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Szeged, 1916. V. évfolyam 41. szám. Péntek, február 18. 

LEGÚJABB. 
SZÓFIA: Athénben és Szalonikiban 

nagy élelmiszerhiány van. A drágaság hi-

hetetlen mértéket öltött. A szegényebb nép-

osztály között éhínség ütött ki. A közlian-

gula .teljesen az antant ellen fordult. 

ATHÉN: A Korfuba szállított szerb 

katonák helyzete borzalmas. Az antant nem 

gondoskodik a katonák rendes ellátásáról, 

de még a szükséges egészségügyi rendsza-

bályokra sem ügyelnek. A szerbek a szabad 

ég alatt alszanak és a halandóság közöttük 

igen nagy. Az utolsó két hét alatt 1400 

szerb katona halt meg, egy éj folyamán pe-

dig 170. 

LUGANO: Milánóból jelentik, liogy az 

osztrák-magyar légitámadás áldozatainak 

temetésén körülbelül 200.000 ember jelent 

meg. A halottakat nagy gyászpompávai te-

mették, a koporsókat rengeteg koszorú 

fedte; beszédet azonban senki sem .tartott. 

KÓLN: A Kölnische Volkszeitung je-

lentése szerint a duma ülésén javaslatot fog-

nak tenni a védkötelezettségnek két évvel 

való meghosszabbítására. 

ZÜRICH: iA Temps jelentése szerint hi-

vatalos számitások alapján megállapították, 

hogyha julius elsejéig eltart a háború,' ak-

kor Franciaországnak 46 és fél milliárd 

frankjába kerülnek a háborús költségek. 

ATHLIN: Valószinünek tartják, hogy 

az antant Patros és Volo kikötőket meg 

fogja szállni. Néhány nap óta a kikötők előtt 

erős francia flotta cirkál. ,Az antant már elő-

zőleg engedélyt kért, hogy ötezer szerb ka-

tonát a kikötőkben .kihajózzon, .de az enge-

délyt a görög kormány nem adta meg. 

BASEL: A francia isajtót nagyon nyug-

talanítják a németek sikeres támadásairól 

érkező hirek. Az Eclio de Paris a ikormány 

által sugalmazott cikket közöl és azt fejte-

geti, hogy nem kell még akkor sem meg-

ijedni, ha a németeknek sikerül elfoglalni az 

első árkokat. 

HAMBURG: Az Elba kiöntött. Az ára-

dás elöntötte (a közeli utcákat; a kár óriási, 

emberélet nem esett áldozatul. Oliickstadt-

han az Elba áradása nagyobb mérvű. Nagy 

vihar is .volt; a fa- és széntelepek viz alatt 

állanak. 

LUGANO: A Máltánál és Gibraltárnál 

veszteglő megrakott görög hajókat szaba-

don engedték az angolok, mert a harmadik 

görög hadtest élelmezésére szükséges ra-

kományokat szállították. Görögország cá-

folja, mintha ez az .engedékenység görög 

ígéretek ellenében történt volna. 

Külügyi kormányunk közbenjárására a spanyoi 
kövei közvetíti a kérelmet. -

BÉCS, február 17. Popovics Jovó mon- j 
íenegrói meghatalmazott miniszter, Rania-
danovics montenegrói külügyi főtitkár kí-
séretében e hó 2-án megjelent a Ceítinjében 
levő cs. ós kir. külügyi kormányunk 
képviselőjénél és iratot nyújtott át neki az-
zal, hogy juttassa el a Franciaországban 
tartózkodó Miklós montenegrói királyhoz és 
Radulovics Marku igazságiigymíniszter, az 
ideiglenes miniszterelnök kezeihez. Az em-
lített iratot arra való hivatkozással adták át 
a montenegrói meghatalmazottak, hogy fel-

kérik benne a királyt a béketárgyalások 
megkezdésére. 

Minthogy a montenegrói meghatalma-
zottaknak tényleg jiem volt lehetséges a 
Franciaországban időző királylyal össze-
köttetésbe lépni, megállapodtunk a spanyol 
külügyi kormány bécsi nagykövetével, hogy 
az iratot közvetítse. A spanyol külügyi kor-
mány az iigyröl előzőleg tudomást szerez-
vén, kijelentette, hogy a közvetítés ellen 
nincs kifogása. 

A montenegrói királytól válasz 
nem érkezett. 

meg 

Olaszország háborúi üzen Németországnak? 
- Francia jelentések szerint Briand és Salandra közölni fogják ezt 

a megállapodást. — 
GENF, .február 17 Párisi félhivatalos 

jelentések szerint a jövö héten újból össze-
il az antant haditanácsa. A tanácskozáson 
iriand miniszterelnök be fog számolni ró-
nai utjának eredményeiről. Kijelenti majd, 
logy már semmi akadálya sincs annak, 

hogy Olaszország hadat üzenjen Németor-
szágnak. 

A párisi jelentések szerint Salandra 
olasz (miniszterelnök hasonló értelmű nyi-
latkozatot fog tenni az olasz -kamara legkö-
zelebbi ülésén. 

Meghiusulf olasz repülőtámadás 
Póla ellen. 

— A védőütegek a légijármüvet lelőtték. — 
BUDAPEST, (február 17. (Közli a .mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az olasz ágyú-
tűz tegnap főleg a Cauale-völgyben levő 
üelységek, a Rombon-terület, a tolmeini és 
görzi hidfö ellen irányult. Az ellenségnek a 
Vlonte San Michele ellen megkísérelt táma-

dását visszavertük. 
Pólának a hadikikötö külső övének védő 

ütegei leszedtek egy olasz légi jármüvet. A 
pilótát és megfigyelő tisztet elfogtuk. 

HŐFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Német aviatikusok Dünaburgot bombázták 
Orosz felderítő osztagok 

BUDAPEST, február 17. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) A Stripa mentén 
levő arcvonalunk ellen éjjel intézett repülő-
támadások eredménytelenek maradtak. 

A Cormin-patak ,mentén Berestianytól 
délre, orosz felderítő osztagok támadásait 

könnyű szerrel visszavertük.. 
HÖFER altábornagy, 

támadásait visszavertük. — 
BERLIN, február 17. A inagy főhadi-

szállás jelenti: Az arcvonal északi részén 

élénk tüzérségi tevékenység. 

Repülőink megtámadták Dünaburgot és 
a vilejkai vasúti telepeket. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 


