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A kárpáti harcok kiterjedése növekszik.
A német nagy vezérkar közli: Kálváriától keletre és délre, valamint Augusztovtól
keletre elleniünk Intézett támadások sikertelenek voltak. Egyébként keleten a helyzet
változatlan.
A legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)
Budapest, április 6. (Közli a miniszterelnökségi sajtóosztály.) A kárpáti harcok kiterjedése mind növekszik. A Laborc-völgyttíl keletre eső magaslatokon tegnap a német csapatok és a mi csapataink az oroszok
erös hadállásait elfoglaltuk ós ez alkalommal
5040 oroszt elfogtunk. A szomszédos magaslatokon az oroszok heves támadását nagy
veszteségek mellett visszavertük és további
2530 oroszt ejtettünk foglyul. Dólkelet-Galieiábau Ottymától északkeletre esö magaslatokon az ellenségnek egy éjjeli támadása
meghiusuh. Április negyedikén Nsoie Viskupiótől délnyugatra az ellenségnek a Dnyeszter déli partján megkísérelt előretörése alkaImával az orosz Sándor gyalogezred két
zászlóalját megsemmisítettük.
Höfer altábornagy,
a vezérkari főnök helyettese.
A PRZEMYSLI TÁBORNOKAINAK NÉVSORA.
Bukarest, április 6. A
Westnik-iigynökség
hivatalos jelentése szerint a Przemyslben
fogságba került osztrák és magyar
tábornokok
névsora ez: Kuzmanek Hermann,
gyalogsági
tábornok, várparancsnok, Tamássy Árpád artábornagy, a 23. honvéd hadosztály
parancsnoka, továbbá Weitzcndorfer Károly és Nickel
Vilmos altábornagyok s végül Webcr Alfréd,
Scide Rudolf, Kalnsker Artúr, Kommá György
és Kloiber Frigyes
vezérőrnagyok.

Orosz jelentés a beszkidi harcokról
Berlin, április 6. A Beszkidek galicia lejtőjén április 2-án vivott harcokról azit jelentik
Pétierivárróli, liogy az oroszok Lutoviska felől
törekedtek nyugatra Lupkov felé, mig Lutovis'kától délkeletre Uzsok irányában aránylag
enyhébbek voltak a harcok. Lutoviska és a
magyar Ihat ár között három hosszú hegyihát
húzódik a magyar határral párhuzamosan. Az
első hegyhát mögött (Lutoviskától Magyarország felé számítva a sorrendet), van a Saníclyó völgye, melybe Lutoviska felől kényelmes ut vezet. A második hegyhát a. Polonina,
igen m a g a s hegység; itt folynak a leghevesebb harcok a hegytetőért, továbbá Netlina és
Berecíhy-Góró galieiai községek birtokáért,
melyek a magyar határitól, légvonalban csak
hat-hat kilométernyi
távolságra
vannak
ugyan, de e hat kilométer széles sávon ezer
méternél magasabb a hegyhát. Ez a belső
hegylánc, valamint a Polonina nagy része is
az osztrák-magyar csapatok birtokában van.
E hármas hegylánc nyugati végénél kezdődik
a cisznai müiut.
ELESETT HUSZONEGY EZREDES.
Berlin, április 6. Március 29-én Pétervá•rótt tiszti veszteséglajstrom jelent meg, amely
21 ezredes és alezredes halálról számol be. A
jelentés szerint a moszkvai gránátos ezred
legutóbb négyszer változtatott e z r e d p a r a n c s nokot.

Przemysl orosz parancsnoka.
Rotterdam, április 6. Pétenvárról jelentik:
Ma jelent meg a hadsereg hivatalos lapjában
•Armatonow tábornok kinevezése Przemysl
várparancsnokává.
AZ OROSZ FLOTTA KUDARCA.
Róma, április 6. A Westnik orosz távirati
ügynökség beismeri, hogy a Boszporus táján
március 29., 30. és 31-én a vihar megakadályozta a bombázás folytatását. Az orosz flotta
kénytelen volt néhány fekete-tengeri nyílt város bombázásával beérni.
HÓLAVINÁBAN KÜZDŐ HARCOSOK.
Berlin, április 6. Az „Exhange Telegraph'.'
•hadit udósitója a kárpáti harcokról Varsóból a
következőket jeleníti lapjának:
— Március 13-án nagy küzdelem fejlődött ki, amely hat órán keresztül szakadatlanul tartott. Egész idő alatt . sűrűn havazott,
közben hózivatar keletkezett és a hegylejtőkről hólavinák zúdultak le. Miikor épen az osztrák-magyar csapatok rohamra mentek az
oroszok ellen, egy hólavina gördült alá és
mind a két harcoló fél katonái derékig hóban

iSzeigad, 1915. április 7.
• gázolták. Mozdulni sem bírtak az egyimás ellen robamrh itiéTtö katonák, de azért folytatták a tüzelést, a hótól félig elborítva lövöldöztek egymásra. Mindjárt azután egy második
lavina zudult le a hegytetőről s ez a hótóöimieg
teljesen eltemette a küzdő harc vontakat.
—
Nagysokára mind a két oldalon kiásta magát
néhány katona s ezek aztán jelekkel megértették egymással, hogy beszüntetik a tüzelést
és a lavina alól ki fogják szabadítani bajtársaikat.

