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A tengermelléki arcvonal több más 

pontján élénk tüzérségi és aknavető harcra 

került a sor. 

A karinthiai harcterületen Fclta szaka-

szunkat, Tirolban a Col di Lana területet az 

ellenség élénk tiiz alatt tartotta. 

Olasz repülök Triesztre bombákat dob-

tak anélkül, hogy kárt okoztak volna. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

Az olasz király a görzi hidfő előtt. 

Lugano, március lő. Olasz jelentések 

szerint Viktor Emánuel király a görzi 'hidfő 

előtt álló olasz csapatok között tartózko-

dik. A király állandóan lelkesíti csapatait és 

személyes bátorságával akar beléjük bizal-

mat önteni. 

A franciák az uj olasz offenzíváról. 

Zürich, március 15. A „Petit Párisién" 

jelenti: A szövetségesek haditanácsát meg-

előző elők'észitő ülésen Porro tábornok be-

jélentette, hogy Cadorna megkezdte az osz-
trák-magyar erő elleni offenzívát. A francia 

katonai körök ezt annál nagyobb örömmel 

veszik tudomásul, mert meg varrnak győ-

ződve, hogy a verduni fronton nemsokára 

éreztetni fogja (hatását az olasz offenzíva. 

Ha másban nem, abban rövidesen érezni 

kell. hogy az osztrák-magyar mó'toros üte-

geket valószínűen el fogják szállítani a .fran-

cia .frontról. 

Olasz panaszok az antant címére. 

Lugano, március 15. A Secolo haditudó-

sítója egyre a hegyiharc irtózatos nehézsé-
géről ir. Az egyik táviratban azt mondja, 

hogy némely helyen harminc méteres a hó, 
de a fokozott tüzérségi tevékenység mégis 

az olasz hadvezetőség támadó szándékára 

vall. Egy másik táviratban közli, hogy már-

cius 12. éjfél óta bizonytalan időre megszün-

tették az olasz fronttal való posta- és táv-

iróforgalmat. Közli továbbá a távirat, hogy 

az utak mind iszaptengerré változtak és 

lehetetlenné teszik a csapatok élőrejutását. 

Ugy látszik, hogy ezekkél a jelentésekkel 

meg akarják győzni az antantot arról, hogy 

az olasz hadsereg nem tehet többet, mint a 

mennyit eddig tett éts amennyit még tesz. 

Lugano, március 15. Az állandó esőzés 

a hadműveleti területen hcgyomlásokat oko-

zott. De az olasz belterületen is történtek 

hegyomlások, amelyek kövekeztében például 

a génua—szavonai vasúti forgalom megsza-
kadt. , 

A Balkánon nincs változás 
BUDAPEST, március 15. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A délkeleti harc-

téren ujabb esemény nem volt. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, március 15. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A balkáni hadszíntéren a 

helyzet változatlan. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az antant meghiusult csingje. 

Zürich, március 15. Athéni jelentés .sze-

rint a lapok hírt adnak az antaut-osapatok-

nak az Athosz-hegy megszállására irányult 

csinyjéről, amely kudarcot vallott. Az Athosz 

hegyi Szent Paritélejmort-szerzetések tudni-

illik 'az antant-csapatokkal való megállapo-

dás alapján a bolgár szerzeteseket arra pró-

bálták rábeszélni, hogy oltalmukba adják 

magukat, amennyiben azt híresztelték, hogy 

az antant cl akarja foglalni Athosz hegyét. 

Egyben pedig azzal az ürüggyel, Ihogy bol-

gár ko-mitácsilk Kalkidikébe készülnek betör-

ni, formálisan az antant oltalmát kérték ki. 

A görög szerzeteseik, akik Athosz-,hegyén 

többségben vannak, állást foglaltak ezek el-

len az orosz üzelmek ellen s amikor a daí-

nei kikötőben az antant két hadihajója jelent 

meg azzal, hogy a kolostorokban vizsgála-

tot kell tartani, a kolostorok vezetősége nem 

engedte be az idegen csapatokat. A dolgok 

ilyen állásában az angol és francia tisztek 

elvonultak, mert nem akartak erőszakot al-

kalmazni. 

Sikertelen orosz 
próbálkozás. 

BUDAPEST, március 15. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Uscieckotó! 

északnyugatra a hidfösáncot megszállva 

tartó csapat heves támadásokat vert visz-

sza. 

