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Miniszterelnökségi sajtóiroda táviratai: 
Német repülőgép Páris felett. 

London, szept. 2. A Reuter ügynök-
ség jelenti Parisból este 7 óra 30 perckor: 
.Ma este ismét repülőgép repült el páris 
felett  és bombát dobott le." A repülőgépre 
lövöldöztek, az azonban sértetlen maradt. 

A belgák és franciák  Párisba 
menekülnek. 

Zürich, szept. 2. A „Neue Züricher 
Zeitung" jelenti, hogy a charleroi-i vereség 
hírének megérkezése óta Párisban félreis-
merhetlen elkedvetlenedés uralkodik. Tö-
megesen láthatók a vasúton Belgiumból és 
és/.aki Franciaországból érkező menekültek, 
a kik nyomorúságos állapotban vannak. A 
menekültek hosszú szomorú csapatokban 
lepik el a boulevardokat és segítségre szo-
rulnak. 

A franciák titkolódzása. 
Zürich, szept. 2. A francia  sajtó be-

látj.i. hogy a nép izgatott kedélyhangulata 
miatt a háború eseményeiről szóló hirek 
közlésében nagy tartózkodás szükséges. 
Gerwais szenatornak a 15-ik francia  hadtest 
Luieville melletti zendüléséről a Maiinban 
ki olt cikke óriási megbotránkozást keltett. 
A cikk szerint ezek a szegény ördögök 
kénytelenek voltak elsőnek tnenni a tűzbe, 
a hol megtizedelték őket. 

A hadsereg vezetősége megtiltotta a 
ír, cia haditudósítóknak, hogy az operatió-
kat kövessék, mert az angolok kedvéért 
tett kivételes engedmények folytán  a Times 
olyan híreket közölt, melyek miatt azt 
Franciaország terűiéről ideiglenesen ki kel-
lett tiltani. 

Angol beismerés. 
Bern, szept. 2. A berni angol követ-

ség jelentéséből megállapítják, hogy a né-
mi t - angol harcokban az angolok meghát-
i és hogy (ÍÜOO embert veszteltek. 

Északi főhadseregünk  győzelme. 
Budapest, szept. 3. Harctérről érke-

zett megbizható jelentés szerint 
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Berlin, szept. 3. A német nagyvezér-
kar jelenti, hogy a francia  felvonulás 
centrumát körülbelül 10 hadtestet teg-
nap Reims és Verclun között vissza-
verték és állandóan üldözik. 

Vilmos császár a csata közben a Trón-
örökös hadseregénél tartózkodik. 

^ u ţ ţ e n b e x g ^SxeWéneV 'jeXexAősé^e 

Budapest, szept. 3. Munkapárti körben 
tegnap este nagy öröm nyilvánult meg 
Auffenberg  és Dankl sikerei felett.  F.gyik 
tekintélyes katonaviselt képviselő, ki ala-
posan ismeri hadseregünk hadállását, ked-
vezően magyarázta Hoefer  legutóbbi jelen-
tésének valamennyi részletét és nyomaté-
kosan hangoztatta, hogy Auffenberg  sike-
rei sokkal nagyobb jelentőségűek a harc 
további alakulására, mint az az első hiva-
talos jelentésből kitűnik. Bővebb felvilágo-
sítások felettébb  megnyugtatóan hatottak, 
úgyszintén Tisza nyilatkozatai is. 

A Budapesti Hiriap szerint Auf-
fenberg  győztes csapatainak elönyo-
mulási iránya sok kedvező kombi-
nációra ad okot. 

A németek előnyomulása 
Oroszlengyelországban. 

Lemberg, szept. 3. A .Blowo Polszki" 
jelentése szerint a németek már 
augusztus 20 án bevonultak Lodzba, 

Ujabb francia  erőd elfoglalása 
Berlin, szept. 3. Nagyföhadiszállás-

ról jelentik, hogyaGivet erődítmény 
augusztus hó 31-én elesett. 

A íraneia kormány menekül. 
Páris, szept. 3. Rómán keresztül, Ha-

vas ügynökség közli, hogy tegnapi kelettel 
a kormány a nemzethez manifesztumot 
intézett, a melyben közli, hogy a há-
borút az egész nagy vonalon folytat-
hassa, szükségesnek tartja, hogy szék-
helyét máshová tegye át. 

