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L E G Ú J A B B . 
BERLIN: A Frankfurter Zeitung tokiéit 

jelentése szerint Varafnucu Marii nagy ja-
báni gőzös elsülyedt. Az utasok közül száz-
ötvenen a vizbe fulladtak. 

Konstantinápoly: A ,Janin' athéni je-
leié s alapján közli, hogy Sküludisz görög mi-
niszterelnök kijelentette bizalmas körben, 
hogy kényszerítő körülmények hatása alatt 
benyújtja lemondását. 

ATHÉN: Sarrail tábornokot, a szaloni-
hii antant csaqutok parancsnokát visszaren-
delték Parisba; utódja Simon tábornok lett. 

KOPENHÁGA: Orosz lapok közlése sze-
rint a zemsztvók feliratot intéztek a cárhoz, 
amelyben a főváros Moszkvába való sürgős 
áthelyezését kérik, mivel Pétervárt a néme-
tek komolyan veszélyeztetik. 

GENF: A Daily Mailnek jelentik Athén-
hői, Iwgy a nyugati görög partoknál egy 
nagy szúllitóhujó elsülyedt. Számosan a 
vizbe fulladtak. A cenzúra eltiltotta az áldo-
zatok számának a közlését, 

ZÜRICH: A Temps közli, hogy Maac 
Ados amerikai pénzügyminiszter agitációt 
indított egy erős pánamerikai flotta létesíté-
sére, hogy az amerikai hajózást biztosítsák 
ezzel. 

BUDAPEST: A Pester Lloyd bécsi je-
lentést közöl, amely szerint Oroszország 
tényleg elzárta határait Románia felé. 
Ezen ellenséges érzelmű intézkedés hatása 
rövidesen bekövetkezik. 

GENF: A francia hadügyminiszter szo-
kásos jelentését nem adta ki. Oka ennek ab • 
ban rejlik, hogy a németek szakadatlanul 
győznek, amit eltitkolni nem tudnak, Joffre 
Már föadta a reményt az Aisne-chattanco-
urti ut tartására vonatkozólag. 

STOCKHOLM: Pétervári jelentés sze-
rint Szuvalep, az uj orosz hadügyminiszter 
nyilatkozott a lapok tudósítói előtt. El-
mondta, hogy sok sürgős reformra van szük-
ség. Először is a rokkant-kérdés vár megol-
dásra, aztán a hadsereg felszerelése kivan 
sok tenni valót. Oroszországnak Németor-
szágtól kell tanulni, ahol az ipar nagyszerűen 
átalakult a háború kivánalmaihaz. A háború 
véleménye szerint, sokáig fog eltartani és 
az idegek nyerik meg. 

ROTTERDAM: Londonban nagy izgal-
mat keltett a Daily Mail jelentése, mely 
szerint a Zeppelinek óriási gyújtóbombákat 
fognak használni. Az uj fajtájú bombák oly 
migyok, hogy egy Zeppelin csak két ilyen 
bombát vihet magával. Vilmos császár azt 
rendelte, hogy az ilyen bombák használatáva' 
várjanak. 

A franciák súlyos veresége 
Bethincourtnál. 

- A németek a községet és a környező támaszpontokat 
elvágták a harcvonaltól. - Több védőmüvet megtisztí-
tottak az ellenségtől. - 1180 foglyot ejtettek, két ágyút 

és 13 gépfegyvert zsákmányoltak. -
BERLIN, április 10. A nagy ffíhadi- j 

szállás jelenti: Csapataink a St.-Eloistól | 

délre elfoglalt tölcsérállásokba teljesen visz-

szaverték az ellenséges kézigránátosztagok 

vissza,hódítási kísérleteit. A La'oasse-i csa-

torna és Arras között az aknaharc az utóbbi 

napokban Ismét élénkebb lett. 

A Maas nyugati partján Bethincourtt 

és az attól délnyugatra ép oly erősen ki-

épített Alsace és Loraine támaszpontokat 

elvágtuk a francia harcvonaltól. Az ellenség 

gyors visszavonulással igyekezett a veszély 

elöl menekülni, de a sziléziaiak útját állták, 

ugy, hogy itt a franciák véres veszteséget-

ken kiviil sebesiileílen foglyokban 14 tisztet 

és kerekszámban 700 főnyi legénységet, to-

vábbá 2 ágyút és 13 gépfegyvert vesztet-

tek. 

Ugyanekkor az arcvonal különböző 

pontjain, igy Avocourt falutól közvetlenül 

északra és a Bois de Corbeauxtól délre meg 

tisztítottuk az ellenségtől a reánk nézve ké-

nyelmetlen védömüveket, erőd-házakat és 

fedezékeket. Ezen különálló vállalkozások-

nál is sikerült a franciáknak komoly kárt 

okozni; ezeirkivül foglyokban több tisztet 

és 276 főnyi legénységet is vesztettek. 

A Maastól jobbra hasonlóképen meg-

tisztítottunk az ellenségtől egy szakadékot, 

a Poiver hegyhát délnyugati szegélyén. Itt 

4 tisztet és 184 főnyi legénység, valamint 

hadiszer is maradt kezünkön. Tovább kelet-

re és a Woewre-ben csupán tüzérségi harc 

folyt. 

Damploup-tól délkeletre és Chateau 

Salins-tól északkeletre légi harcban lelőt-

tünk egy-egy francia repülőgépet: egyiknek' 

utasai meghaltak. Megfigyeltük, liogy egy-

egy repülőgép Loos faluban és a Caillette-

erdöbe is lezuhant. 

LEGFŐBB HADVEZETÖSÉG-

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Befhincourt-t elfoglalták a németek. 
BERLIN, április 10. A Vossische Zei-

tugnak jelentik a nagy főhadiszállásról: Terv 

szerű, jól sikerült müvelettel harvconalun-

kat ismét előbbre vittük. Csapataink Bet-

hincour-t rohammal elfoglalták. A francia 

jelentés az avancourti harcokról nem felel 

meg a valóságnak. Azonban az avancourt—< 

aisnesi útvonalon a franciákat visszavetet-

tük. Az egész arcvonalon jól haladunk előre. 

A jövőbe bizalommal tekinthetünk. 

Megélénkült az olasz front. 
Egy ellenséges repülőgépet ágyutüzünk megsemmisített, 

olaszok bejutottak néhány előretolt állásunkba. — 

Az 

BUDAPEST, április 10. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A görz! grófság-

ban az ellenséges tüzérség az arcvonalunk 

mögött levő helységet tüz alatt tartotta. 

Egy Caproni repülőgépet Lucinics mellett 

történt leszállása alkalmából ágyutüzünk 

megsemmisített. 

A balkáni és az orosz harctéren változatlan a helyzet. 
BUDAPEST, április 10. (Közli a mi- - -

niszterelnöki sajtóosztály.) Az orosz és 

délkeleti harctéren a helyzet változatlan. 

A harcvonal többi részén a szokásos 

tüzérségi harc tovább tart. 

Rivára néhány repülő bombát dobott. 

A Tonale-ut mentén az ellenségnek 

Peronetöl délre sikerült néhány előretört 

árkunkban lábát megvetni. 
HÖFER altábornagy, 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari főnök helyettese. 

BERLIN, április 10. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A keleti és balkáni harctéren 

különös esemény nem történt. 

LEGFŐBB HADVEZETŐSÉG. 

(Közli a miniszterelnöki'sajtóosztály.} 


