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LEGUJ A B B. Montenegró lefegyverzése 
BERLIN: Ferdinánd bolgár 'király, Ra-

doszlavov miniszterelnök és Zsekov vezér-

kari főnök kíséretében a főhadiszállásra ér-

keztek. A tanácskozásra Bethmann-Hollweg 

birodalmi kancellár és Jagow külügyi ál-

lamtitkár is a főhadiszállásra utazták. 

AMSTERDAM: Fano görög szigetet a 

franciák minden előzetes bejelentés nélkiil 

megszállották. Fano szigete Korfutól észak-

ra van. A megszállás alkalmával a görög 

csapatok nem állottak ellent. 

BERLIN: A Wolff-,tigynök-ség jelentése 

szerint Vilmos császár -Kövess Hermann tá-

bornoknak a Pour le merité érdemrendet 

adományozta. 

STOCKHOLM: Pétervári jelentés sze-

rint az orosz Ikonmány tárgyalásai egy na-

gyobb japán -kölcsön felvételére vonatkozó-

lag, Tokióban eredménnyel jártak. Oroszor-

szág Japántól több millió jent v-esz fel, a 

mellyel a munició rendelést fogja kiegyen-

líteni. 

HÁGA: Parisból jelentik, liogy Briand 

miniszterelnök Besnard másodállamtitkár 

lemondását elfogadta. Besnardnak azért kel-

lett állásától megválni, -mert a legutóbbi 

Zeppelin-támadások miatt erős vádakkal il-

lették és a badiigyi bizottság olyan felada-

tokat akart ráhárítani, melyet Besnard nem 

vállalhatott. A (másodállamtitkár állását 

egyelőre nem töltik be. 

LYON: A „Repu-blic" athéni jelentése 

szerint Esszad pasa kér-dést intézett az 

olasz kormányhoz, bogy ellentállásának le-

törése után Korfuba menekülhet-e seregé-

vel. ' , 

BERLIN: NeWyoilk-ból jelentik szikra-

távíróval, bogy Lansing államtitkár kijelen-

tette, bogy a Lusitania-ügy békés elintézésé-

re van kilátás, mivel a legutóbbi német jegy-

zék majdnem teljesen elfogadható. 

KOPENHÁGA: Pétervárról jelentik, 

hogy Stiirmer miniszterelnök, a pénziigy-

és külügyminiszterek között feszült a hely-

zet. Chwostow belügyminiszter is komoly 

ellentétben áll az uj miniszterelnökkel és 

valószínűleg az orosz kormányban hamaro-

san jelentékeny változás lesz. A kereske-

delmi-, ibeliigy- és a pézügyminiszterek 

visszalépését várják. Stiirmer és Chwostow 

a főhadiszállásra utaztak a cárhoz kihallga-

tásra és ezután fog eldőlni, hogy a kor-

mány milyen politikát ikövet, továbbá hogy 

lesz-e miniszterváltozás. A monarchisták 

azt hangoztatják, hogy az eddigi kormány 

erélytelennek 'bizonyult és azt várják, hogy 

a kormány most minden ellenvélemény el-

nyomásával* 'erős tevékenységet -fejt ki a 

reakció érdekében. 

véget ért. 
Albániai offenzívánk előrehalad. - Prezát csapataink 
megszállották. - Repülőink sikeresen bombázták a 

durazzói csapattáborokat. 
BUDAPEST, február 9. (Közli a -mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az A-lbániában 

operáló cs. ós kir. haderők elöcsapatai át-

keltek az Ismi-folyón s megszállották Preza 

helységet és ettől északnyugatra emelkedő 

magaslatokat. Az ellenség, amely szerb kö-

telékek maradékaiból, olasz osztagokból és 

Esszad pasa zsoldosaiból állott, a harc elől 

kitérve, dél és délkelet felé hátrált, csak a 

Tiranától északnyugati irányban 8 kilomé-

ternyire levő Valjár helység megszállásánál 

támadt rövid ütközet, amelyben az ellensé-

get visszavetettük. 

Repülőink az utóbbi időben ismételten 

eredményesen bombázták a Durazzö mel-

lett levő csapattáborokat és a kikötőkben 

levő olasz gőzösöket. 

Montenegróban a helyzet változatlanul 

csendes, a lefegyverezés be van fejezve. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, február 9. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: A balkáni hadszintéren a hely-

zet változatlan. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Éles ellentét Sonníno és Cadorna között. 
LUGANO, február 9. Milanói jelentések 

szerint Sonnino külügyminiszter és Cadorna 
vezérkari fönök között éles ellentétek van-
nak, Sonnino Francia- s Angolország presz-
sziójára követeli, hogy Olaszország egy ex-
pedíciós sereggel vegyen részt a balkáni 
hadjáratban. Cadorna vezérkari fönök ezt 
ellenzi és -hangsúlyozza, hogy hadműveleti 
szempontból Olaszországnak minden kato-
nájára szüksége van Olaszország -hatá-
rán. 

Sonnino kifejtette -a legutóbbi minisz-
teri tanácskozáson, hogy a helyzete tartha-
tatlanná válik, ha az antantnak tett igéretét 
be nem váltja és Olaszország -nem küld se-
reget Szalonikibe. Viszont Cadorna határo-
zottan kijelentette, hogy a történendókért 
nem vállal felelősséget, ha embereit elvon-
ják a határtól. Briand római útjától várják a 
helyzet tisztázódását és minden valószínű-
ség szerint vagy Sonnino vagy Cadorna tá-
vozni fog állásából. 

Visszavert kisebb orosz támadások. 
BUDAPEST, február 9. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz had-
színtéren különös esemény nem történt. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, február 9. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Az oroszok kisebb -támadásait II-

luxt vidékén (Dtinaburgtól északnyugatra) 
visszavertük, valamint visszautasítottuk 
egy február 6-án általunk elfoglalt tábori 
örsállás ellen intézett támadásukat a brano-
vív—Ijachowitzschi-i vasútvonalon. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Nyolcszáz méteres francia hadállást 
rohammal elfoglaltak a németek. 

BERLIN, február 9. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: Vimytöl nyugatra csapataink az 
első francia vonalat 800 méter kiterjedésben 
rohammal elfoglalták, több mint 100 foglyot 
ejtettek és 5 gépfegyvert zsákmányoltak. 

A Sommetól délre a franciák este Ismét 

behatoltak egy kis árokrészünkbe. 
Bois de Pretreben gyalogságunk lelőtt 

egy ellenséges repülőgépet, mely lángba bo-
rulva lezuhant, a két benne ülő meghalt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 


