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— A liadsereg és a flotta meg fogja tenni 

a maga kötelességét, a nép pedig vetekedik 

velük áldozatkészségben. Hogy meddig tart 

még a háboru, azt senki sem mondhatja meg, 

de az bizonyos, hogy a győzelemig ki kell 

tartanunk. Biztosítlak benneteket, hogy nagy 

a mi eszketö aggódásunk és félelmünk is, 

de éppen olyan nagy vigaszt és lelkesedést 

•merítünk, valahányszor Játjuk, hogy az or-

szág népe milyen áldozatkészséggel és lelke-

sedéssel támogat bennünket. Az erőkifejtést 

megkönnyíti lelkesedésünk és a győzelembe 

vetett szent meggyőződésünk. 

A miniszterelnök után Martini miniszter 

mondott beszédet. Lendületes szavakban 

hangoztatta, hogy ki kell tartani a végleges 

győzelemig és mindenki siessen jegyezni a 

hadikölcsönre... 

Fölbomlik a fegyelem az olasz hadseregben. 
Magdeburg, január 21. A Magdeb. Ztg. 

közli egy tudósítón,alk állítólag megbízható 

helyről szerzett következő értesüléseit: 

A legutóbbi hetekben ismét husz tábor-

nokot bocsátottuk el, ugy, hogy most már 

nyolcvanra rug a hadseregből eltávolított 

tábornokok száma. A legutóbbi husz között 

van Ardazzi tábornok, aki a tiroli fronton 

egy hadtestnek volt a parancsnoka és Zer-

boni tábornok, a királynak volt főhadsegéde. 

A legnagyobb feltűnést kelti Viale tábornok 

elbocsátása, aki Umbertó király alatt a ve-

zérkar főnöke volt. A megrendszabályozá-

sok oka egyáltalán nem mindig az elbocsá-

tott tábornok tehetetlensége. Való dolog 

azonban, hogy épen a tehetséges tisztek 

szállanuk szembe a leghevesebben Caáorna 

sztratégiájával és Caáorna néhány paran-

csát egyáltalán nem teljesítették, mert az al-

sóbb parancsnokságok megtagadták a paran-

csok végrehajtását. Sőt Cadornának hallat-

lan kemény intézkedésekhez kellett nyúlnia, 

hogy megakadályozza a tisztek körében a 

fegyelem meglazulását. Hogy ez a megla-

zulás már meglehetősen elterjedt, bizonyítja 

sok olasz szökött katonának, közöttük né-

hány tisztnek, akik svájci területre menekül-

tek, az elbeszélése. Azt mondják ezek az 

olaszok, hogy Cadorna parancsára az enge-

delmesség megtagadása miatt rövid idő alatt 

kétszáz olasz tisztet agyonlőttek, több na-

gyobb és kisebbrangu tisztet pedig súlyos 

börtönbüntetésre ítéltek. Ezek a tiszteik egy-

általán nem tartoztak a háboru ellenzői kö-

zé, hanem Cadorna hadviselésében az olasz 

hadsereg esztelen lemészároltatdsát látták. 

Bruzati tábornokot, a király mostani főhad-

segédét Cadorna alig három héttel ezelőtt 

fölszólította, hogy adjon számot azokról az 

elitélő nyilatkozatokról, amelyeket a király 

asztalánál tett Cadornáról. Bruzati a király 

parancsára megtagadta a feleletet. Erre Ca-

dorna tudtára adta, hogy a főhadsegéd az 

olasz hadsereg alárendeltje, ez a fővezér pe-

dig ő, Cadorna. A király azt felelte, hogy a 

főhadvezér alárendeltje a legfőbb hadúrnak, 

ez a iegfőbb hadúr pedig ő, a király.. 

Zürich, január 21. Egy semleges ember, 

aki Olaszországból hazatérőben egy ideig 

Zürichben időzött, ezt irja a katbolikus Neue 

Ziiricher Nachrichten-ncY.: 

Mivel nagyon sok panasz érkezett arról, 

hogy a legutóbbi ünnepnapokon szabadságra 

bocsátott olasz katonák rosszul viselték 

•magukat, hirtelen megszüntették a szabad-

ságadási1. Az olasz hadügyminisztérium 

ennek okául a ragadós betegségek elterjedé-

sének veszedelmét mondja. Az igazság pe-

dig az, hogy nagyon sok szabadságolt kato-

na kétségbeesett eszközökkel akarta meg-

akadályozni, hogy ismét vissza kelljen térnie 

a frontra. A legtöbb esetben őrültség tetteté-

sérőil van szó és sok esetben kétségbeesés 

miatt való öngyilkosságról. Magában Róma 

városában a legutóbbi időben feltűnően sok 

katona lett öngyilkossá. Általában mindenki 

szidja az áldatlan háborút. Az utcán és a 

családokban naponta hallható, Ihogy a kato-

nák a legdurvábban szidalmazzák a kor-

mányt. A szabadságolt katonákat rendkívül 

fölháboritják az újságok hazug jelentései. 

Egy kapitány ,azt mondta nekem, hogy azo-

kat az újságokat, amelyeket neki a frontra 

küldtek, mindannyiszor széttépte. 

