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aumont faut, de csapataink ellenállása meghiúsította erőfeszítésüket. Csapataink állását
a legelkeseredettebb támadások sem tudták
megingatni. Doiiaumont-erődnél, amely még
mindig szorosan körül van zárva, a helyzet
változatlan. Vaux falutól északra a harc kevésbbé heves, A Woewre-sikságon az ellenség tegnap este és az éj folyamán élénkebb
tevékenységet fejtett ki.
Éjjel
ll
órakor:
Verdimtől északra
mindkét fél még mindig igen élénk tevékenységet fejt ki. -Ezzel szemben a Maastól nyugatra levő szakaszon az ágyúzás hevessége
kissé alábbhagyott. A németek a nap folyamán több izben részleges támadást kíséreltek
meg, amelyet tüzelésünkkel és ellentámadásainkká! visszavertünk. Különösen a Douonmont-erődtő! nyugatra igen heves Iharc volt,
amelyben ember ember ellen küzdött. Az ellenséget eliiztiik egy kis térközmüböl, amelyben megvetette lábát. A Woewre-sikságon
az ellenség két sikertelen támadást intézett
Fresnes ellen. (M. T. I.)
A francia haderőt át kell
csoportosítani.
Bern, február 29. A harctéri helyzetről
Stegeman a Bund-ban igy ir: Az állandó
erődítési rendszer megdőlt. Verdimnél a brandenburgiak rohammal vették be a Douaumont erődöt és a német nehéz tüzérség Louvemont felöl Bras irányában tüz alá fogta az
országút katlanját. Igy hát az egész francia
front könyöke, ahol a francia csapatoknak az
lett volna a hivatásuk, bogy offenzívába menjenek át a Rajna-vidék ellen, jobbról-balról
erősen be van zárva és teljesen
megbénult.
Óriási haderők csoportosítására volna szükség Verdun körül, hogy a francia hadvezetőség ugyanolyan helyzetet teremtsen, mint
volt a német támadás előtt s még nagyobb
csapattesteket kellene e végből a franciáknak
a Maas balpartjára vetimiök. A nyugati hadszíntéren olyan helyzet állott elő, amely
kényszeríti Svájcot, hogy nagy katonai intézkedéseit teljes mértékben fentartsa s ura
legyen önmagának, ihogy gátat vethessen a
svájci határ esetleges átlépésének s helyt állhasson semlegességének megőrzéséjárt. (M.
T. I.)

A balkáni és az orosz
harctéren változatlan
a helyzet.
B U D A P E S T , február 29. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz és a
délkeleti hadszintéren nincs újság.
HÖFER altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
BERLIN, február 29. A nagy főhadiszállás jelenti: A keleti és balkáni hadszíntéren a helyzet változatlan.
LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Élénk ágyufüz^az olasz
fronton.
B U D A P E S T , február 29. (Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) Tegnap délután
az olaszoknak a görzi hidfö egyes részei és
a doberdói fensik ellen Irányított ágyútüze
ismét élénkebb volt.
HÖFER altábornagy,
rét-

a vezérkari főnök helyettese.

Szeged, .iíílfi. március 1.
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/Wrkó herceg és a montenegrói
miniszterek válaszolnak Miuskovicsnak.
— Hogyan történt Montenegró békekérése és Nikita szökése, —
BÉCS, február 29. Mirkó herceg és a
Montenegróban levő meghatalmazott miniszterek válaszolnak Miuskovics miniszterelnöknek a párisi Havas-ügynökség által közzétett nyilatkozatára, hogy a nyilatkozat
tartalmát megcáfolják. A válaszban leírják,
liogy december 29-én, Nikita jóváhagyásával a monarchiától az ellenségeskedés megszüntetését kérték.
A király a kormányával való hosszas
tanácskozás után, december 31-én a külügyi
kormányunktól
táviratilag
békét
kért;
ugyanakkor Nikita táviratozott Ferenc József királyhoz, hogy kedvező békefeltételeket szabjon. Azt a választ kapták, hogy csak
a feltétlen fegyverletétel után tárgyaihatnak
a békéről. A feltétel súlyos volt, — mondja
a válasz, — de a monarchia csapatai időközben gyorsan nyomultak előre, az élelmiszerekből teljesen kifogytunk és az egész országot éhínség és nyomor fenyegette. Emiatt
szükségesnek bizonyult, hogy a módozatokról tárgyaljunk. Közben azonban Miuskovics miniszterelnök Szkutariba menekült, de
vissza már nem térhetett. Ugyanazon a napon délután 4 órakor Miklós király is Szku-

