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Az északi előnyomulóflottánk ellenséges hajókkal nem találkozott.
A helybeli katonai éllomásparancsnokságtól nyert értesüApponyi hazafisága.
lés szerint harcbaionuló katonáink folyó hó 15-én délelőtt 10
órakor tesznek esküt a vármegyeház mögötti gyakorlótéren.
Budapest, augusztus 12.
Az állomásparancsnokság meghivjá a város és vidék kö- Apponyi Albert gróf a tegnapi nap folyamán felkereste báró
zönségét az egyházi szertartásra és eskületéti ünnepélyére,
Hazai Samu honvédelmi minisztert és felajánlotta neki a honmelyen a polgári őrség által megjelölendő helyen vehet részt.
védelem érdekében személyes szolgálatait. Egyúttal közölte
Mi, kik itthon maradunk, mig legyverbe hivott testvére-Apponyi a honvédelmi miniszterrel azt is, hogy eberhardti kasink közös nemzeti jövőnk és. országunk védelmében véráldotélyát a sebesültek számára rendelkezésre bocsájtja. Haiái honzatra mennek; kisérjük el őket ünnepi utjukon és emelked-védelmi miniszter Apponyi mindkét ajánlatát köszönettel vette
jen lelkünk az ő lelkükkel a Mindenhatóhoz. Szent esküvétudomásul és kijelentette, hogy örömmel fogja igénybe venni
sük erősítse meg a mi hitünket, mellyel az ő vitézségükben
szolgálatait.
bizunk és kétségtelenül hisszük, hogy az a üzikai és erkölcsi
Tisza a helyzetről.
erő, mely bennünk és hü szövetségesünkben él, fényes győzelmet arat az orgyilkosok és azok védelmezői felett. Tegyük
Budapest, augusztus 12.
nemzeti ünnepé azt a napot, melyen katonáink a hazájuk és
A munkapárti körben tegnap este Tisza István gróf miniszkirályuk iránti hűségre tett esküjöket ünnepélyesen megújítterelnök nevezetes spontán nyilatkozatot tett. Kijelentette, hogy
ják. Jó példával járt előttünk többi városaink közönsége, magán
kik
értesülései szerint eddig csak egy döntő esemény történt
rajongó szeretettel ünnepelték katonáinkat és buzgó áhítattal
harctereinken,
Mühihausennél a németek győzelme a
kérték Isten áldását az igazságért küzdő fegyvereink győ-franciák felett, tudniillik
a
többi
eddigi
összeütközések csak előretört csazelmére.
patok összeütközései voltak. Aki a döntőben győz, azé a győMint a napsütéses szabad ég alatt, mély mindnyájunk- zelem.
nak legszebb temploma, szálljon a katonák esküjére áldástHadseregünket olyan lelkes, biztos, nyugodt és offenzív szelkérő fohászunk és a szelíd áhítatban megtisztult hazaszeretet
lem hştja át, hogy mikor az offenzíva megkezdődik — melynek
szent érzésével kiáltsuk:
idejét nem tudom és nem tudhatom — lehet egy nap, lehet tíz
Élj en a hadsereg, éljea a király, éljen a haza!
nap, akkor az erőteljes és határozott lesz.
Ezt az értesülést Tisza Bécsben szerezte, aki aztán megindultan elmondta, hogy mikor Bécsből automobilon Budapestre
ment, egész utja az összes községekben valóságos ünnepléB volt.
Oly községekben, hol alig lehetett férfiembert látni, az asszonyok
és lányok jöttek eléje és valóságos virágesöt zúdítottak rája.

Katonáink

eskütétele,

Táviratok!
A déli harctérről

Budapest,, augusztus 12.
(Cenzúráivá). A déli harctéren csak jelentéktelen csatározások voltak.

A mühlhausem győzelem.

