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A háború tartania alatt lapunk nie&jrleuik szükség szerint :—: K é z i r a t o k a t n e m adunk v i s s z a. : 

Miniszterelnökségi sajtóiroda távirata. 

A május havi orosz foglyok száma 300,000. 
Budapest, junius 2. (Hivatalos). 
Az orosz hadszintéren ellenség megismé-

telte Santól keletre álló szövetséges csapatok 
ellen intézett heves támadásait, ezeket újból 
súlyos veszteség mellett mindenütt visszavertük. 

Przniysl északi arcvonalán még két 
erődöt rohammal elfoglaltunk  és eddigi te-
repet tartjuk. 

Dnyesztertöl délre támadásunk sikere-
sen halad előre. Stry és Drohobitz között 
levő ellenséges állásokat tegnap rohammal 
elfoglaltuk;  nagy orosz erők, amelyek dél-
kelet Galíciában Solotvina vidékén ottani 
állásaink ellén támadást kezdtek, súlyos 
veszteségeket szenvedtek és helyenként me-
nekülés szerűen vonultak vissza. 

Május hó folyamán  vivott 
csatákban osztrák—magyar fő-
parancsnokság alatt harcoló szö-
vetségeshadseregekhadifoglyok-
ban és zsákmányban beszállítot-
tak 863 tisztet, 268,869 főnyi 
legénységet, 251 könnyű és ne-
héz ágyút, 576 géppuskát, 189 
lőszerkocsit, — ehez járul még 
egyébb nagymennyiségű hadi 
anyag, amely például csak a kár-
páti hadseregek egyikénél mint-
egy 8500 t ü z é r s é g i lő-
szert és félmillió  gyalogsági töl-
tényt, 32000 orosz ismétlő pus-
kát és 21,000 orosz szál-fegy-
vert (szurony, kard stb.) tesz ki. 

Olasz hadszintéren ellenség minden eddigi 
vállalkozása sikertelen maradt. Luvarone- folga 
riai fensiknak,  egyes karintiai záró-müveknek ten-
gernyi nehéz tüzérségi lőszer elhasználásával járó 
bombázása erődmüveinkben nem volt képes 
említésre méltó kárt okozni. 

Ezenkívül sem a Tiroli sem Karinthiai ha-
táron nem voltak nagyobb harcok. 

A partvidéken ellenségnek a Karn-ge-
rinc ellen intézel! támadásait az olaszoknak 
súlyos veszteségei mellett vissza vertük. 

London, junius 2. Angol admiralitás közli: 
Német léghajók 90 bombát dobtak Lon-

donra. Nagyobbára gyújtó-bombákat. Több 
helyen tüz jitött ki. 

Konstantinápoly, junius 2. A töhndisz.illás 
közli: Dardanella fronton  jobbszárnyunk csa-
patai Sedilbáhr előtt meglepetésszerűen meg-
támadták az ellenséget és elfoglaltuk  jelentékeny 
ellenséges sáncárkokat és teljesen elpusztítot-
tuk azokat, b.ír sánc árkok az ellenséges hajó 
ágyuk hatásos tüzének védelme alatt állottak. 
Anatóliai ütegeink sikerrel lőtték Szedilbár előtti 
ellenséges árkokat anélkül, hogy ellenséges ha-
jók tüzelése érte volna őket. 

Május 29-ére virradó éjjel egy török csa-
pat hatalmába kerített a szuezi csatornában egy 
kis angol hajót és annak gépjeit, kazánját el-
pusztította. Egy másik csapat ugyanazon éjjel 
hatásosan lövöldözött egy ellenséges szállító-
hajót, inely csak gyengén viszonozta a tüzelést. 

Budapest, junius í;. Przmysl északi frontján 
bajor csapatok két ujabb erdőt rohammal elfog-
laltak. 

A strye—drohobici arcvonalon a szövetsé-
ges csapatok támadása ma is lendülettel halad 
előre a Dyneszler irányában. 

Berlin, jun. 2. Nagy főhadiszállás  jelenti: 
(Nyugati hadszíntér) Bixschooten.il Steenslrats-
töl északkeletre egy angol repülőgépet lelőttünk. 