Moraht őrnagy a harctéri
helyzetről.
Berlin, február 29. Moralit őrnagy a következőket irja a harctéri helyzetről:
A hadművelet előrehalad. Verdunt északon a Maas-)olyótól keletre, Brastól az elfoglalt Douaamont-erődig
átkaroljuk.
Legelső
vonalunk északon mindenütt a legkülsőbb
erőd-vonalon beliil húzódik. Verdimtől keletre
az előretolt francia harcvonal visszahúzódik
a legkülsőbb erődövre és a Cotes Lorraines
meredek magaslat peremére. Ez a Wievresikságon levő magaslat 500 méter .magas.
Semleges államokból érkező valamennyi
beható jelentés arról ad hirt, Ihogy Párisban
még mindig kísérletet tesznek, ihogy az
igazság elhallgatásával a közönségnek a hadvezetőség iránt való bizalmát megerősítsék.
A kamarában és a szenátusban azonban
mozgalmas az élet és kérdés, vájjon a Brindkormány sokáig tarthatja-e magát. Amilkor
a legutóbbi Eerry
interpellációjának elhalasztásáról döntöttek, százhatvankét képviselő u kormány ellen szavazott. Ha meggondoljuk, ihogy annak idején hasonló kisebbség
Vivianit lemondásra kényszeritette, "akkor fogalmat alkothatunk Briand helyzetéről.

tariba ment a kormány tudta nélkül, majd
Olaszországba utazott. A király távozása leveröleg hatott az egész országra. A kormány három tagja ekkar elhatározta, hogy a
küzdelmet nem folytatja tovább és az országot megmenti a végpusztuláslól.
Mindezekből megállapítható, hogy a király a kormány tagjait nem azért hagyta
hátra, liogy a csapatokat további küzdelemre bátorítsák. A kormány nem is tudott a
király távozásáról és így annál kevésbbé
kaphatott arra utasítást, hogy a sereggel
Szkutariba vonuljon vissza és a béketárgyalásokat szakítsa meg.
Ezt a nyilatkozatot minden befolyástól
vagy pressziótól menten állítják ki és irják
alá: Mirkó herceg, Vukotics tábornok, Reduovics, Popovics
és Jesovics miniszterek.
A nyilatkozattal együtt külügyi kormányunk közzéteszi hiteles szövegét azoknak
a táviratoknak, amelyeket Miklós király intézett Ferenc Józsefhez, királyunk választáviratát, a montenegrói kormány táviratát
külügyi kormányunkhoz és Buriáu külügyminiszter válaszát.
Ilyenformán érthető, liogy egyes lapok a háboru megszüntetését követelik, ha az antant
nem tudta teljesíteni Asquith és Briand Ígéreteit.
__
.iréréh i ^ J A i r é
Ami a semleges államokat illeti, a váratlan néniét támadás mindenütt a legjobb
benyomást keltette. Látják, hogy Németország megcsappant tetterejéről beszólni sem
lehet, tmert a verduni támadás és a magyar
és osztrák csapatoknak albániai előrenyomulása bebizonyította
a
semleges
államok
előtt, hogy a tavasz bennünket a régi erőben
talált.
A központi hatalmak sikereinek
natasa Romániában.
Zürich,
a

i

február 29. Bukarestből jelenük

Hcnweizerische

1

elegruten-lnformation-

nak: Mély benyomást kelt Bukarest antantbarát kór íeben a németek győzelmes
oiienztvajarol

verduni

szóló hir, annál is inkább, meri

a bukaresti antant sajtó hangja szerint ez az
esemény egeszem váratlanul jött. Párisi szikra távira tok megkísérlik ugyan, hogy a verSuni harcok jelentőségét lekicsinyeljék, d© a
francia vezérkar jelentései, minit azt a konzervatívok is megállapítják, meghazudtolják

Párisban is elismerik, hogy a németek
addig még sohasem tapasiztalt halálmegvetéssel támadnak és ezért á franciáknak, noha
sem tartalékban, sem hadiszerben nincs hiányuk, ki kell térniök a roham elől.

ezeket a szépítő kísérleteket. A Itatást fokoz-

Angliában a sajtó lekicsinyelni igyekszik
a német előnyomulás várható eredményét.
'1 eszi ezt azért, mert az angolok nem tudnak
Verdimnél a franciáknak egitséget adni. Az
angolok továbbá azt is jelentik, hogy a saját
har cvonalukon a rossz1 időjárás és az alkalmatlan terepviszonyok miatt nem tudnak ellentámadásba fogni. Franciaországnak tehát
idegen segítség nélkül kell magán segítenie.

londoni miniszterek beszédére. Különben

za uz osztrak-magyar
olaszok durazzói

vezérkar jelentése az

kudarcáról.

Azt mondják,

liogy a német és az osztrák-magyar

seregek

cselekedete fényes válasz volt a pétervári és
a

bukaresti oroszbarátok 'körében is válság tört
ki. Fiiipescu és Take Janescu között személyes konfliktus támadt,

amelyet

maga

az

orosz követ igyekezett kiegyenlíteni Fiiipescu oroszországi utazása előtt, de hiába. Ugy
látszik, hogy a háborús izgatók külső balsikere után az európai események most már a
párt belső bomlására fognak vezetni,

