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LEGÚJABB. 
KOPENHÁGA: A „Daily News" erős 

liangu ciklkhen támadja az angol kormány 

a legutóbbi Zeppelin-támadás miatt. A kor-

mány — irja a cilkk — gyenge az ujabb in-

tézkedésekre és tétlenül nézi, hogy a „sért-

hetetlen" Angliát a németek miként inzul-

tálják. Erőszakkal kell kényszeríteni a kor 

"lányt a helyes intézkedések megtéte-

lére. 

SZÓFIA: Ferdinánd bolgár király Ra-

doszlavov miniszterelnök és Zsakov vezér 

kari főnök, továbbá több magas katonai 

személyiség /kíséretében a német főhadi-

szállásra utazik, hogy viszonozza Vilmos 

császár nisi látogatását. A német főhadiszál 

lásról Frigyes főherceg magyar-osztrák fő-

parancsnoknál tesz látogatást, majd íkisére 

létől elválva, kó'burgi birtokára utazik. Tá 

yolilétében a ncímet főhadiszállásról egye-

nesen hazatérő Radoszlavov miniszterelnök 

fogja helyettesíteni. 

LUGANO: A „Central News" jelentése 

szerint bolgár matrózok, akik Kavarna /kö-

rül méréseket eszközöltök, a román vizekre 

tévedtek. A román őrség felszólította a bol-

gárokat távozásra, de a matrózok nem en-

gedelmeskedtek. Erre a román őrség sortü-

zet adott, mire a matrózok visszavonultak. 

ATHÉN: A félhivatalos „Nea Asthia" 

megcáfolja azokat a híreket, amelyeik a gö-

rög sereg de/mobilizációjáról terjedtek el. 

ROTTERDAM: Newyorkból szikra,tá-

virón jelentik, hogy Roosevelt volt köztár-

sasági elnök Hobokban nagy beszédet tar-

tott, amelyben erősen támadta Wilson poli-

tikáját és bejelentette, hogy a legközelebbi 

elnökválasztáson ő is alktiv részt fog venni. 

FRANKFURT: A Frankfurter Zeitung-

nak jelentik /Newyorkból, hogy a Lusitánia-

iigyben Amerika mértékadó köreiben a fe-

szültség enyhült és az általános benyomás 

az, hogy a kérdést sikerül kedvezően el-

intézni. 

ATHÉN: Az Exange Telegraph jelenti, 

hogy olasz és szerb csapatok Alesszió ikö-

riil összeütköztek előnyomuló csapataink-

kal. Erős harc fejlődött ki, de végiiil az ola-

szok és szerbek kénytelenek voltak Cigo-

Hcbe visszavonulni. 

ZÜRICH: A Tempsnak jelentik Szalo-

"ikibói, hogy vasárnap francia osztagok Doi-
r a n környékén előretörtek és harcba 'bo-

csátkoztak a bolgárok előcsapataival. A 

franciáknak a túlerő elől vissza kellett vo-

nulniok. 

Az oroszok három napos 
fegyverszünetet kértek. 

SAJTÓHADISZÁLLÁS, február 8. Ér-
dekes hírt közöltek mostan a saitóhadiszál-
láson. Az oroszok görögkeleti karácsonykor 
bárom napos fegyverszünetet kértek. Mivel 
azonban a front egyes részein ezt nem lehe-
tett volna megadni, kérésüket visszautasi-
toítuk. Ekkor a halottafk eltakarítására há-
rom órás fegyverszünetet ajánlottak. Ezt 
megadtuk nekik. Ez alatt az idö alatt azon-
ban az elhagyott fegyvereket kezdték ösz-

szeszedni, mfre mi a tüzelés megkezdésével 
feleltünk. „ 

Az utolsó 48 óra óta semmi jelentős ese-
mény nem történt a keleti fronton. Jellemző 
hadi/tény, hogy az oroszok Tarnopol körül 
nagy túlerővel támadtak, azonban tüzelé-
sünk visszavetette őket. Az oroszok egy 
esetben sem tudták megtartani azokat az 
állásokat, amelyeket nagy áldozatok révén 
ideiglenesen megszállottak. 