A Balkánon szünetelnek 
a harcok. 

BUDAPEST, január 21. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti had-

színtéren nevezetesebb esemény nem tör-

tént. ^ ^ 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, január 21. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: A balkáni hadszíntéren semmi 
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(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

A montenegrói konzulátusok 
működését felfüggesztették. 

Beriin, január 21. Milánóból Ztirichen át 

jelen' Kriegszeitung-nak: A montenegrói 

koftma. y Franciaországban és Olaszország-

ban a rékekötésig a montenegrói alattvalók 

védelmét a spanyol nagykövetekre és konzu-

látusokra bizta. A montenegrói konzulátusok 

működését Olaszországban és a többi antant 

államokban felfüggesztették. 

| A franciák vesztesége a Lovcsenen. 
i 

Zürich, január 21. Egy római távirati 

ügynökség közili: Az olasz kikötőkben még 

sok ezer tonna hadianyag van, melyet Fran-

ciaország küldött Montenegrónak. A Lovcsen 

védelmében résztvett 200 főnyi francia ka-

tona 9 ember kivételével elesett, ellenben a 

hatodik szerb liadosztály visszavonult Albá-

niába. (M. T. 1.) 

Görögország döntő órái. 

Berlin, január 21. A Vossische Zeitung 

amsterdami tudósítója Londonból jelenti: 

Az angol politikai körökben általánosan hi-

szik, hogy nemsokára ütni fog Görögország 

békéjének az utolsó órája. 

Anglia a szalonikii vállalkozás ellen. 

Berlin, január 21. A Berliner Zeitung 

um Mittag jelenti: Anglia azt ajánlotta szö-

vetségeseinek, hogy a szalonikii vállalko-

zást hagyják abba, de a párisi haditanács ezt 

az inditványt elutasította. Londonban a kor-

mányhoz közelálló körökben ez nagy vissza-

tetszést keltett és most a közös haditanács-

tól várják ennek a határozatnak a korrigálá-

sát. 

A nyugati hadszintéren 
nincs esemény. 

BERLIN, Január 21. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: A nyugati hadszintéren különös 

esemény nem történt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az angol alsóház tárgyalja 
Németország blokádját. 

Kopenhága, január 21. Londonból táv-

iratozzák: A Németország elleni blokádról 

szóló javaslat szerdán az alsóház napirend-

jére kerül. — Grey közölte az alsóházban, 

hogy nyilatkozni fog a Németország elleni 

blokádról. 
fi i 

Buvárhajóink sikerei 
a Földközi tengeren. 

Bécs, január 21. A német, magyar és 

az osztrák flotta decemberi sikereiről .illeté-

kes helyen a következőket jelentik: 

A központi hatalmak tengeralattjárói a 

Földközi-tengeren elsülyesztették 1. a VíUe 

áe la Ciotat 6378 .tonnás angol hajót, amely 

angol csapatokat, darabárut és anami vas-

úti munkásokat bzálJátott Franciaországba, 

2. a 4796 tonnás Clan Macleod angol gőzöst, 

amely állatokat és darabárut vitt Londonba, 

3. az angol 5422 tonnás Ometa gőzöst, amely 

csapatokat vitt Marseillebe, 4. az 5858 ton-

nás Commodore angol gőzöst, amely kato-

nákat vitt Marseillebe, 5. a 4000 tonnás Hel-

memuir angol gőzöst, amely cukrot vitt An-

gliába. 6. a Verta nevű 3229 tonnás üres an-

gol gőzöst, 7- a Busiris nevű 2755 tonnás an-

gol gőzöst, amely gyapotot vitt Hullba, S. 

a 6535 tonnás Orterio gőzöst, amely salétro-

mot vitt Alexandriába, 9. a Yedáo darabárut 

•szállító 4552 tonnás angol gőzöst, 10. a 4823 

tonnás darabárut szállító Clan Macfallane 

angol gőzöst, 11. a 9400 tonnás Glengyle 

angol gőzöst, amely lenmagot és gyapotot 

vitt Angliába, 12. a 3650 tonnás Abelia an-

gol motoros hajót, amely gyapotot és len-

magot v.itt Angliába, 13. a 12.500 tonnás Ya-

saka Maru japán gőzöst, amely darabárut és 

két millió márka értékű aranyat szállított, 

14. a 3217 tonnás Kemgogumaru japán gő-

zöst, amely cukrot vitt Londonba, 15. a 3744 

tonnás Dimitrios Goulandis görög gőzöst, a 

mely élelmiszert és két millió értékű tojást 

vitt Angliába. 

A Földközi-tengeren a magyar és osz-

trák tengeralattjárók a következő olasz jár-

müveket süly esztett ék el: 1. a 889 tonnás 

Dante gőzöst, amely vasat szállított, 2. az 

516 .tonnás Pietro Laforo vitorlást, amely 

darabárut szállított, 3. az 5300 tonnás Porto 

Said gőzöst, amely darabárut vitt és egy 
olasz 2500 tonnás őrhajót. (M. T. I.) 

Begyújtáshoz legolcsóbb 
a papir-hulladék, Kb . 70 kilós bá -

lákba préselve 2 koronáért kapható 

Várnay L. (SÖK; 


