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Harcolunk már a tengeren is. 
A monarchia ifjú tengeri hada meg-

kezdte a -harcot'. Végre frontiba /került, 
hogy bebizonyítsa, mennyire méltó tud 
lenni dicsőséges szárazföldi testvér erőnk-
nek. Nagy az ellenfél, szinte aránytalanul 
nagy és itt igazán hősiességről van szó, 
olyan ihősii elszántságra, amilyenhez fog-
hatót nem is ösmer a történelem. 

A francia hajóhad vonult föl ellenünk 
és ütközetre kényszeritettük. Volt olyan 
hadihajónk is, amelyiket aránytalanul túl-
súly támadott meg. Egyik torpedózuzón-
kat tizenhat francia csatahajó és négy cir-
káló támadta meg, üldözte, lövöldözte és 
a kis hajónk sértetlenül menekült meg. 
Egy.iik kisebb cirkálónk tünt csupán el egy 
másik ütközetben, a Zenta. Még nem bi-
zonyos, hogy a tengerbe veszett ez a ha-
jónk dicsőséges, bátor fiainkkal, nagy a 
valószínűség ugyanis, hogy ez a hajónk 
mégis elmenekült. Hivatalosan se tudnak 
semmit, igy várjunk és bízzunk abban, 
hogy egyetlen hajónk se veszett el. Bíz-
zunk abban, hogy hajóink győzelmesen 
állják meg a rettenetes támadásokat. 

A külföldi, különösen a párisi sajtó 
tele van a nagy francia hajóhadak ered-
ményével és szokás szerint 'hazug híreket 
portálnak, mintha csak a szárazföldi „si-
kereikről" volna szó. A magyar miniszter-
elnökség sajtóosztálya hivatalosan a kö-
vetkező hírt adta ki: 

Budapest, augusztus 18. A kül-
földi lapoknak a Irinyi csatahajó és 
•másik három hajó elsü'lyedéséről szó-
ló Hírei teljesen légből kapottak. Leg-
feljebb a Zenta nevü kis cirkálóról le-
het szó, amelyet erős túlsúlyban levő 
haderő támadott meg és vett üldö-
zőbe és amelyről azóta nem érkezett 
jelentés. Ezzel szemben megállapítást 
nyert az, hogy egy torpedózuzó, bár 
tizenhat francia csatahajó és négy 
cirkáló a legkülönfélébb kaliberű 
ágyukkal 'lövöldözte, sértetlenül érte 
el a kikötőt, amelybe kirendelték. 

Bécs, augusztus 18. A római 
Ste/dm-ügynökség közli Konstantiná-
polyból: A török kormány hivatalo-
san jelenti, hogy a Goeben páncélos 
cirkálót és a Breslau cirkálót, melyek 
ma a Dardanellákon átkelve ideér-
keztek, a német kormánytól 80 mil-
lió márkáért megvásárolták. 

A két híres hajót minden jel szerint 
óriási tuisulyu erő elzárta a monarchia 
flottájától. Ma a helyzet az, hogy egye-

dül vesszük föl a küzdelmet az angol és 
francia flottával. 

Augusztus 18-ikát a monarchiában 
mindenütt nagy fénnyel ünnepelték meg. 
Különösen Bécsben és Budapesten áldoz-
tak határtalan lelkesedéssel a legfőbb Had-
urszületési napjának. Budapesten ma fel-
hőszakadás volt s ezért a nappali ünnep-
prograimot nem lehetett teljesen megtarta-
ni, este azonban egész Budapest pazarul 
föl volt díszítve és fényárban úszott s 
fáklyásmenet volt. 

Tisza István gróf miniszterelnök 2000 
koronát küldött a Vörös Kereszt Egyesü-
letnek. Ez az összeg annak a diszebódnek 
költsége, melyet a miniszterelnök őfelsé-
ge születésnapja alkalmából szokott adni. 
A díszebéd ezúttal elmaradt és az össze-
get a miniszterelnök az egyesület céljaira 
fordította. 

Berlinből jelentik: A Woltf-ügynók-
ség jelenti, hogy a német csapatok bevet-
ték Mlava orosz várost. 