Stiirmer átalakítja az orosz kabinetet. 
STOCKHOLM, február 8. Pétervári je-

lentés szerint a cár Stürmernek, az uj mi-
niszterelnöknek, szabad kezet adott a kabi-
net átalakítására. Megbízható politikai hír-
forrás szerint Stiirmer élni is fog jogával és 

több minisztert lemondat állásáról. 
Beavatott helyen nem tartják kizárt-

nak, hogy Szaszonov külügyminiszter Is el 
hagyja állását. Utódját az udvari körökhöz 
nagyon közelálló személyiségnek ismerik. 

Az oroszok előretörését visszavertük. 
BERL.ÍN, február 8. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: A keleti hadszíntéren jelentős 
esemény nem történt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, február 8. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A tisztább időt 
felhasználva, a tüzérség az egész keleti harc 

vonalon élénk tevékenységet fejtett kJ. 
Tarnopol tói északnyugatra az oroszok 

a tegnapról mára virradó éjjel egyik előre-
tolt gyalogsági támaszpontunkat ismételten 
megtámadták, oda rövid időre be is nyomul-
tak, de hamarosan újra kiűztük őket. 

HŐFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Az orosz sajtó még mindig keresi 
a bűnbakot Lovcsen elfoglalásáért. 

— Burkolt vadak Olaszország ellen. — 

V.aszili Alemitovics-Dancsenko a Rusz-

koje Szlovó-ban a Lovcsenl igy ismerteti: 

— Ha valaki három évvel ezelőtt, ami-

kor Cetin.iéből megmásztam a Lovcsent, azt 

mondta volna nekem, hogy az osztrákok azt 

el tudják foglalni — a szemébe nevettem vol-

na. A Lovcsent. Montenegró citadeMáo'át! 

Elképzelhetetlennek tartottam, hogy ezek a 

ej tők és nyergek élő erővel elfoglalhatok. A 

mikor a reggeli verőfényben felérkeztem, 

madárnak tetszettem magamnak. Az utat 

sziklaszilánkok zárták el, .amelyek túlnyúltak 

a kőzeten, falaira a természet leghatalma-

sabb kataklizmáit pazarolta, osak gyíkoknak 

és sasnak való szorosok. A harcosnak, aki-

nek telt a tölténytáskája, még ha nem is vol-

na spártai, gyerekjáték innen egy egész sza-

kaszt sakkban tartani, ha ennek eszébe jutna 

erre a magaslatra 'felmerészkedni. Ném ok 

nélkül mondották nekem a montenegróiak: 

— A világ legjobb mérnöke, az Úristen 

maga épitelte nekünk ezt a várat! 

A fölvezető utak oly szűkek, hogy sehol 

sem járhatók másképen, mint libasorban; 

láthatatlanul támaszkodik rá a sziklára tz 

éber crnagóc fegyvercsöve, amelyből tetszés 

szerint küldheti a halált az ellenségre. Ha pe-

dig ez védelmet és fedezéket keres, szikla-

. üregekbe pottyan, zsákutcába jut, hasadé-

kokba és szakadékokba zuhan, ahonnan nin-

csen visszatérés, nincsen menekvés . . . 

A Lovcsen ura az egész vidéknek körös-

körül. Mint a kőszáli sas kémlelte a zsákmá-

nyát és senkisem tudott elrejtőzni tekintete 

e l ő l . . . 

A Lovcsent a szárazföldről elfoglalni, 

lehetetlenség volt. Azért árasztották el az 

osztrákok a- tenger felől lövegeikkel. Itt 

azonban álljunk meg egy kis elmélkedésre! 

Antiváribői Rcccibe kitűnő az összeköttetés 

ugy szárazon, mint vizén. Az Adria ezen a 

részén ráadásul az olasz flotta erősebb, mint 

az osztrák. Hogy történhetett meg mégis, 

hogy egy ellenséges hajóraj büntetlenül 

„csúszhatott át" a iBocohe di Cattaróba és 

fenyegethette az Adria felől a Lovcsen .büsz-

ke ormait? Miért nem volt a Lovcsen nehéz, 

messzehordó ágyukkal felszerelve? Nem let-


