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LEGÚJABB. 
ZÜRICH: Paírasban egy angol hadihajó 

legénysége partraszállt és egy osztrák ten-
gerésztisztet meg egy német kapitányt le-
tartóztatott. A kikötőből egy német hajót, 
amely már a háború kezdete óta ott tartóz-
kodik, az angolok magukkal akarták vinni. 
A görög parancsnok ezt nem engedte meg 
és a parti ütegek tüzelni kezdtek az angol 
hajóra, Erre a német liajól visszavitték a 
kikötőbe. 

ATHÉN: György görög herceg Szófiá-
ba és Konstantinápolyim utazik, hogy Kon-
stantin király sajátkezű levelét átadja Ferdi-
nánd királynak és a szenátusnak. 

BERLIN: A Lokulanzeiger megcáfolja 
azokat a híreket, amelyek a brazíliai német 
követ elutazásáról szólnak. Nem igaz, hogy 
Brazília le akarja foglalni a német hajókat 
és emiatt a diplomáciai szakítás küszöbön 
állana. 

BUKAREST: A román kormány eltil-
totta, hogy Törökországnak vizi utón áru-
kat szállítsanak. 

LUGANO: Az Idea Naeionule jelentése 
szerint a vatikán és a belga kormány azon 
van, hogy Mereier biboros Melehelnből llav-
reba tegye át székhelyét. 

KOPENHÁGA: Angol lapok közlése 
szerint Dublinbun nagy munkás zavargások 
voltak. A munkásság és a katonaság között 
véres utcai harcokra került a sor. Kihirdet-
ték az ostromállapotot. Írországban a la-
kosság között forradalmi tünetek észlelhe-
tők. Az ir csapatokat a kormány kivonta 
az országból és helyettük angol katonaságot 
küldtek. 

BÉCS: A portugáliai osztrák-magyar 
alattvalók érdekeinek védelmét a lisszaboni 
spanyol konzul elvállalta. » 

BERLIN: A Wolfí-ügynökség jelenti: 
Az angol admiralitás hivatalosan közzéteszi, 
hogy a háború folyamán hat német torpedót 
találtak, amelyeknek bronz alkatrészei vol-
tak. A Tubantia elsiilyesztésénél is ilyen 
torpedóra akadtak, amiből megállapítható, 
hogy u hajót német tengeralattjáró sülyesz-
tette el, mert máshol a torpedókat nem ké-
szítik bronzból. — Német hivatalos helyről 
megjegyzik, hogy az ilyen alkatrészeket 
meg fogják vizsgálni. Mielőtt a vizsgálat 
befejeződnék, nem lehet ítéletet mondani. 

GENF: A Petit Párisién jelenti Korfu-
hói: A Knite felfegyverzett francia hajót, 
miközben szerb csapatszállitóhajót kisért 
Szalonikiba, egy német tengeralattjáró elsii-
lyesztette. 

A németek ujabb győzelme 
a /Vtaasnál. 

- Két kilométer szélességben elfoglalták a franciák 
hadállásait. - 5 0 0 foglyot ejtettek; egy ágyút és négy 

gépfegyvert zsákmányoltak. -
BERLIN, március 29. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Eloistól délre kézigránát-

harcban ismét elragadtuk az angoloktól az 

egyik általuk megszállott robbantási töl-

csért. 

A Maas balpartján csapataink Man-

corurttöl északra mintegy kettőezer méter 

szélességben csekély veszteségeik árán 

rohammal elfoglalták a több vonal mély-

ségű francia állásokat és a falu északnyu-

gati részébe Is benyomultak. Az ellenség 

sebesiiletlen foglyokban tizenkettő tisztet 

és négyszáznyolcvanhat főnyi legénységet, 

valamint egy ágyút és négy gépfegyvert 

hagyott kezünkön. Ezúttal kétségtelenül 

megállapítottuk, hogy a franciák ezen a 

harcterületen két ujabb hadosztályt vezet-

tek harcba. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az oroszok a Naroc-fónál folytatták 
eredménytelen támadásaikat. 

— A repülők élénk tevékenységet fejtettek ki. — Lelőttünk 
egy orosz biplánt. — 

BERLIN, március 29. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Mig az oroszok tegnap tá-

madásaikat az északi szakaszokban nem 

ismételték meg, addig a Naroc-tótói délre 

éjjel-nappal folytatták hiábavaló erőfeszíté-

seiket. 

Csapataink részben szuronyharcban 

hétszer visszaverték az ellenséget. 

Német repiilögéprajok jó eredménnyel 

dobtak bombákat az ellenséges vasutépit-

inényekre, különösen a tnolodecsnoi vasút-

állomásra. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, tnárcius 29. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Tegnap a repü-

lők tevékenysége mindkét fél részéről meg-

lehetősen élénk volt. Több ellenséges légi 

jármüvet tüzelésünk és saját repülőink 

visszatérésre kényszeritettek. Egy orosz 

kétfedelű repülőgép, melyet tüzérségünk 

lőtt le Buczacztól keletre, az ellenség vo-

nalai mögött zuhant alá. 

A repülök bombái nálunk semmiféle 

kárt sein okoztak. 

A mi repülőink néhány orosz harcvo-

nal mögött fekvő községre bőségesen és 

megfigyelt eredménnyel dobtak bombákat. 

Egyébként nincs nevezetesebb ese 

mény. 

HŐFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

A német birodalmi gyűlés nem követeli 
a tengeralatti háború kiéiesitését. 

BERLIN, március 29. A birodalmi gyű-

lés költségvetési bizottsága folytatta a teg-

nap megkezdett tanácskozásokat Bethmann 

Hollweg jelenlétében. Hírlik, hogy a ta-

nácskozások során megállapodás történt, 

amely szerint a tengeralatti háború kiéle-

sitésére vonatkozó indítványokat vissza-

vonják és nemcsak a bizottságokban, ha-

nem a plénum előtt sem fognak róla tár-

gyalni. 

Visszautasított olasz előretörések. 
— Az ellenség hátsó hadállásait építi kl. — 

BUDAPEST, március 29. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A görzi hídfőnél 

és a doberdói fensik szakaszán tegnap is 

az éjszakába nyultak az élénk tüzérségi 

harcok. Azonban ujabb támadás nem tör-

tént. 