Német aviatikusok Páris lakos-
ságát állandó rémületben tartják 

Berlin, szept. 3. A Wolf  ügynökség 
jelenti, hogy német aviatikusok jelentek 
meg tegnap Páris felett.  Két repülőgép 
jelezte a francia  főváros  lakosságának, 
hogy a német csapatok közelednek. — 
Mindegyik aviatikus bombát dobott a vá-
rosra. Az egyik bomba IV. Henrik szob-
rának közelében esett le, ugyanott meg 
találtak egy német zászlóba göngyölve 
az aviatikus levelét, melyben Páris la-
kosságával közli a legutóbbi hivatalos 
jelentéseket a német győzelmekről. A 
másik aviatikus szintén bombát dobott 
amely a Place de Concorde közelében 
ért földet.  Ez is jelentést dobott le a 
német győzelmekről Mindkét aviatikus 
azután vissza indult és a német csapa-
toknál szált le. 

Eddigi eredményeink az 
oroszok ellen. 
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A város esetleges megszállása semmi-
esetre sem jelentené erös harcvonalunk át 
tűrését. 

.Neues Wiener Tagblatt" szerint Uankl 
és Auffenberg  győzelmeinek óriási jelentő-
sége abban áll, hogy Krakkó. Trenysl, 
Lembergi vonal megtámadása tel-
jesen l e h e t e t l e n ugy, — hogy 
az Oroszok Lemberg közelé-
ben való pillanatnyi sikere cse-
kély értékűnek tekinthető. 

A „Zeit" a német-osztrák 
és magyar szövetséges had-
erőt legyőzhetetlennek tartja. 
Türelemmel és nyugalommal 
nézhetünk tehát a végső dön-
tés elé. 

Legújabb. 

A francia flotta vizeinken. 
Bécs, szept. 3. Hivatalosan jelentik, 

hogy szeptember 1-én reggel a francia  föld-
közi tengeri flottának  16 nagy egységből 
(hadihajók és páncélos i-irkálók) és számos 
torpedó irányitóból állott, raja a Bockhe 
di Cattaro-tól nagy távolságra feltűnt  a lát-
határon és nagy kaliberű ágyukból 40 ágyú-
lövést tett a Hostró magaslaton álló régi 
erőd ellen annélkül, liogy kárt lett volna 
Az erűd őrségéből 3 ember meghalt. A 
francia  flotta  ezután északnyugat felé  hajó-
zott, majd délleié fordult  mindjárt azzal a 
céllal, hogy távozzék az adriáról. 

A francia  flotta  déli partjainkon bizo-
nyára deinonstratiora szorítkozott, ami 
azonban egész hatástalan maradt 

XV. Benedek az uj pápa. 
Kóma, szeptember 3. Vápává  Delta 

Chiese  bibumokot  választották  meg, aki mint 
pápa, római'XV.  Benedek  nevet rette  fel. 

Németország lelkesen ünnepli 
győzelmeinket. 

Budapest, szept. 3. Berlini tudósítások 
jelentik, hogy az osztrák-magyar csapatok 
legújabb győzelme a német főváros  lakos-
ságát nagy lelkesedésre ragadta. A félhiva-
talos „Norddenlsclie Allgemeine Zeitünk" 
ezt irja : A Reitns és Verdun között kiví-
vott győzelem feletti  lelkesedésbe beleve-
gyül a hir, szövetségesünknek az Oroszok 
felett  kivivott nagyszerű győzelméről. Né-
metország lelkesedéssel üdvözli ezt a dicsö-
ségteljes fegyvertényt  és szive mélyéből sze-
rencsét kíván Ferenc József  császár és ki-

rálynak e naphoz, mely egy további lier-
vadhatlan dicsőségről teleirt lappal gazda-
gítja az osztrák-magyar hadsereg dicsteljes 
történelmét. Ragyogó képességek és a csa-
patoknak csodálatos teljesítményei működ-
tek közre a győzelemben. 

