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LEGÚJABB. 
LUGANO: A Corriere clella Sera tudó-

si tója beszélt Boscopulos görög tábornokkal, 

aki megtekintette az antant szalonikii erő-

áitméhyeit. Az olasz laptudósító szerint a 

tábornok kijelentette, hogy az antant három 

hónap alatt amit csinált, valóságos csodamü. 

Szaloniki körül hatvan kilométernyire a 

világ legerősebb várát építették ki. Az erő-

dítményeket 1500 ágyú védi és rengeteg mu-

níció van felhalmozva. 

AMSTERDAM: A Maloja 411 utasa kö-

zül csak kétszázhatvanat sikerült megmen-

teni, százötvenegyen a vizbe fuladtak. 

ZÜRICH: Franciaországból tegnap óta 

nem érkeznek táviratok, amit itt annak tu-

lajdonítanak, hogy a németek offenzívája és 

Verdim veszedelme rendkívüli állapotokat 

idéztek elő. 

LUGANO: tsszad pasát olasz és fran-

cia hírlapiról: meg akarták interjuvolni. Esz-

szad pasa minden interjút megtagadott, uny-

nyit mondott csupán, hogy hivei cserben-

hagyták. . .ra 

ZÜRICH: A Temps-nek jelentik Tene-

rissából, hogy a spanyol hatóság letartóz-

lutta a Mihve német legénységét és a német 

tisztet, mert a Westhurm hajót a kikötő 

Gött, semleges vizén elsülyesztették. A né-

metek (ut vallották, hogy a Westhurm 
zönrobbanás folytán siilyeát el. — A Daily 

Uhronicle jelentése szerint a németeket be-

csületszavuk ellenében a kormány szabadon 

lesújtotta. 

GENE: Sándor szerb trónörökös és Pa-

sics miniszterelnök Párisba utaztak. 

ATHÉN: Sarrail tábornoknak a görög 

irálynál való audienciájáról beavatott kő-

ikben a kővetkezőket mondják: Sarrail lá-

togatásának az volt a célja, hogy rábírja 

Konstantin királyt a Skuludisz-kormány fel 

Mentésére és Rhallysz elnöklésével uj kor 

mány kinevezésére. Ebben a feladatban már 
Hz antant-követek is fáradoztak, de a király 

határozottan kijelentette, hogy ez Görögor-
s'fág belső ügye és ebben nem tűri idegen 

államok beavatkozását. Sarrailnak a kisér-
leíe, épugy, mint a diplomatáké, meddő ma-

radt. 

BERLIN: A német külügyi kormány 

Kgyzéket intézett Portugáliához és tiltako-

zik az ellen, hogy a portugál kikötőkben 
megrekedt német hajókai rekvirálja. Ezt 

barátságtalan intézkedésnek veszi és elvárja, 

Portugália válaszát ebben a kérdésben. 

LUGANO: Tizenhét olasz lap meg jele 

"ését betiltották azért, mert a lapok Német-

ország ellen izgattak 'és követelték, hogy a 

kormány üzenje meg Németországnak a há-

borút, , 

A Champagneban is 
fámadnak a németek. 

Ofödfél kilométer kiterjedésben elfoglalták a francia 
állásokat. - 1035 foglyot ejtettek. - Verdun körül 

előrehaladtak. 
BERLIN, február 28. A .nagy főhadi-

szállás jelenti: A tüzérség! harc több izben 
nagy hevességet ért el az Arrasiól északke-
letre levő arcvonalon; tovább is élénk ak-
íiatevékenység folyik robbantásokkal. Az 
ellenség állásának mintegy 40 méternyi ré-
szét szétrobbantottuk. 

A Champagneban csapataink hatásos 
előkészítés után a somepy a souaini or-
szágút mindkét oldalán támadásba mentek 
át. Elfoglalták a Nevarin majort és annak 
máníkét oldalán több mint Í600 méternyi ki-
terjedésben a franciák állásait; 26 tisztet ós 
1009 főnyi legénységet elfogtak és 9 gép-

fegyvert és egy aknavetőt zsákmányoltak. 
Verdun környékén az ellenség frissen 

harcba vetett tömegei ismét lilába erőlköd-
nek Beaiunont erődben és az eröd mellett, 
valamint a Hardaumonton levő állásaink el-
len intézett támadási kísérleteikkel. A 
champneuvlllei Maas-félszigetet megtisztí-
tottuk az ellenségtől. 

Arcvonalunkat a Vaoherauville és 
Bras irányában Ismét előre toltuk. 

A Veuvre sikon a Lotes Lorraines-lábát 
kelet felöl több helyen elértük. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Verdunt kiürítették. 
- Hir a vár feladásáról. — Kétségbeesett hangulat Párisban 

GENF, február 28. A páris Petit Journal ' 
< ••• . i.i it. i a 

.UK , . • „ _ _ _ _ 
jelenti: Verdunt teljesen kiürítették. A pol 
gári lakosság elhagyta a várost. Hétfőn este 
érte az első lövedék a várat és azóta sza-
kadatlanul ekszplodálnak a nehéz lövedé-
kek. 

GENF, február 28. Az antant hatalmak 
elhatározták, hogy Verdun összes erödjeií 
föladják, minthogy a vár eleste nem dönti el 
a világháborút. Az antant-hatalmak szá-
molnak azzal, hogy erkölcsileg súlyosabban 
érinti az eset különösen a francia népletket, 
azonban a stratégia megköveteli az egyet-
len helyes lépést, a vár feladását. 

ZÜRICH, február 28. A lyoni Nouvel-
lisíe irja: Douaumont erőd bombázása rette-
netes volt. 'A 24-es és a hires 30 és feles 
mozsarak ontották a gránátokat. A francia 
katonáknak parancsba adták, hogy az erő-
döt tartani kell, mert a váröv biztonságát 
szolgálja, de a katonák képtelenek voltak 
erre. 

ROTTERDAM, február 28. A nyugati 
front eseményeit a Temps igen pesszi-
misztikusan ítéli meg. A Guerre Sociale ve-
zető helyen azt Írja, hogy Verdun eleste nem 
lenne olyan nagy fontosságú. Emiatt még 
nem dől el a háboru sorsa. 

GENF, február 28. A Temps haditudó-
sítója jelenti a francia főhadiszállásról: A 
németek 1800 méterrel szorították vissza a 
frontot. Az óriási küzdelem tovább tombol 
és három főszakaszra oszlik. Az ellenséges 

repülők a front mögötti vasut-vunalakat 
bombázzák, bogy az utánpótlást lehetetlen-
né tegyék. 

GENF, február 28. A francia vezérkar 
jelenti: A németek Herbeloisnál erősen tá 
madtak, azonban itt nem sikerült megvetni 
lábukat, mert a franciák átkaroló mozdula-
tot tettek. Cot de Palou ellen a németek tá-
madását heves tüzérségi tüz nyitotta meg. 
A francia tüzérség is erre olyan gránátesöt 
zudiíott, hogy a helységet sem a németek, 
sem a franciák nem szállhatják meg. 

GENF, február 28. Párisban a hangulat 
kétségbeejtő Verdun sorsa miatt. A közvé-
lemény szerbit Verdun megtartása óriási ál-
dozatokba kerülne. A frontról állandóan 
szállítják a sebesült 'katonákat, ami a lehan-
goltságot még Inkább fokozza, 

Az orosz és olasz had-
színtéren nincs esemény. 

BUDAPEST, február 28. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz és olasz 
hadszíntéren nincs nevezetesebb esemény. 

HŐFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, február 28. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Az orosz hadszíntéren ujabb 
esemény nem történt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 


