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Tokióból jelentik: A japán külügy mi-
isztérium nem bocsát ki semlegességi 
yilatkozatot. Fz a hír egyértelmű. azzal, 
ogy Japán föntartani kívánja akciósza-
aáságát. Természetesen ar ra gondolni 
lm lehet, hogy Japán Németország, iilet-
e monarchiánk ellen tegyen bármilyen 
ítézkedést. Csakis Oroszországról, illet-
:e Angliáról van szó, — világosabban: 
apán érdekei Mandzsúriában orosz és 
lusztráliában angol érdekekbe ütközik. 

Lembergböl jelentik augusztus 8-án 
jjel: A Guzetia Poranna jelenti Krakkó-
él, hogy az éjjel nyolcszáz galíciai ön-
feníes meglepetésszerű támadást intézett 
aintegy ezer alvó kozák ellen Mirchovnál. 
[ránk kapitány vezetése alatt a harc né-
uáiny óráig tartott és a kozákok teljes visz-
|avonulásávaí végződött. Az oroszok ré- ' 
zéről mintegy négyszáz balolt és sebe-
üli volt, a mi részünkről száznegyven ha-
bit és sebesült. Mirchov a mi birtokunk-
ul n van. (A miniszterelnökség sajtóosztá-
yo.) 

Lembergböl jelentik: A hatóság az 
jsszes. lemibergi ruszoíii egyesületekét íöl-
jíszlatta. 

Kairóból jelentik: Egyiptomban ki-
7irdették a háborús állapotot. Anglia kü-
önösen fél, hogy a hagyományos kalóz-

|ágga;l megszerzett egyiptomi érdekeltsé-
gét elveszítheti. 

Berlinből jelentik, hogy az oroszok 
tibau hadi kikötőt teljesen kiürítik. Libau 
^gyik legelső hadi kikötője Oroszország-
nak. Ezt véltté sikeres bombázás alá az 
Aiigsburg nevű német cirkáló és annyira 
megrongálta, hogy a kikötő-erődöt az oro-
szok jónak látják kiüriteni. 

A Földközi-tengeren az angol hadi-
najók a monarchia hajóira is vadásznak 
már. Taurus nevű hadihajónkat az angol 
torpedóhajók üldözőbe vették. A Taurus a 
túlnyomó nagy erővel nem vehetvén föl 
egyedül a küzdelmet, Olaszország kikötő-
jébe: Brindisibe. menekült. 

Londonból jelentik: Német hadihajók 
elsiilyesztettek egv angol aknarakó ha-
m. 

Londonból jelentik: Az Árva 

magyar gőzöst a hollandiak visszatartot-
ták Inndenben. A gőzhajón 31 személy 
van. . 

Messzinából jelentik: A Goebcn nevű 
német cirkáló, amely tegnapelőtt áttörte 
magát az angol hadihajóik kordonán, ma 
váratlanul megjelent francia Algéria egyik 
legfontosabb kikötőjében: Philippeville-ben 
és azt agyonbombázta. A német Breslau 
és a Goeben cirkálók immár a Földközi-
tenger rémei, az angol és francia hajóra-
jok együttesen üldözik őket, minden ered-
mény nélkül. Közben óriási pusz-
títást végeznek a német hajók a franciák 
afrikai partvidékeim. 

Hogy Anglia mennyire félti száraz-
földjét a németektől, legjobban az igazol-
ja, hogy ázsiai birtokáról, Bombay-ból 
(Előindia), utryik midifojt A n g i i g . k d t i p -
vas hadoszTalyt es egy lovas dandárt . 

Budapestről jelentik: Ahmed Hikmet 
basa, budapesti török főkonzul Konstanza-
bol Budapest jövet, eltűnt. 

Berlin, augusztus 9. A Wolf-ügynök-
ség jelenti: Tegnap este Schmalleringken 
mellett, Pilsvttől három mértföldnyire, ke-
leti irányban, két század orosz gyalogság 
és egy gépfegyverosztag megtámadott 
húrom század l.andwehr katonaságot. A 
Landwehr-csapatok arra kényszeritették 
az oroszokat, Hogy Jurbolj felé vonuljanak 
vissza. 

Frankfurtból jelentik: Kuzt, a monte-
charlói játékbank aligazgatóját kémkedés 
gyanúja miatt a franciák agyonlőtték. A 
Riviéráról visszaérkező héimet, osztrák-
magyar utasok borzalmas dolgokat be-
szélnek a franciák kegyetlenkedéséről. 

Berlinből jelentik: A német határvé-
delmi vadászcsapatok Bialla mellett, Jo-
chauisthaltól keletre, visszaverték egy 
orosz lovasdandár támadását. Nyolc ágyú 
és löszerkocsi a németek birtokába ju-
tott. 

Rómából jelentik, hogy a messzinai 
tengerszorost elzárták. Fz a hadi szem-
pontból igen fontos tény kélt következte-
tésre szolgáltat okot. Az egyik az, hogy 
vájjon Olaszország semlegességének to-

nevii 1 válni érvényét jelenti-e, vagy a másik sze-

rint: ez volna az első tengeri akciója 
Olaszországnak az ellenséges hatalmak 
tengeri flottáival szemben. Csak tegnap 
röpítették szét azt a hírt, hogy a Breslau 
és a'Goeben nevű német hadihajók, ame-
lyek tudvalevőleg Messziina előtt vetettek 
horgonyt, hogy szeneit és élelmiszereket 
vegyenek föl, de a kikötő parancsnoksága 
ezt, Olaszország semlegességére való hi-
vatkozással, nem engedte meg, — bravú-
rosan kifutottak az angol flotta gyűrűjéből, 
amely meglepetésszerűen körülzárta a két 
néimet hadihajót. Nem volt nehéz és di-
csőséges dolog, hiszen akkor még, amikor 
a két német hadihajó Messizinánál veszte-
gelt, Angolország semlegességi nyilatko-
zata járta be a világot, a német hadiha-
jók tehát nem is lehettek elkészülve arra , 
hogy mégtámadják. És mégis: áttörték az 
angol flotta gyűrűjét. S alig hogy ez meg-
történt, Olaszország elzárja a messzinai 
szorost. Az a kérdés most, vájjon azért 
tette-e, hogy a német hadihajókat ne ül-
dözhessék, hogy biztonságban legyenek 
valahol a szoroson tul, vagy, hogy ezzel 
is semlegességét dokumentálja? Olyan kér-
dés ez, amelyre most még határozott vá-
laszt adni nem tudunk, de a közeli na-
pok eseményei okvetlenül eldöntik, hogy 
Olaszország tovább is állja-e a semteges-

íget, vagy együtt lép föl a hármas-szö-
vetséggel. 

Lengyelország 
fölszabadítása. 

Lemberg, augusztus 8. (Hivatalos je-
lentés.) Éjjel, amikor csapataink az orosz-
lengyel határt átlépték, ugyanott nemet és 
lengyel nyelven a következő fölhívást tet-
ték közzé: 

A lengyel néphez! 
A mindenható akaratából, aki a né-

pek sorsát intézi és legfőbb hadurunk hu-
tai injából lépték át az egyesült osztrák-

magyar és német seregek a határt. Ezzel 
mattunkkal hozzuk a lengyelek fölszabadí-
tását is a moszkovita járom alól. 

Üdvözöljétek bizalommal zászlóinkat, 
jogosságot hoznak nektek. 