Bécsből jelentik: A Corr. Bureau je-
lenti, hogy Holzhausen báró ezredes, a 
deutschmeister ezred parancsnoka, elesett. 
Az ezredes, akit csaik rövid idővel ezelőtt 
helyeztek át a deutschmeister ezredhez, 
még tavaly a 72. gyalogezredben műkö-
dött, mint alezredes s a pozsonyi 5. had-
test parancsnokságához volt beosztva. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti, 
hogy Skerlecz Iván báró bán- és a zágrábi 
polgármester tegnap táviratokat kaptak 
egyik ezred parancsnokától, aki közli, 
hogy az ezred csodálatos hősiességgel har-
colt a déli határszélen és nagy sikereket 
vivott ki. Az örömhírt a városban azonnal 
falragaszokon tudatták a közönséggel. A 
bán fölkereste az ezredes nejét, hogy az 
örvendetes hirt közölje vele és további 
1000 koronát nyújtott át neki a hadba vo-
nult katonák megszorult családtagjai se-
gélyezésére. 

Károly i Mihályt kerestetik. 

Budapestről jelentik: Károlyi József 
gróf a külügyminisztérium utján keresteti az 
eltűnt Károlyi Mihály grófot és társait. Ká-
rolyi /Mihály ugyanis, '.mint ismeretes, né-
hány héttel ezelőtt visszaindult Amerikából, 
de közben kitört a háború és azóta nyoma 
veszett. Berchtold Lipót gróf külügyminisz-
ter az amerikai nagykövetet megkérte, hogy 
érdeklődjék Károlyiék után a francia kor-
mánynál. 

A franciák a belgák segítségére 
sietnek. 

Bécsből jelentik: Erős francia csapa-
tok vonulnak fölfelé Belgiumban. A fran-
ciák ugyanis most Liége eleste és Namur 
ostroma utáin a belgák segítségére sietnek. 
Aíons-nál egyesültek a francia csapatok 
Belgium hadseregével és fölfelé sietnek 
Brüsszel és Antverpen megvédésére. Bel-
gium déli részét teljesen a németek tart-
ják megszállva; olyan erős csapataik van-
nak Itten, hogy az egyesült francia-belga 
csapatok nem merik itt fölvenni a harcot 
és csak védelemre szorítkoznak. 

VISSZAVERT KOZÁKOK. 
Krakkóból jelentik: Brotiy mellett a ko-

zákok be akartak törni a határon. Csapa-
taink visszaverték őket. Zavarest .mellett 
megütköztünk a ikozákc/kkal. Egy tisztet és 
tizenöt kozákot elfogtunk; a többi elmene-
kült. 

E l l e n s é g e s r e p ü l ő g é p 
S z e g e d folötl. 

Az éjszaka puskaropogás zaja verte föl 
az alvó várost. Éjfél után egy óra tájban 
egymásután tizenkét lövés dördült el a vá-
rosban. Az a néhány ember, aki az utcákon 
tartózkodott, hirtelen futásinak eredt a ká-
véházak felé, rendőrök termettek az utcán 
és újságolták, hogy ellenséges repülőgép le-
beg a város fölött. 

A repülőgépet sokan látták. Egy óra 
hosszánál tovább keringett a város fölött, 
mint valami kis bolygó csillag és zöldes-fe-
hér fényt lövellt magából. A Tisza Lajos-
körut fölött egészen jól lehetett látni, a Eor-
báth-palotánál egyenes irányban zöldes su-
gár ereszkedett lefelé, majd hirtelen- kialudt 
a fény és- a repülőgép beleolvadt a sötétség-
be. A katonák, aíkik a repülőgépet riasztot-
ták, azt hitték, hogy a repülőgépen ülő em-
ber kioltotta a lángot. Pediig csak fordult a 
gép, a Petőfi Sándor-sugárut fölött délnek 
kanyarodott s ezért lobbant ki hirtelen a vi-
lágító zöldes-fehér pont. 

Azontúl nem/mutatkozott többé. Állító-
lag már tizenhatodilkán is megjelent ez ^ re-
pülőgép a város fölött. A rendőrség akikor is, 
•most is értesítette az összes délvidéki váro-
sok rendőrségeit és katonai hatóságait, hogy 
Szeged felől egy ellenséges repülő közele-
dik dél felé. 

Ma, 18-án este féltízkor a szegedi város-
háza toronyöre jelezte, hogy az ellenséges 
repülőgép újra megjelent a város felett. A 


