úgyszintén a velencei arzenálra, minek 

látható eredményeként károkat és tüzeseteket okoztak. 

Flottaparancsnokság. 

Flottánk ismételten bebizonyította a vi-
lágháborúban, hogy harci készség dolgában 
méltó szárazföldi hadseregünkhöz. Tegetfhoff 
szelleme ma is él, — amint dicsőséges és jó-
ságos uralkodónk büszke örömmel hangsú-
lyozza. És tengeri erőnk támadó szelleme 
olyan bravúros esetet produkált, közvetlenül 
az olasz hadüzenet után, mely fölér egy dön-
tő győzelemmel. Velence partvidékét bom-
báztuk sikerrel. 

Velence, az olaszok legíéltetebb kincse. 
Megerősített tengeri kikötő, melynek védel-
me és érintetlensége mindennél íontosabb. És 
hadihajóink bevezetésül ép Velence ellen úsz-
tak . . . Hol volt a brigantik flottája? Hol ma-
radt az „érintetlen" Itália adriai büszke ki-
rálynője: Velence közeléből? És a beígért 
olasz, francia, angol flották együttműködése 
is miért késett? Hiszen unos-untailan csak ar-
ról hencegtek, hogy az Adriai-tengeren olasz 
hegemónia van, hogy az olasz flotta nagyobb, 
mint a monarchiáé — és igy tovább. Hiszen 
azt ígérték, hogy az olasz hajórajok meg se 
állnak a Dardanellákig, hova szintén juttat-
nak páncélosokat és katonákat. 'Meglehet, mi-
szerint ez tényleg is bekövetkezik, dacára, 
hogy beígérték, — elvégre a francia és angol 
milliárdokat főként a Dardanellák meghódítá-
sáért kapták. Mindenesetre flottánk csodála-
tos fellépése testvérünknek, a töröknek is 
rendkívüli előnyt hozott: a brigantik kényte-
lenek minden erejükkel otthonukat védeni és 

nagy segítséget nem vihetnek mostanában a 
Dardanellák ellen. 

De nemcsak hadiflottánk, hanem repülő-
gépeink saját otthonukban támadták meg a 
világtörténelem legaljasabb ellenségét. Repü-
lőink szintén sikerrel dolgoztak. Ha számítás-
ba vesszük, hogy egész csataterek eredmé-
nyét befolyásolni tudják a repülőgépek, ugy e 
tekintetben is határtalan örömmel és bizalom-
mal fogadjuk repülőink hősi bravúrját. 

Az olasz, délnyugati hadszintérről ma 
már Hőfer altábornagy jelentése is adott ize-
Ütőt. A határ egyes pontjain kisebb harcok 
kezdődtek. Osztrák területen, egész a határ 
mentén olasz lovasság mutatkozott. Rövide-
sen elválik, vájjon szemtől-szembe oly han-
gos lesz-e ez az ellenségünk, mint volt akkor, 
midőn a megkapott vérdijért ordított a szép, 
öreg városok piacain. 

Hőfer jelentése az olasz 
határról. 

Budapest, május 24. (Közli a miniszter-
elnöki sajtóosztály.) D é l n y u g a t i h a d -
s z í n t é r : A hadi állapot bekövetkeztével 
a tiroli határ egyes pontjain kisebb harcok 
kezdődtek. 

A partvidéki határterületen Strassoldo 
határhelységnél olasz lovasság mutatkozott. 

Höfer altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

KÉSZEN ÁLLUNK. 

Budapestről táviratozza tudósítónk, hogy 

Olaszország katonai intézkedésére ellenintéz-

kedésről gondoskodtunk. Támadásuk meg-

gátlására a szövetséges csapatok képesek 

lesznek szembeszállóm az összes ellensé-

geinknél semmirevalóbb ellenféllel. 

OLASZ MINISZTERTANÁCS. 

Luganóból jelentik: Viktor Emánuel ki-
rály délelőtt kihallgatáson fogadta a minisz-
tereket. Délután minisztertanács volt, Salan-
dra elnöklésével. 

AZ OLASZ SZOCIALISTÁK MA IS BÉKÉT 
AKARNAK 

Az Avanti cimü olasz lap ujabb szocialis-

ta proklamációt közöl, amelyben az olasz 

szociálisták megtagadják a háború támogatá-

sát. Háború helyett békeközvetités volna sze-

rintük a kormány kötelessége. 

A magyar parlament összeül. 
Budapest, május 24. Félhivatalosan jelen-

tik, hogy a kormány a képviselőház e hó 

huszonhatodik napján tartandó ülésén nyilat-

kozni fog a külpolitikai helyzetről. 

Ugyanaznap délután öt órára a főrendi-

húz is hasonló fontos okból plenáris ülésre 

egybehivatott. — - - . J I I f c j l / H H I T W I T K , 

A város hatóságaa~szegedi polgárok figyelmébe ajánlja, hogy becsületünk, 
le lk i ismeretünk és önfenntartás ! ösztönünk parancsol ja , hogy 

JEGYEZZÜNK AZ UJ HADI KÖLCSÖNRE! 