Különben jelentősebb esemény nem 

történt. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, március 15. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti hadszíntéren a hely-

zet változatlan. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az orosz tisztek felmentését 
beszüntették. 

Frankfurt, március 15. A Frankfurter 

Zeitung-nak jelentik Pétervárról: Azok a 

tisztek, akik már háromszor megsebesültek, 
eddig jól voltak mentve a frontszolgálat alól. 
Az orosz kormány most ez a fölmentést 
megszüntette. 

Hindenburg frontjárói. 

Berlin, március 15. A Berliner Tageblatt 

haditudósítója jelenti a Hindcnburg-frontról: 

IILuxt vidékén heves harcok folynak. Az oro-

szok ellentámadási ereje nem tört meg, de 

a németek támadási kedve sem csökkent. 

A német csapatok a Düna-íolyó innenső part 

ján állnak. Döntés még nem történt. Egyelő-

re mindkét részen a front megjavítására tö-

rekszenek. 

Amerikai véleméng a német 
emlékiratról. 

Amsterdam, március 15. A Morning 
Post jelenti Washingtonból 13-fki kelettel: 

A memorandum, amelyet gróf Berstorit né-

met nagykövet Lansing államtitkárnak át-

adott, rendikiviil ügyes sakkhúzás és nagy 

károkat okozhat nekünk. A propaganda uj 

formája és talán első eset a diplomácia tör-

ténetében, hogy egy nemzet nyíltan egy má-

.sik állam népéhez appetlál. A Newyork 
World irja: Azt a közlést, Ihogy az angol 

kormány kereskedelmi hajókat offenzív cé-

lokra felfegyverzett, az amerikai kormány-

nak komoly megfontolás tárgyává kell ten-

nie. Ha Németország le tudja bizonyítani 

állítását, akkor az Egyesült Államoknak 

kötelessége erélyesen tiltakozni. 

Francia hivatalos jelentés. 

A snjtóhadiszállásról jelentik a Magyar 

Távirati Irodának: Március 14-én délután 

három órakor a következő francia hivatalos 

jelentést közlik: Verdimtől nyugatra tüzér-
ségi harc folyik, a Maas jobbpartján egyre 
hevesebb az ágyúzás. Haudremon't erdőben 

az ellenség földerítő csapatát zárótüzelé-

sünkjket 'elűztük. Vaux mellett az ágyúzás 

rendkívül heves, a Veuvre-fensikoii, különö-

sen az Eix-szakaszon heves tüzérhare folyik* 

Ujabb angol tüntetés a katonáskodás 
ellen. 

Rotterdam, március 15. A Nieuive CoU-

rant jelenti Londonból: Tegnap ismét több 

tiltakozó gyűlést tartott sok ezer nős ember, 
akiket a Derby-rendszer folytán besoroztak-

A gyűlések követelték, liogy hívják be azo-
kat a nőtlen embereket, akik polgári foglal-

kozásuk folytán szolgáilatmentesek és ter-

jesszék ki a védőkötelezettséget a fiatal ní>s 

emberékre. 

A Times irja: Ez ügyek elintézésére ki-

küldött kormánybizottság elhatározta, hogf 

több iparágat, amelyeknek alkalmazottá' 

hadmentesek voltak, a hadmentes iparága8 

sorából törölni fognak és liogy a nős embe-

reket más üzemeknél is kiveszik a szolgála" 

kötelezettség alól. Ezeket az intézkedéseke' 

Derby lord közbenjárására vezetik vissza. 

Egy román képviselő megszökött 
öt millióval. 

Bukarest, március 15. A Bratianu-kor-

mány megbízta- Lapu János képviselőt, hogy. 

utazzék el Franciaországba és Angliába és 

különféle hadiszereket vásároljon be. Erre 

a célra 5 millió frank aranyat kapott. Lupu 

el is utazott, azonban egyenesen Amerikába 

ment. Természetesen az aranyakat is magú-

val vitte. 

Török hivatalos jelentés. 

Konstantinápoly, március 15. A ft 
A-É" szállásról jelentik: Március 11-éi; és 

két ellenséges cirkáló több lövést adott '<e 

Téke-Burnu környékén. Három repülő 

repült a Gallipoli félszigeten, védőágyui" 

eiüzték őket. 

Barnaszén-ajánlat 
Nagy darabokban . . . K 350." 

Aknaszén (kisebb darabokban) K 310--" 

10.000 kgrként frankó szeg^1 

— állomáson. 

Kontz Árpád, Temesvár 


