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Szeped, 1917, VI. évfolyam, 44. szám. Csütörtök, február 22. 

LEGÚJABB. 
BERLIN: A sürgősen szükséges áru-

bevitelnek .elmaradása, megbizlható -hirek 

szerint, máris igen érzékenyen érezteti ha-

tását Olasz-ország gazdasági életében. A 

szén és acél behozatalának erős icsökkenése 

pedig nagy mértékben befolyásolja a hadi-

anyag-gyártást. 

NEW YORK: Az Associated Press je-

lenti Washingtonból: A miniszteri hivatal-

nokok kijelentették, hogy még mindig rê  

mélhető az Ausztria-Magyarországgal való 

sza'kitás elkerülése; de hozzátették e kije-

lentéshez azt is, hogy a legújabb jelek már 

az ellenkezőjéről tanúskodnak. , 

GENF: A Matin-ben Garat képviselő 

les-ujtó vallomást tesz a tengeralattjáró-

biokád következményeiről. Megállapítja, 

hogy a németek csak árukkal megtelt hajó-

kat sülyesztenek el, az üres és értéktelen 

-baj-ókat figyelmen kivüj hagyják. A -francia 

kereskedelmi flotta állománya, rohamosan 

csökken, mert a hajógyártás szünetel, ami 

-a pótlást megakadályozza. Franciaországot 

csakis a csodás szervezés mentheti meg. 

LONDON: A Daily Telegraph-naik je-

lentik Madridból, hogy Gerard a berlini 

amerikai nagykövetség négy tagjával Mad-

ridba érkezett. Eredeti tervétől, hogy on-

nan Barcelonába utazzék, elállott. |A spa-

nyol kormány hivatalosan értesült Gerard 

érkezéséről, aki tanácskozni fog Rotmanones 

miniszterelnökkel, ia külügyminiszterrel és 

hir szerint a királlyal is. 

BERLIN: A Wolff-ügynökség jelenti 

21-ikén este: A harctereken nem történt 

lényegesebb esemény. 

BERN: A francia sajtó a tegnap és teg-

napelőtt közöft, hivatalos jelentések szerint 

36.823 toimatartalom elsülyesztéséről szá-

molt be, (amelybe nincsen felvéve k-ét vitor-

lás, továbbá az Ala olasz vitorlás és a Tola 

angol gőzös 13.504 tonnatartalommal. 

KOPENHÁGA: A Tages Nyheter érte-

sülése szerint a január 27-én Archangelsk-

ben történt robbanás 2000 emberéletet kö-

vetelt. Szemtanuk szerint a világ legna 

gyobb municióráktára repült a levegőbe. 

A frobbanásnak valósággal földrengésszerű 

jellege volt. A municióraktár két kilométer 

széles területet töltött be. A robbanások 

gyors egymásutánban -következtek és már 

az első robbanás alkalmával összeomlott í 

két kilométer távolságban levő ivasuti ál 

lomás is. Az anyagi kár 100 millió rubel 

A katasztrófát nem gondatlanság okozta: 

hanem sikerült pokolgépet becsempészni a 

raktárakba. Tiz finn embert letartóztattak 

A buvárhajó-h a re eredményei 
felülmuliák várakozásainkat. 

Anglia nem képes hathatósan védekezni. — Hivatalos 
nyilatkozatok a birodalmi gyiilés nagybizottságának ülésén. 

BERLIN, február 21. A bir od-almi gyű-

lés nagyblzoititságaj szerdán ismét összeült. 

Zimmermabj'i |kiilügyi áüalmíitkár ú inlaipáiriend 

elctfc biza'jmlais és réjrzlialties közléseiket illett 

a politikai helyzetnek január 31-ike óta! tör-

Ijénjt fejlődéséről. Bebiatóain (is-mehtiettie a 

helyzetet, -amely az Amerikával való diplo-

máciai összeköttetés megszakításai folytán 

bekövetkezett. -Kifejezte azt iá bizalmát, 

hogy a ikimélieltleín buvárha-jó-hiarc keresztül 

vitele által kiíüzöilt célt el fogjuk érni. 

