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Budapest, j anuár 17. Saját tudósítónk 

távirata. Gróf Tisza István miniszterelnök 

ma bejelentette Montenegró kapitulációját. 

A Pénzintézeti Központról szóló tör-
vény eisö paragrafusának elfogadása után 
Tisza a kővetkezőket jelentette ki: 

— Nikita, Montenegró fejedelme, békét 

kért, mi előfeltételül a feltétlen fegyver-

lerakást jelöltük meg. Nikita ebbe beleegye-

zett és ennek következtében a kapituláció 

megtörténte után megkezdjük a béketár-

gyalásokat. 

— Anélkül, hogy túlbecsülném ezen 

esemény jelentőségét, legyen szabad azt 

mindenesetre örvendetes eseménynek mi-

nősítenem, melyben a monarchia és Ma-

gyarország első gyümölcsét látja eddigi 

kitartásának és hősiességének. (Fo ly tonos 

éljenzés.) * 
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mi által az olasz önteltség dacara, az Ad-
ria fölötti hegemóniát a hatalmunkba kerit-
Jök. Ezenkívül Montenegrón keresztül meg-
kezdhetjük az albániai hadműveleteket, a 

az utolsó csapás következik a szétug-
rasztott szerb seregre és az első érzékeny 
Vereség a hitszegő olaszokra, akik Valonát, 
Mint a féltékenységük zálogát őrzik, resz-
ketve őrzik az Adria innenső partján. 

Az esemény külpolitikai hatása minden 
Messzebbmenő kombináció nélkül abból áll, 
'togy egy ellenséges állaim már elismerte 
hatalmunk fölényét és megszegte a többi el-
lenségünkihöz fűződő szolidaritást. Az an-
t a n t varázshatalma ezzel automatikusan fog 
Megszűnni a többi államokkl szemben, ame-
vek szintén abba a helyzetbe kerülnek, 

hogy különbekét kérjenek, Olaszország nem 
akart, vagy nem tudott segíteni Nikiién, az 
°'asz király apósán és igy ő tanácsolta azt, 
vagy legalább is belenyugodott abba, hogy 
Montenegró a mi kényünkre-kedvünkre 
hízza magát. Ez jellemző az olasz állapotok-
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Azt feleltük, hogy ezt a kérelmet csak azután teljesíthetjük, ha a montenegrói 

hadsereg feltétel nélkül való fegyverletételre irányuló követelésünket elfogadta. 

HÖFER altábornagy, a vezérkari főnök helyettese. 

(jörögországban államcsíny készül. 
Az antant és a Venizelosz-párt a király ellen. -

- Ultimátum Görögországhoz. -
FRANKFURT, január 17. A „Frankfur-

ter Zeitung" jelenti Konstantinápolyból: A 
görög helyzet forrong. A Venizelosz-párt 
nyíltan a király ellen foglal állást. Nem le-
hetetlen, hogy az antant közreműködésé-
ve] államcsíny történik. 

ATHÉN, január 17. Az összes görög 
tartalék-korosztályokat behívták. 

SZÓFIA, január 17. Görögországgal 
minden összeköttetés megszakadt. Az an-

tant azzal indokolja erőszakos fellépését, 
hogy Gunarisz a vezérkari főnökkel együtt 
német-barát politikát üz. 

ZÜRICH, január 17. Az antant Athén-
ben ultimátumszerű jegyzéket nyújtott át. 
Az ultimátumban követeli, hogy Görögor-
szág a központi hatalmak diplomáciai kép-
viselőit azonnal távolitsák el és minden hi-
vatalos érintkezést szüntessenek be a köz-
ponti hatalmakkal. 
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