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LEGÚJABB. 
BERLIN: Haucourt a Maas keleti part-

im az arcvonal egyik legfontosabb támasz-
vontja volt. A magaslat teljesen uralja a 
környéket. A francia jelentés azt állit ja, 
hogy a németek itt borzalmas veszteségek 
órán jutottak a győzelemhez. Ez nem felel 
Meg a valóságnak; a német veszteség arany-
fog csekély volt. 

BERLIN: A birodalmi gyűlés szociálist a 
Munkaközössége, a Haase vezérlésével ala-
kult tizennyolc képviselőből álló frakció, 
határozati javaslatot terjesztett elő, mely-
ben a következőkre szólítja fel fíethmann-
Hollweg kancdiárt: „A tengeralattjáró há-
borúban is érvényesnek kell lenni a nemzet-
közi jognak, különösen nem szabad kímélet 
nélkül folytatni a semlegesekre való tekin-
tettel; továbbá kereskedelmi és személyszál-
Utó gőzösöket előzetes figyelmeztetés nélkül 
semmi körülmények között ne szabadjon el-
sülyeszteni. A birodalmi gyűlés elvárja a 
kancellártól, hogy a béketárgyalások megin-
dítása utján a legsürgősebben megegyezést 
igyekezzék létesíteni a hadviselő államok 
kai." 

Beyer haladópárti elitéli a javaslatot, 
mert az ellenség részéről hiányzik a béke 
hajlandóság, katonailag kell őket erre kény-
szeríteni. 

SZÓFIA: Genadiev volt miniszterelnö-

köt, az apósát és több párthívet Ietartóz-

tátták. Kiderült, hogy az antant 18 inlllló 

frankot adott bolgár politikusok megvesz-

tegetésének céljaira. Ebből Genadiev 5 míl-

Nót kapott azon ürügy alatt, hogy mint ügy-

véd, egy szerződés megkötésében eljárt. 

Ezenkívül azzal vádolják, hogy tudott ar-

ról a merényletről, amelyet annak idején a 

király ,és iá kabinet tagjai ellen akartak el-

követni. Matlinovnak, a russzofil pártvezér-

nek az elfogatása is küszöbön van. 

KOPENHÁGA: A svéd királyné ideér-
kezett. Tovább utazik Németországba. 

KONSTANTINÁPOLY: '(Hivatalos je-
lentés.) Harmadikán a Kaukázusban vissza-
vetettünk nagyobb ellenséges haderőt Az 
oroszok gyorsan menekültek. Egy orosz 16-
Szer szálld óhajét a Fekete-tengeren elsii-
lyesztettiink. Negyedikén virradóra a Midiili 
cirkálónk elsülyesztett egy hadiszerrel meg-
rakott ellenséges vitorlást. Délben a Midiilit 
ehy 'orosz , hajóraj eredménytelenül lőtte. 

ZÜRICH: A Petit Párisién azt irja a 
verduni harcokról, hogy a németek kitartó 
ostroma veszélyesebb, mint egy erős meg-
rohanás, mert most lassú, de halálos ölelés-
ül zárják körül Verdunt. Petain tábornok 

Douaumont 'és Vaux között ellenoffenzivával 
kísérelte meg a németek feltartóztatását, de 
a régi harcvonalat visszaállítani nem sike-
rült. 

GENF: 'Párisi lapok közlik Cadrona ki-
jeleni ését, amely szerint az antant egy uj 
helyen ekszpeáiciós seregei fog kihajózni, 
melyben Itália is részt vesz. 

A németek elfoglalták Haucourtot 
és kiépitett támaszpontjait. 

- A franciák jelentékeny veszteséget szenvedtek; 11 
tisztjük és 531 főnyi legénységük fogságba került. -

BERLIN, április 6. A nagy főhadiszál-

lás jelenti: A Maastól nyugatra a nap főleg 

Haucourt környékére irányitott előkészítő 

tüzelésünk folytán igen élénken tölt el. Dél-

után élénk volt a gyalogságunk tevékeny-

sége is, amennyiben Haucourt falut és az 

attól keletre erősen kiépitett támaszpontot 

rohammal elfoglalta. 

Az ellenség igen jelentékeny véres vesz-

teségein kiviil sebesiiletlen foglyokban kü-

lönböző hadosztályhoz tartozó tizenegy 

tisztet és ötszá/harmincegy főnyi legény-

séget veszitett. 

A Maas jobb partján gyorsan elfojtot-

tuk a franciák megújított támadási kísérle-

tét a Cailette-erdöbeu és az attól északnyu 

gatra levő állások ellen, amelyeket április 

másodikán elfoglaltunk. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Az ötödik sikeres Zeppelin-támadás 
Anglia ellen. 

— A német léghajók sértetlenül tértek vissza. — 

BERLIN, április 6. A Wolff-iigynökség 

jelenti: Tengerészeti léghajóink április ötö-

dikéről hatodikára virradó éjjel elpusztítot-

tak Whitby mellett egy nagy vasmüvet ko-

hókkal és nagy kiterjedésű telepekkel. AJi-

után előzőleg Hulltól északra robbanó bom-

bákat dobtak egy ütegre és azt harcképte-

lenné tették. 

Ezen kivül megtámadták a Leedse és 

környékbeli gyártelepeket, valamint az 

iparvidék számos vasúti állomását, amely 

alkalommal igen jó hatást figyeltek meg. 

A léghajókra hevesen tüzeltek, de vala-

mennyi sértetlenül tért vissza. 

A tengerészeti vezérkar fönöke. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

A Doberdo keleti részén az olaszokat 
kiűztük árkaikból. 

BUDAPEST, április 6. (Közli ,a minisz-

terelnöki sajtóosztály.) A Doberdói-fensikon 

(Sajztöl keletre) azokat az árkokat, ame-

lyeket iaz olaszok nemrég megszállottak, 

teljesen megtisztítottuk az ellenségtől. Az 

olaszok ellentámadásai meghiúsultak. 

A Ledro- ós a Judikariak-szakasza el-

len az olasz tüzérség élénken tüzelt. Gyen-

gébb olasz tüzérség élénken tüzelt. Gyen-

gébb olasz haderőik támadásait a Ledro-tó-

tól északkeletre fekvő állásaink ellen és Da-

one völgyben visszautasítottunk. 

Egyébként a harci tevékenység egyes 

szakaszokon mérsékelt tüzérségi tűzre 

szorítkozott. 

HÖFER altábornagy, 

Sonnino Olaszország külpolitikájáról. 

Lugano, április 6. A Secolo a mai mi-

nisztertanácsról azt a feltűnést keltő Jiirt 

közli, Ihogy a holnap kezdődő kamarai ülések 

napirendjének megváltoztatását határozziák 

el abban az irányban, hogy a kamara a föld-

mivelésiigyi minisztérium költségvetési tár-

gyalásának befejezése után azonnal a kül-

ügyminisztérium költségvetésének tárgyalá-

sába fog bele. Sonnino azután végre megadja 
a régóta várt fölvilágositásokat Olaszország 
külső politikájáról és egyidejűleg válaszolni 

fog a képviselőiknek a külső politikára vo-

natkozó kérdéseire. A Secolo azt hiszi, hogy 

,nem lesz hosszú vita. 