Capelíle, a birodalmi tengerészeti állatm-

titkár hosszabb beszédben kifejtette, hogy 

az a várakozási, tajnelyeű a haditengerészet 

parancsnoksága a kir»iéletíe» buvárhajó-

harchoz fűzött, nemcsa-k Iteljeseldiatt, hanem 

felül is múlja a várt eredményt. A rend-

szeresen keresztülvitt titkolódzás -m-raltt, a 

melybe főképen az angol sajtó burkolódzik, 

az eísülyesztett hajók dolgában nagyon 

nehéz lenne már most megállapítani azok-

nak pontos jszámáti, amennyiben a buvár-

bajók egy része nlagy működési tar öleltük 

és a nekik adott utasítás értelmében még 

nem tért vissza' szolgálati útjáról az üíeitlé-

kes kikötőbe. Már most biztosithaifja azon-

ban a bizottságot arról, hogy a működési 

eredmény felülmulta a tenger,Jszeti parancs-

ncikság reménységéit Örömmel számolhat 

be arról is, hogy semmi ok sincs a kímélet-

len iengeralaíií jár ó-harc bejelentése óta ar-

ra, hogy bármelyik naszád miatt Is a ten-

gerészeti parancsnokság nyugtalankodjék. 

Azok az ellanségeis védekező Intézke-

déseik, amelyekről az angol sajtóban és 

parlamentben oly fenhéjázó kijelentések 

hangzottak el, a beérkezett buvárhajók je-

lentései szerint, megmaradták a régebbi 

határok között. Az Északi-tengeren a kí-

méletlen huvárhajó-harc követlkezltjébén 

megszűnt már nemcsak atz ellenséges hajó-

forgalom, hanem a semlegeséknek az ellen-

ségeinkikel valló összekötitetése Is. A leg-

nagyobb bizalommal lehet tekinteni a to-

vábbi fejlemények elé. { 

Helfferich államtitkár rámutátofft arra, 

hogy 1916 december Óta jelentékenyen 

rosszabbodott Anglia szövíötségeselínek hely-

zete, mert ezeket a számúikra oly nélkü-

lözhetetlen szénnel, Anglia már nem képes 

zavartalanul ellátni. Anglia behozatala is 

sokat szenved és veszedelmes pontra sü-

llyedt. Gazdasági szempöntból Is számítha-

tunk az éles tengeralaítjáró-barc tökéletes 

teijesitményére, 

Kudarcot vallott francia támadások 
a Maas és fflosel között. 

— Az angolok előretörései is meghiúsultak. — Két angol tisztet és 26 
főnyi SegéíMjséget elfogtak a németek; 5 gépfegyvert zsákmányoltak. 

BERLIN, február 21. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A borús Idő és az eső mér-

sékelt határok közé szorította a harci tevé-

kenységet. Yperntől délkeletre és a laibas-

sei csatorna két oldalán meghiúsultak az 

angolok -felderítő előretörései, Fliretyhél pe-

dig a Maas és a iMosel között, a franciák 

részleges támadásai. A Le Transloytól dél-

re fekvő itátpaszpontnak február 19-én tör-

tént elfoglalása alkalmával két angol tisztet 

és 26 főnyi legénységet fogtunk ie! éis 5 gép-

fegyvert zsákmányoltunk. 

LUDENDORFF, első főszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Élénk tüzérségi harc a tengermelléki 
arcvonalon. 

BUDAPEST, február 21. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) -A tengermelléki 

arcvonalon a tüzérségi harc délután ismét 

igen éterik volt. Éjjel egy ellenséges légjár-

íiiü Karszt-állásainkra és egyes helységekre 

teljesen hatástalanul hajított bombákat. 

A Judlkaria-szakaszban géppuskatüze-

lésünk a Monté Gadrlától keletre leszedett 

egy olasz repülőgépet. Vezetője meghalt, 

megfigyelője padiig súlyosan megsebesült. 

HÖFER altábornagy, 

a vezér-kari főnök helyette*®. 