A bentülőket egy belga- és egy angol 
tisztet elfogtunk.  Soueheztöl nyugatra levő cu 
korgyárt, melybe tegnap délután folyamán  fran-
eiák benyomullak, visszavettük. Franciák egy 
támadását, melyet esti jrákbjn indítottak Nau-
villénél és Nauvillétől délre levő álltsaink ellen, 
visszavertük. Csak egy nauvílle—ecurie i uton 
tul kiugró árokrész van ínég az ellenség birto-
kában. Bois de petrében egyes árokrészekért 
a közelharc még tart. 

Keleti hadszíntér: Neuhausennél l.ibutól 
északkeletre 50- és Shidikinél Libautói 65 
kilométernyire délkeletre eredményes har-
cot vívtunk kisebb orosz osztagokkal. Ép-
púgy tovább délre Szavle vidékén és Kie-
lenyotól délkeletre a Dubisánál, valamint 
Ugieny és Eiragola között Szavolnál 500 
foglyot  ejtettünk. 

Délkeleti hadszíntér: 
Przemysl várának két-, további 
Dunkovickinál fekvő  erődjét teg-
nap rohammal elfoglaltuk.  Stryi 
győzelem után, szövetséges csa-
patok tegnap Madenice irányá-
ban előrenyomultak. 
Nyomtatott Szvoboda Miklósnál, Csíkszeredán. 

Május hó folyamán  keleti 
hadszintéren 863 t i s z t e t és 
268,869 főnyi  legénységet ejtet-
tünk foglyul,  251 ágyút és 576 
gépfegyvert  zsákmányoltunk. Eb-
ből Mackenzen vezérezredes alá 
rendelt szövetséges csapatokra 
esik 400 tiszt köztük 9. tábor-
nok, —152.254 főnyi  legénység 
továbbá 160-, köztük 28 nehéz 
ágyú és 403 gépfegyver.  Be-
számítva a keleti hadszintéren 
ejtett és tegnap nyiivánosságra 
hozott foglyok  számát. 

Május hó folyamában  a szövet-
séges csapatok kezére került 
oroszok száma eszerint körül-
belül több mint 300,000 főnyi 
legénységet tesz ki. 

— Jótékonycélu mozi-előadás. A csik-
csikszeredai igazságügyi tisztviselők a háború 
ban Hesctt igazságügyi alkalmazottak árvái ré-
szére létesítendő országos ösztöndijalap javára 
folyó  évi junius hó 3-ik napján délután 5 és 
este 8 órától kezdödöleg, 2 jótékonycélu elő-
adást rendeznek. 

Ezen jótékonycélu előadásokra — a melyek 
a haboru okozta nyomor és szenvedés enyhí-
tésére irányuló igazi nemes célt szolgálnak, 
olvasó közönségünk figyelmét  annál is inkább 
felhívjuk,  mert mint értesülünk az előadások 
műsora, két legújabb, a budapesti mozgó szili-
házakban is csak most oriasi sikerrel előadóit, 
Bolgár Sámuel budapesti filingyáros  által a 
jótékonycél érdekében ingyenesen átengedett . 
film  lesz és pedig: .Titokzatos kastély" czimü 
érdekfeszítő  detektív dráma, melynek tárgya a 
szokásos detektív drámáktól n.igyban elüt, és a 
„Gycru kinentő majom" az afrikai  bányavidék 
szép zletcit is feltüntető  dzsungel dráma. 
Ezen a fenti  két sláger darabon felül  más kü-
lőmbözo érdekes,tartídmu filmek  is kerülnek be-
mutatásra. 

A rendező bizottság altal kibocsátott fal-
ragaszok a belépi) di|r,i részletesebb tájékoz ist 
nyújtanak, s minden esetre a jótékonycél ér-
dekében áll a bizottság azon intézkedése, hogy 
felülfiz.-tési  dijakat nem fugadnak  el, hanem 

I csupán az elég mérsékelt belépő díjjal kívánjuk 
I a hazafias  közönség nemes áloizatkészségét 
I igénybe venni. 


