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LEGÚJABB. 
ROTTERDAM: Az angol admiralitás 

köziét eszi, hogy a német partok ellen való 
támadásból az összes hajók sértetlenül tér-
tek vissza a „Medúza" torpedóromboló ki-
vitelével, amely el süly ed t. A torpedórom-
bolókat német hidroplánok támadták ered-
ménytelenül. Szombaton este kisebb angol 
cirkáló német torpedórombolókkal harcba 
bocsátkozott. Egyik torpedórombolót az an-
gol cirkáló nekifutással elsülyesztette. A le-
génységet megmentették. 

(A Wolff-ügynökség megjegyzése: Arról 
a német torpedórombolóról van szó, amely 
a német hivatalos jelentés szerint nem téri 
vissza az angol hajók üldözése végett tör-
tént kifutása alkalmával, a március 26-iki 
támadás után.) 

ROPENHÁGA: Az angol alsóház ülé-
sén Bili ing támadta a kormányt az an-
gol légi védelem elégtelensége miatt. Az an-
gol repülő osztagok rosszul vannak felfegy-
verezve cs emiatt az angol repülőtisztek ál-
dozatul esnek a németeknek. Utána még 
több szónok támadta a kormányt a légi vé-
delem hiányossága miatt. 

AMSTERDAM: Angliában hatalmas hó-
vihar dühöng. A távíró és a vasúti forgalom 
szünetel. Emiatt nagy zavar állott be. Több 
hajó és ház elpusztult, vagy megrongálódott. 

HÁGA: Az angol belügyminiszter egy 
javaslatot terjesztett elő, mely szerint egész 
Írországban ki kell terjeszteni az ostrom-
állapotot. 

ROTTERDAM: Az ir kikötővárosokban 
a munkás-zavargások megismétlődnek. Az 
ir munkásság folytonosan agitál az angol 
hadsereg ellen. 

ZÜRICH: Az angol belpolitikai helyzet 
ismét válságos. Az angol lapok tudósításáé-
ból kitűnik, hogy a kormány elvesztette a 
talajt a lába alól. 

ATHÉN: A hadügyminiszter javasla-
tára Konstantin király elrendelte, hogy a be-
vonult katonaság tizenöt százalékát foko-
zatosan szabadságolják. 

LUGANO: Korfui jelentések szerint a 
Szerbek között a kolera pusztít. A járvájiy 
nagy mérveket öltött és a polgári lakosság 
közül is szedi áldozatát. 

ROTTERDAM: Az Eszaki-tengeren a 
német tengeralattjárók annyira veszélyezte-
tik a hajózást, hogy Angliával és Francia-
országgal teljesen beszüntették a posta-
forgalmat, „ _.. . " * 

- Csapataink 3 5 0 foglyot ejtettek. - Élénk tüzérségi 
tüz a Doberdon. - Egy repülőrajunk olasz ütegeket 

bombázott. -
BUDAPEST, március 30. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A görzi szaka-

szon lijből éjjel-nappal hevesen folyik a 

harc. A hidfönél mindkét részről nagy erök 

léptek hadba; csapataink itt háromszázöt-

ven olaszt, köztük nyolc tisztet fogtak el. 

A Doberdó-fensík szakaszon a tüzér-

ségi tiiz rendkívül élénk. A Selztöl keletre 

fekvő magaslatokon néhány árok birtokáért 

^ l í t o p t a tí 

ismét folyik a küzdelem. 

Egy tengeri repiilörajunk a Sdobba 

torkolatánál levő olasz ütegekre bőségesen 

dobott bombákat. 

A Fella- és Plöcken-szakaszon, a Do-

lomit harcvonalon és Rlvánál tüzérségi har-

cok folynak. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

A franciák elkeseredett ellentámadása 
Avocourtnál. 

— A németek visszaverték a támadást. — A Maas két oldalán 
heves tüzérségi harc folyik. — 

BERLIN, március 30. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Lihons vidékén egy kis né-

met osztag a francia állásokba történt rövid 

előretörés eredinényeképen egy századost 

és ötvenhét embert foglyul ejtve tért vissza. 

A Maastól nyugatra a franciák erős 

tüzeléssel előkészített ismételt támadással 

vissza akarták foglalni Avocourttól észak-

keletre az erdei állásokat; visszavertük 

őket. Az erdő délkeleti szögletében elkese-

redett, éjjel is folytatott közelharcokra ke-

rült a sor. Míg végre az ellenség ma reggel 

itt is kénytelen volt hátrálni. 

A Maas két oldalán a tüzérségi harc 

nagy hevességgel tovább folyik. 

Imnielmann hadnagy Bapaumétól ke-

letre légi harcban immár a tizenkettedik 

ellenséges repülőgépet tette harcképtelen-

né; egy angol kétfedelüt, melynek utasait 

elfogtuk. 

Az ellenség bombákat dobott Metzre; 

a bombák egy katonát megöltek, néhártV 

katonát megsebesítettek. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Repülőink Valonát sikeresen bombázták. 
— Német repülők támadása Szaloniki ellen. — 

BÉCS, március 30. (Hivatalos jelentés.) 

Események a tengeren. Március 29-én dél-

előtt négy tengeri repülőgépünk Konyovits 

sorhajóhadnagy vezetésével Valonát bom-

bázta. 

Több bomba eltalálta az ütegeket, fe 

de/ékeket, repülöhangárt és a Foudre fran-

cia repülőgép anyahajót. 

Repülőink a heves lövetés ellenére sér-

tetlenül tértek vissza. ; 

A hajóhadparancsnokság. 

SZÓFIA, március 29. A vezérkar Je-

lenti: Március 27-én 15 német repülő Sza-

loniki kikötő környékét és az angol és 

francia tábort bombázta. 800 bombát dob-

tak le. 

A megfigyelések szerint a bombák 

nagy károkat okoztak az antant csapatai-

nak, a raktárakban és az ellenséges hadi-

hajókban. Az ellenség hajói tüzeltek a né-

met repülőgépekre, de eredménytelenül. 

Angol és francia repülőgépek is fel-

szállottak a német repülök elűzésére. Négy 

ellenséges repülő azonban kénytelen volt 

leszállani, a többi pedig visszarepült. 