Kölcsönt kap Oroszország,
de pénzt nem.
Brüsszel, április 6. Az angol kormány közvetítésével és jótállása mellett newyorki
pénzintézetek
hajlandóknak
nyilatkoztak
Oroszországnak 7 százalékkal
kamatozó
kincstári váltókra 250 millió frank kölcsönt
nyitni. Étből az összegből azonban az orosz
kormány készpénz kölcsönt neim fog látni,
mert a kölcsön feltételei szerint hatvan millió frauk egy régebben adott előleg visszafizetésére szolgálna, 90 millió frank a legközelebb
esedékes arasz kincstári váltók törlesztésére
kell és 100 millió frankból a newyorki bankárok az amerikai hadianyaggyárak követelé| seinek egy részét egyenlítenék ki.

Német sikerek nyugaton.
Berlin, április 6. A nagy főhadiszállás jelenti: A franciák tegnap óta a Maas és Mesei
között különösen élénk ievéikenységet fejtenek ki. Nagy erök te tba vetésé vei és nagyszámú tüzérséggel Verdimtől északkeletre,
keletre és délkeletre, valamint Oilly Apremont Elirey melleit és Pont a Moussonstö?
északnyugatra támadtak. Verduntól északkeletre és keletre a támadások tüzelésünk miatt egyáltalán nem fejlődhettek ki, Verduntól
délkeletre visszavertük támadásukat. A
Maas magaslatok keleti szélén sikerült az
ellenségnek legelői levő árkuník egy kis részébe átmenetileg megvetnie lábát, az éj folyamán innen is visszavertük. Oilly és Apremont környékén a harc éjjel is folyt, anélkül,
hogy az ellenfél bárminő sikert tudott volna
kivívni. Elkeseredett volt a harc Flirey környékén, ahol a franciák több támadását viszszavertük. Bois de Pretretöl nyugatra Flirey
pont a moussoni úttól északra ellenünlk intézett erős támadás összeomlott. Noha az ellenfél a harcokban igen súlyos veszteségeket
szenvedett, erejének ujabb elosztásával arra
a feltevésre kell jutni, hogy támadásait itt
folytatni fogja, miután Champagneban kifejtett fáradozásainak teljes hiábavalósága
világosan kiderült.
Legfőbb hadvezetőség.
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.)

Francia városok légi bombázása.
Páris, április 6. A Temps jelenti: Szombatim délután immár hatodszor bombázták a
német repülőgépek a St. Die-t. Ezúttal négy
bombát dobtak a városra. Az egyik bomba
három embert megsebesített, a többi csak csekély károkat okozott.
Lyon, április 6. A „Le Nouvelliste" jelenti HasebrouokbóL: Egy Taube csütörtökön hét
bombát dobott Armentiéresre. Néhány ember
életét veszítette, három angol katona és két
polgár megsebesült. Egy másik Taube április

3-án Haverskerque felé repült és bombát dobott le. Több katona megsebesült.
Rotterdam, április 6. Parisból jelentik,
bogy Lagrange ás Clenmont fölött német repülőgép jelent meg és összesen 24 bombát dobott le. A bombák a francia jelentés szerint
m m okoztak kárt.

Anglia már békefeltételekről
beszél.
Brüsszel, április 6. Londonban egyre szélesebb körckben jelentkeznek olyan tünetek,
amelyek arra mutatnak, hogy Anglia kezd
beleunni a háborúba. Jellemző, hogy . a kormány környezetében, politikusok társaságában és pénzügyi körökben mindegyre hangosa bbau és nyiltabban beszélnek a békekötés
esetleges feltételeiről. Az az általános vélemény, 'hogy ha a németek kiürítenék a megszállott területeket, elsősorban Belgiumot, akikor kedvező alapot teremtenének a béketárgyaláscikra, ellenben, ha Belgiumról a. német
birodalom nem akarna lemondani, akkor a
háború még beláthatatlan ideig tartana. Belgium f á j legjobban Angliának. Mindenütt csak
arról beszélnek, hogy Belgium sorsától függ
minden. A eddigi nagy győzelmi mámorból
semmi sem maradt, a harcikedv egyszerre
lelohadt, a közvéleményen erőt vett az a feltevés, hogy a német birodalom hadserege legyőzhetetlen és a német tengeralattjáró
naszádok blokádja olyan kárt okoz az angol kereskedelmi hajózásnak, amelyet az évtizedek
múlva sem fog kiheverni.

Elpusztított angol expedíciós
csapat.
Róma, április 6. A „Gioruale dTtalia jelenti: Angol száilitóihajók 1500 főnyi csapatot
tettek partra a kis-ázsiai partvidéken. Ez az
expedíciós sereg angol és francia katonákból
állott. Éjszaka török csapatok megtámadták
és az utolsó szál emberig leöldösték az expedíciós sereget.