Berlin, augusztus 12.
Wolf ügynökség jelenti: A mühlhauseni győzelem, mely jeAz északi harctérről.
lentőségre és a harcolók számát tekintve a wörthi csatához haBudapest, augusztus 12. sonlítható, azért fontos, mert a megvert hetedik hadtestben eddig
Az északi harctéren orosz lovassági járőrük megkísérelték egész Berlin a franciák hadseregének elitjét látta. A sajtó lelkeVisztulától keletre Brig folyó felé előnyomulni, de súlyos vesz- sedéssel ünnepli ezt a győzelmet, mint a végleges siker biztos
zálogát
teséggel visszaverettek.
Bródy (lembergi határhoz közel) felöl oroszok megkísérelZsidó önkéntesek a hadseregben.
ték bárom lovasszázaddal és gépfegyverekkel aB előayomulást,
Budapest, augusztus 12.
de csapataink visszavetették a határon tul.
Galíciai zionisták kiáltványban felhívják galíciai zsidó ifjaA franciák ujabb veresége.
kat, lépjenek be önként az osztrák-magyar hadseregbe.
Berlini augusztus 12.
Szakitás Francziaországgal
A tizenötödik francia hadtest egy előretolt vegyes dandárát
Bécs, augusztus 12.
biztosító csapataink Lagardenál, Lotharingiában megtámadták
Heves harc után ellenség súlyos veszteséggel visszavonult, a
Szécheny gróf párisi osztrák-magyar nagykövetnek kézbesíLOnevillétől észak-keletre elterülő erdőkbe. Ellenség elvesztett tették útleveleit.
egy zászlót, két üteget, négy gépfegyvert, 700 foglyot. Egy
Dumaine bécsi francia nagykövet szintén megkapta útlevelét.
francia tábornok elesett

A német flotta hadműveletei.

József főherceg a sebesültekért.

Budapest, augusztus 12.
Berlin, augusztus 12.
József főherceg és Auguszta főhercegnő budai palotájukat
Wolí ügynökség jelenti: Hadiflottánk tevékenységéről azt felajánlották a háborúban megsebesütt katonák elhelyezésére.
az .értesülést szereztük, hogy hajóink mind a három tengeren és
pedig az Északi-, Keleti- ós Földközi-tengeren folytatják operáBlokád Montenegró ellen.
lásukat, sőt egyes részeken a hadi műveleteket, az ellenséges
Póla, augusztus 12.
partokig kiterjesztették.
Libau kikötő bombázásában az Augsburg nevü cirkálón kiA Magyar Távirati Iroda jelenti. Casa Antal cs. ós kir. sorvUl a Magdeburg nevü cirkáló is résztvett. Libau bombázása hajó-kapitány a következő prokíamációt tette közzé :
nagy rémületet keltett, amelynek eredménye Hangöl kikötőnek
Én alólirott cs. és kir. sorhajó-kapitány, mint a montenegrói
az oroszok által történt önkénteB elpusztítása.
vizekre küldött osztrák-magyar tengeri haderő parancsnoka, teA Földközi-tengeren cirkáló flottánk az algíri partokon nagy kintettel az osztrák-magyar monarchia és Montenegró között
sikert ért el Philippewille és Bona megerősített francia gyarmati fennálló hadiállapotra, a montenegrói partra a blokádot elrendekikötök bombázásával és Bikeresen megzavarták a francia csa- lem ós a következőket jelentem ki: Augusztus 10-én délelőtt 10
patszállításokat.
órakor megkezdődik a montenegrói parton a tényleges blokád.
A Königtn Lulse nevü német hajó, illetve rettenthetetlen Bz a blokád a 42-ik fok 64 perc és a 41-ik fok 52 perc északi
parancsnokának Blrmanó kapitánynak hőstette az angolok köré- szélességtől tart és kitei^d a partokra, kikötőkre, öblökre, hajóben nagy aggodalmat keltett.
telepekre; folyótorkolatokra és szigetekre. A velünk barátságban
Néhány cirkálónk a Földközl4engeren egyedül kénytelen lévő óB semleges hatalmak hajói 21 órai határidőn belül a blooperálni és így nagyon meg van nebezitve a munkája, mégis a kirozott partot elhagyni 'tartozik. Mindazon hajók ellen, a mélyek
Drezden nevü cirkálónknak sikerült a Cunard tengerhajózási Blökádsértéat kfflreîtţk el, a nemzetközi jog szerint fogok eljárat.
társaság Mauretioia nevü, egéfiz világon ismert óriás, tengerjáró
Á' küWteymiBÜÉíeí ezt a prokíamációt az akkreditált követgösösét egén Halifaxig visszakergetni.
ségeknél fr nemMtkOil jognak megfelelően notifikálta.
N p w f c * YákÉr fc.

