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Görögország érvényt szerez 
erélyes tiltakozásának. 

— Az antant ezer embert tartóztatott le Szalonikiben. — 

Berlin, január 4. A Wottff-ügynökség 
athéni tudósitója jelenti: A szövetségesek 
tegnap Szalonikiban az ellenséges hatalmi 

csoport ezer alattvalóját léktrtóztatták. — 

Sarrail tábornok ki mólét! en eljárása és a 
görög jogok semmibevétele az egész közvé-

leményben nagy elkeseredést kelt. A zsarno-
koskodás, melyet az antant-hatalmak ma-
guknak megengednek, mind elviselhetetle-
nebbé válik. (M. T. 1.) 

Szófia, január 4. Naum, a szófiai görög 
követ délelőtt felkereste Radoszlavov mi-
niszterelnököt és kormánya nevében' tudatta 
vele, hogy a görög kormány minden rendel-

kezésre álló őszközzet igyekezni fog annak 

a jegyzéknek, amelyben ja központi hatalmak 

szaldnikii könzuljamdk elfogatása ellett tilta-

kozott érvényt szerezni. A görög kormányt 
az az őszinte kívánság vezérli, hogy a szö-
vetséges központi hatalmakkal minden félre-
értést elkerüljön és zavartalanul tartsa fenn 

a velük való tariós jó viszonyt. 

A görög király Anglia magatartásáról. 

London, január 4. A Reuter-ügynökség 
jelenti: A Daily Chronicle szalonikfi külön 
tudósitója beszélt Konstantin királlyal, aki 
többek között a következőket mondta: 

Ujabb konfliktus 
az Unióval. 

— A Persia elsülyesztése miatt Wilson 
félbeszakította nászutját. — 

Hotspringe, (Virginia) január 3. A Reu-
ter-ügynökség jelenti: Wilson elnök félbe-
szakította násziutazását és ma Washington-
ba érkezik, hogy a Persia elsülyesztése miatt 
támadt konfliktust elintézze. (M. T. I.) 

London, január 4. A Reuter-ügynökség 

jelenti: Kairóból január 2-iki kelettel távira-
tozza Times tudósitója, Ihogy a Persia hajó-
töröttjeinek elbeszélése szerint a gőzöst dél-
nyomban fé'lcidálra fordult. Utasai közül so-
nyómban fá'loldalra fordult. Utasai közül so-
kan a tengerbe estek. Lehetetlen volt az ösz-
szes mentőcsolnakokat leboosátani, mert a 

hajó öt perc alatt elsülyedt. Két csoilnakot 
menekülőkkel zsúfolva a sülyedő hajó magá-
val rántott a mélységbe, mivel már nem volt 
idő arra, hogy köteleit elvágják. Négy men-
tőcsolnak utrakelt és 30 órai bolyongás után 
egy gőzös felvette ezeket a menekülteket. 
Több hajó ment el a mentőcsolnakok mellett, 
de nem mertek közeledni, mert nyilván el-
lenséges tengeralattjáró naszádok cseleitől 
féltek. A hajótöröttek között, akik tegnap 
este Alexandriába érkeztek, van az első és a 
második kormányos, hét gépész, 27 matróz, 
63 laskári és 59 utas. A megmenekült tisztek 
között van Bigham ezredes. Az amerikai 
Grant, a Vacuum Oii Company kalkuttai 
képviselője is megmenekült, Mac Nelly ade-
ni amerkai konzul ellenben a tengerbe ve-
szett. Roose amerikai alattvalót Gibraltár-
ban partra tették. 

London, január 4. A Reuter-ügynökség 

jelenti; Az elsülyedt Persia egy megrnene-

— Még mindig nem tudóm megérteni 

Angliát. Rám nézve közömbös, vajjön meg 

fognak-e támadni, elvárhatnám, hogy becsü-

letesen járjalak el velem szemben. Rosszin-

dulatú cikkekben folyton emlegetik, hogy a 

német császár sógora vagyok, de elhallgat-

ják, hogy az dpigol királynak víszönt unoka-

öccse is vagyok. 

— Szavamat adtam rá, hogy Görögor-

szág jóindulatu semlegességét meg fogom 

őrizni. Ez meg is történt. Sem véleménye-

met, sem Ígéreteimet nem szegtem meg. Leg-

főbb kötelességem hazám iránt, hogy meg-

óvjam semlegességét, márt erős az a meg-

győződésem, hogy Görögországnak .a leg-

nagyobb érdeke az, hogy ne vegyen részt a 

háborúban. (M. T. 1.) 

A raémefi lovasság és a 
bolgár haderő Szaloniki 

ellen. 
Stockholm, január 4. A Daily Mail je-

lenti Szalonikibüi: A német lovasság már 
érintkezésbe jutott a" Szaloniki körül épített 
erődítések közelében levő angol előőrsökkel. 
Jelentékeny bolgár haderő támadásba ké-

szül. 

kiilt utasa a hajó pusztulásáról a következő-
ket beszélte el : 

— A hajót Krétától délre 4!) mértföld tá-
volságban érte a torpedólövés. A tengeralatt-
járó próbált segíteni, de nem tehetett, inert 
a mentőcsolnakokat az idő rövidsége miatt 
nem lehelt elszabadítani a kötelekről, össze-
sen öt vagy ihat mentőcsolnakot bocsátottak 
le. Az utasok és a matrózok derekasan vi-
selkedtek, zűrzavar nem volt. A mentőcsol-
nakok menekültjeit 30 óráig tartó bolyongás 
után egy hadihajó vette fel. Más hajók a 
katasztrófa színhelyén keresik á hajótöröt-
teket. 

