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Tengeri ütközetek.
Harcban a német-orosz és a német-angol hajóraj.
negróia-k tegnap délután élénk, de teljesen
A műimet » tengeren is kezdi mutatni A Goeben egyik tisztje egy olasz újságíró
hatástalan lövegtüzelést folytattak.
Az
félelmetes erejét. Nagyobb hajóraj várat- kérdéseire elmondotta, hogy az angol haorosz határon semmi fontosabb
esemény
lanul óriási utat tett meg é s megjelent jóraj tényleg üldözőbe vette őket egy Íznem történt.
Skócia fölött s megtámadta az ott levő an- ben, dehát egyszerűen áttörtek rajtuk és
Frentin Valér lugosi görög-ka tbolikus
gol hadihajókiat. A tengeri csata eredmé- minden baj nélkül megmenekültek.
püspök igen hazafias pásztorlevelet intényéről még nincs jelentés, de az egész vá— A mi hajóink gyorsabbak, mint az
zett a háború alkalmából papságához és
ratlan támadásból sejteni lehet, miként vé- angoloké, — mondotta.
híveihez. Felhívja őket, hogy mint a múltdekezhetnek a meglepett angolok, hiszen
Meg kell jegyeznünk, hogy a üoeben
az igazi hajórajuk ép az ellenkező részen szintén iskolahaj-ó, akárcsak az északi hős, ban, most is hűséggel és hódolattal legyenek az uralkodóház iránt és engedelmesvesztegel, a Calaisi-szoroson.
az Angsbnrg, valamint azt is, hogy a
séggel a magyar kormány iránt, mert
De az oroszokra is rácsaptak a Bal- Goeben tegnapelőtt egy angol cirkálót is
mindezeknek szigorú szem -előtt tartásával
ti-tengeren. Váratlanul megjelenték Got- roncscsá
lövöldözött.
nemcsak azt bizonyítják a hazai románok,
land .sziget előtt és az orosz htajókat harcA szárazföldön á németek ismét egy
ra kényszeritették, annál >az egyszerű ok- nagy ütközetet vivtak meg ,az orosz kozá- hogy hü fiai e hazának és iiogy távol akarnál fogva, Iwgy az oroszok félreállása kok ellen. Krakkói távirat jelenti, hogy a nák maguktól tartani-hohni irredentizmust,
de igy cselekedvén, fentartjáík és előmozesetén a német hajók bejuthattak volna a német haderő Grassynál megütközött
az,
dítják egyházuk 'és a román nép jólétét,
Finn-öbölbe. E harc előtt az oroszok ösz- oroszokkal, mindkét részről
nagyobb
szeromboltá'k a s a j á t 'kikötőjükéit, Hangeot, veszteség, de az oroszok csúfosan megve- miáltal szilárdabb lesz a román és a m a mert tudták, hogy nem védhetik meg a rettek. Jellemző -az a 'hir is, amely szerint gyar nép közötti jó viszo-ny és megértés.
Végül figyelmezteti hivőit, hogy a harcténémet támadások elől. A német hajóraj egy század ulánus elfogott Intersburg mel
ren és itthon' is hazafias szivvel teljesítsék
viszont Vibory orosz kikötőt kezdte bom- lett két század kozákat. Ebből a ténybő
bázni. A német-orosz tengeri csata ered- mindenki láthatja, miként harcol a német kötelességeiket. Elrendeli, liogy a papság
menyéről az éjféli órákban nem jött hiva- és miként a hfobedt íkozálk . . . intersburg ilyen értelemben világosítsa föl a népet és
kötelezi a papságot, hogy a háború alatt
talos jelentés.
különben- német városka a legészakibb voA berlini Wolf-ügynökség
Kopenhá- nalon, csupán itt sikerült néhány száz minden egyes lelkész hétköznapon egy migából e hó 8-iki kelettel jelenti, hogy az orosznak betörni német területre, e vidéke- sét tartson fegyvereink győzelméért és a
oroszok vasárnap és hétfőn elpusztították ken lépték át legelőször Németország ha- béke elnyeréseért.
Déváról jelentik: A
hunyadmegyei
a Finn-öböl északi bejáratánál fekvő Han- tárát és már megtisztították tőlük az egész
románság hűségnyilatkozata, melyet egy
goe kikötő-telepet és a Pétervárra
vezető területet.
vezérférfiakból álló küldöttség nyújtott át
tengeri bejáratot aknákkal elzárták, ezenA németek ma Spaa mellett megütíeiüí pedig az ott horgonyzó flottilát ujabb köztek a belgákkal. Spaa közel fekszik Né- a vármegye alispánjának, a délvidéki és
mindenfelé
torpedónaszádokkal megerősítették. A metországhoz és a belga csapatok fönteb- erdélyi románlakta vidékeken
Irtsítr Lloyd véleménye szerint a német bi vidékekről ereszkedtek lefelé. A harc igen jó hatást tett. Jellemző erre a hatásra, hogy ujabban Vidd Aurél, Demján Vaflotta ohmjának
gyorsasága
provokálta eredménye eddig ismeretlen.
zul, Bopiu Lexa dr. és Osvada Vazul bankezt a védekezést, amellyel a Pétervár felé
Németországban
ezerkétszázötván
vezető tengeri utat akarják biztosítani a millió korona értékű orosz aranyat foglal- igazgató is megjelent az alispánnál és aláirta a nyilatkozatot, mellyel kifejezésre
német flotta erejével szemben.
tak le. Az oroszoknak talán ez az óriási
akarják juttatni, hogy őszintén átérzik a
Rómából pedig azt jelentik, hogy .1 összeg fáj a legjobban — eddig.
helyzet súlyát, egész lényüket áthatja a
Földközi-tenger hircs német cirkáló., a
Budapestről jelentik hivatalosan, késő
Brcslau és Gtcben szerencsésen egyedül- éjjel: A déli hadszíntérén, a Drina és a haza sorsa. Királyfiüségüket és hazaszereiek az osztrák-magyar flottával. így tehát Száva mentén általában nyugalom van. A tetüket ők is azzal akarják bizonyítani,
az angolok ss franciák legfőbb terve, hogy montenegrói osztagok tegnap is megkísé- hogy elfelejtik ilyenkor a mult alkotmátudniillik áz annyi pusztítást okozott Két relitek a Hercegovinái határ átlépését. A nyos küzdelmei során felmerült ellentétenémet cirkálót elfogják, kudarcot vallott. catturói öböl egyik része ellen a monte- ket. El Ítélnének minden disszonáns hangot

