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LEGÚJABB. 
LUGANO: Délalbániában a törzsek fel-

lázadtak az olaszok ellen. A szerbeket le-

ölték. ; 

KONSTANTINÁPOLY: Három napig 

meg volt szakítva Görögországgal az össze-

köttetés. Most Athénből ujabb hirek érkez-

tek. Az antant egyre nyomasztóbb feltéte-

leikkel szjorongatja Görögországot. /Elhatá-

rozták, liogy a behozatal teljes meggátlásá-

val a görög népet az éhínségnek szolgál-

tatják ki. Az antant-diplomaták közölték, 

hogy az ostromállapot prolklamálását nem 

tűrik el. 

AMSTERDAM: Az amerikai kongresz-

sztis elhatározta, hogy Hous ezredes vissza-

téréséig nem dönt a fegyverkivitel kérdé-

sében. i I T 

ZÜRICH: Párisi jelentések szerint a 

montenegrói királyi család Lyonból ismét 

elutazott. Nikita király és miniszterei azon-

ban visszamaradtak, inert Pofncaré elnök 

érkezését várják. 

GENF: Lyonból érkezett jelentések sze-

rint, Briand miniszterelnök Nikita 'montene-

grói király látogatására Lyonba érkezett. 

SZÓFIA: Athénből jelenti az „Utrrü 

cimü lap: Az ügyészség vádat emelt Veni-

zelosz ellen. Ha iVenizclosz az idézésnek 

nem engedelmeskedik, akkor elrendelik a 

letartóztatását. 

STOCKHOLM: Pétervárról jelentik: 

Az állandó szénhiány miatt napokon keresz-

tül bezárták a ipéfcervári nyilvános iskolákat 

és városi hivatalokat. 

BERLIN: A nyugati 'hadszíntéren meg-

kezdődött ujabb erőteljesebb tevékenység-

nek főképp azt az okát, hogy. az öt-hat heti 

esőzések megszűntek. A tiszta idő megköny-

nyiti a tüzérség működését. 

STOCKHOLM: A Dagens Nyheter je-

lenti: Mozgatója és vezetője a ma uralkodó 

orosz irányzatnak Rasputin, aki valósággal 

rossz szelleme a cári udvarnak. Ennek a be-

folyásnak köszönhető, hogy a dumát elna-

polták és az is, hogy nem hívják össze 

-Munkája pedig igazán volna a dumának, 

több mint ötszáz törvényjavaslat vár e-linté 

zésre, köztük nem egy háborús javaslat is. 

Különösen fontosak e javaslatok közül az 

orosz állami bevételek fokozására tervbe 

vett rendelkezések és -a védkötelezettség -ki-

terjesztése azokra a nemzetiségekre, me-

lyeknek eddig -nem kellett katonáskodniok. 

Több imint ihusz milliónyi lakosságból lehet-

ne e törvény megszavazása után a sorozást 

elrendelni és a hadvezetőség több mint más-

fél 'ui'lliós uj hadseregre számit. 

A montenegrói csapatok legnagyobb 
részét már lefegyvereztük; 

A lakosság előzékeng magatartást tanúsít. - Szkutari 
vidékén is esend van. 

BERLIN, január 27. A nagy főhadiszál-

ás jelenti: A balkán hadszíntéren semmi 

újság. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, január 27. (Közli a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) Montenegró összes 

részeiben épugy, mint Szkutari vidékén tel-

jes csend uralkodik. 

A montenegrói csapatok legnagyobb 
réssé le van már fegyverezve, a lakosság 
teljesen előzékeny magatartást tanúsít. 

HŐFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

A montenegrói fegyverletétel módozatai. 
A cs. és kir. hadvezetőség főparancs-

noksága közzéteszi, a montenegrói hadsereg-
gel a fegyverletételről létrejött s január 25-
én este 6 órakor aláirt feltételeket. Az egyes 
pontok -megszabják, hogy az összes fegyve-
reket, mindenféle <hadiszer-t és a hajókat át 
kell adni. Gyűjtőhelyek Podgorica, Nikslcs, 
Danilovgrád, Savnik, Audrijevlca és Go-
ranszko. A montenegrói kormány felelős 
azért, hogy a beszolgáltatást senki sem mu-
lasztja el. Határidő 3 nap. Lőfegyverrel le-
hetnek fölfegyverezve a legszükségesebb 
rendőri és csendőri közegek, az albán hatá-
ron a határőrség, úgyszintén itt s részben 
a szandzsák felé a hatóság bizalmi emberei. 

Mivel csapataink csaknem az egész 
Montenegrót megszállották, joguk van a 
békekötésig hadműveleteket folytatni s a 
montenegrói kormány e (működésükben min-
den lehető támogatásban részesíti őket: 
szállást, vizet s szállási eszközöket ad, az 

ország szerény viszonyaihoz képest. A 
montenegrói kormány szavatol, hogy — 
amennyiben ez rajta áll, — a nép nyugod-
tan helyén marad; ha izgalom vagy komoly 
zavargások történnének, jogunk van katonai 
biztosító intézkedéseket tenni. Az összes 
vasutak, kikötök -s erődök máris csapata-
ük kezében vannak s ott is maradnak a 
békekötésig. Minden osztrák-magyar és né-
met hadifoglyot január 25-én szabadon bo-
csátanak és Podgoricában átadnak. A mon-
tenegrói hadifoglyok a békekötéskor fognak 
átadatni. A montenegrói meghatalmazottak 
naponta jelentést tartoznak tenni a kormány 
hollétéről. A kormány jelenleg Podgoricá-
ban van. 

A megállapodást részünkről von Weber 
altábornagy, Schuppick vezérkari őrnagy, 
cs. és kir. kiküldöttek, mint montenegrói 
megbízottak pedig Bezir tábornok és Lom-
pár őrnagy irták alá. 

Perzsia hadat üzen Angiiának 
és Oroszországnak. 

SZÓFIA, január 27. Azokat a jelentése-
ket, amelyek szerint Perzsia állítólag már 
a legközelebb megüzeni Angolországnak és 
Oroszországnak a háborút, itt megelégedés-

sel fogadták. Egyértelmű az a felfogás, hogy 
Ázsiában különösen az angolokat fenyegeti 
veszedelem. 

A németek ujabb térhódítása ngugaton. 
BERLIN, január 27. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Kapcsolatban a Duerakban levő 
állásainknak az ellenséges szárazföldi -tüzér-
ség által történt lövetésével, az ellenség 
monitorai Westende vidékét eredménytele-
nül árasztották el tüzelésünkkel. 

A Vimy-neuvielle-i ut mindkét oldalán csa-
pataink előzetes robbantás után a franciák 
állását 500—600 méter kiterjedésben meg-

rohanták; elfogtak egy tisztet és 250 főnyi 
legénységet és egy gépfegyvert és három 
aknavetőt zsákmányoltak. 

Az ellenség eredménytelen ellentáma-
dásai után itt és a legutóbbi napokban el-
foglalt többi árkokban élénk kézigránát harc 
fejlődött. 

Lens városa erős ellenséges tüz alatt 
állott. 