Szerdán nyújtják be az 
angol véderőjavasiatot. 

— A törvényt Írországra is kiterjesz-
tik. — A belügyminiszter lemondott. — 

London, január 4. A parlamenti pártok 
a képviselőket nyomatékosan felszólítják, 
hogy pontosan jelenjenek meg az alsóház 
szerdal ülésén, amikor Asquith miniszterel-

nök be fogja nyújtani a katonáskodásból 

szóló bilit. Fontos vita lesz és nincs kizárva, 
hogy szavazásra kerül a sor. 

A Daily Chronicle parlamenti tudósitója 
Írja: A támadásokat a bili ellen az önkéntes 
jelentkezés 'hivei fogják megnyitni és azok 
fogják folytatni, akik attól félnek, hogy a 
hadsereg növelése Angliát gazdaságilag túl-
ságosan fogja gyöngíteni. 

Hodge munkásvezér a Peopie cimü heti-
lapban azt fejtegeti, 'hogy a védkötelezettség 
miatt uj választások lesznek és Iha uj válasz-
tásra kerülne a sor, a védkötelezettség vala-
mennyi ellenzője megbuknék 

A Manchester Guardian értesülése sze-
rint Asquithnek nem az a terve, hogy egyál-

talán mindén nőtlen férfit katonáskodásra 

szőrit, a iházasemtoerek igénybevétele előtt, 
hanem csak a lord Oerby által létesített 
egyes csoportokon belül fog igy eljárni. (M. 
T. I.) 

London, január 4. A Reuter-ügynökség 
jelentése szerint a vcdkötelezettségröl alko-

tandó törvény hatályát Írországba is kiter-

jesztik. 

Kopenhága, január 4. A Daily Chronicle 
megerősíti, hogy John Simon belügyminisz-
ter .a védkötelezettség miatt benyújtotta le-
mondását. 

A Times politikai tudósitója annak a 
gyanújának ad kifejezést, hogy Runciman és 
Mac Kenna lemondását azzal akarják elhá-
rítani, hogy megállapítják a hadsereg liorlá-

tolt létszámát. Általánosan tudott dolog, — 
irja a lap, —hogy egy idő óta a legjobb ka-
tonai szakértők véleménye alapján a 'hadse-
reg létszáma meg van állapítva. Aki Anglia 
mostani rendkívüli erőfeszítéseit ismeri, nem 
kételkedik abban, hogy Angliának módjában 
á!l ezt <a létszámot fenlartani és ha szüksé-

ges, még kibővíteni. Most minden attól függ, 
hogy a hadosztályok megállapított számát 
nem szabad korlátozni és a hadosztályokat 

mindig teljes létszámban kell feníartani, Ihogy 
az ilyen teljes létszámú hadosztályok a fron-
ton felhasználhatók legyenek. 

A Times jelentése szerint a szervezett 
munkások fel fogják hatalmazni megbízot-
taikat, hogy a péntekre összehívott gyűlésen 
tetszésük szerint szavazzanak. 

Harc a tengeren. 
London, január 4. A St. Osv/nld 3810 

tonnás liverpooli brit gőzöst elsül vesztették. 
— Az elsülyesztett Glencyle gőzös, amely 
angol kikötőből Vl'adivosztok felé volt úton, 
9000 tonnás volt. A hajó 120 főnyi utasa és 
legénysége közül 3 európait és 7 kínait nem 
léhetett megmenteni. A Glencyle Port Said 
és Málta között sülyedt el. 

A norvég konzult is elfogták 
Szalonikiban. 

Berlin, január 4. A Wolíf-ügynökség at-
héni tudósitója jelenti: Sarrail tábornok See-
felder szalonikii norvég főkonzuli elfogatta. 
(M. T. I.) 

Miiyen megegyezés történt Bulgária 
és szövetségesei között. 

Bukarest, január 4. Az Adeverul jelenti 
Szófiából: A bolgár képviselőházban egy 
•szociálisíta reformpárti képviselő interpellá-

ciót intézett a miniszterelnökhöz, a követ-
kező szöveggel: 

— Milyen feltétellek mellett kezdte meg 
Bulgária a 'háborút? — Milyen megegyezés 

történt Bulgária és a központi hatalmak kö-

zött .arra az esetre, ha Macedóniát a bolgár 
csapatok megszáilanák? — Folytatja-e Bul-
gária a 'háborút? 

Radoszlavov miniszterelnök, aki távol 
volt', a sziobranje legközelebbi ülésén fog vá-
laszolni az interpellációra. Politikai körök-
ben nagy érdeklődés nyilvánul meg. 

Bizalmatlansági indítvány a japáni 
kormány ellen. 

Kopenhága, január 4. A Novoje Vremja 

jelenti Tokiótól!: A japán ellenzéknek a kor-
mány ellen irányuló bizalmatlansági indítvá-

nyát nyolcvan szavazattöbbség gél elvetet-

ték. 