A berlini J.okal Auzeiger" katonai 
munkatársa ugy értékeli tegnapi győzel-
münket, hogy aki egy pillantást vet a csa-
tatérképre, az nemigen fogja  lehetetlenség-
nek tartani, hogy az Auffenberg  seregeinek 
sikerei után az oroszok tovább is megkí-
séreljék az elónyomulást. Lenberg ellen, — 
mert ez esetben egyáltalán nem volna le-
hetetlen, hogy őket Dankl és Auffenberg 
győzelmes seregei bekerítsék. 

A németek biztosra vették 
a franciák  leverését. 

Berlin, szept. 3. A .Lokál Auzeiger" 
megállapítja, hogy a német császár soha-
sem lépett volna francia  földre,  ha a ve-
zérkar még számított volna azzal a lehető-
séggel, liogy a németeket a francia  hatá-
ron visszavethetik. 

Az ellenünk harcoló oroszok 
veszteségei. 

Budapest, szept. 3 Hivatalosan je-
lentik, liogy a Dankl és Auffenberg 
hadseregtől eddig 11,600 hadifoglyot 
szállítottak el és további 7000-et jelez-
tek a Haitzva melletti csatában. A 
mennyire eddig ismeretes 200 ágyút, 
nagyon sok hadianyagot, négy automo-
bilt és a 19 ik orosz hadtest tábori iro-
dáit nagyon fontos  ügyiratokkal együtt 
zsákmányoltunk. Az eilenség teljes visz-
szavonulásban van és hadseregünk tel-
jes erővel üldözi. 

Hoeffer  vezérőrnagy, a vezérkar főnü-
kének helyettese ma este részletes kommü-
két tesz közzé, melyben kifejti,  hogy azok 
a csaták, melyek az orosz liarcszintéren a 
mi offenzivánkból  kifejlődtek,  a hadjáratot 
még nem döntötték el. Csapataink nyugati 
szárnya ellenséges területen nyomul előre. 
Galicai csapataink eddig a hazai földet  el-
lenséges lulerövel szemben lépésről-lépésre 
védelmezve, ősi vitézségük hirét mindenütt 
beigazolták és a még előttünk álló küzde-
lem elé bizalomteljesen tekintenek. 

A közlemény ezután még nagy vo-
násokban az elmúlt hét eseményeit az Auf-
fenberg  és Dankl hadsereg nagy győzel-
meit irja le és megállapítja, hogy a foglyok 
egész serege, számtalan hadianyag, ezek 
között 200 ágyú és sok gépfegyver  jutott 
kezeink közé. Leirja azután a keletgaliciai 
nagy küzdelmet, melyben seregeink Lem-
bergtől keletre és északra szűkebb területre 
vonultak vissza, anélkül azonban, hogy a 
nagyon kimerült ellenség ezt a mozdulatot 
képes lett volna megzavarni. 

Összefoglalólag  megálla-
pítható, hogy eddig mintegy 

Nyomatott a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán, 

40 orosz gyalog és 11 lovas 
hadosztály ellen harcoltunl és 
ezeknek legalább felét  nagy, 
veszteségeket okozva viss a-
vetettük. 

H Í R E K . 
— Örömmel regisztráljuk a hirt, gy 

Csikcsoboilalva község képviselőtestülele -7a 
Istváu gróf  miniszterelnököt, Sándor !0$ 
belügyminisztert és Gyaiókay Sándor v.i, me-
gyénk főispánját  a község díszpolgárává v.i sz-

I totta. 
Csikvármegye magánjavianak lOU.uOO 

koronás adománya az irányadó k« >k 
hálás elismerését váltotta ki. A több oldal-
ról elhangzott dicséretek közül ide iktatjuk 
Sándor János belügyminiszter levelei, me-
lyet vármegyénk főispánjához  inu i, 

Hazafiúi  örömmel vettem tudomáv Méltn-
súgódnak e liö 17-én kelt jelentésé \ f i 
első székely határőrozredett alkotott i -ik-
vármegye közönsége magánjavainak u-
gató tanácsa által egyhangúlag hozott iaia 
határozatról melyszerint a esik várni vei 
hadba vonultak hátra hagyott és ii. 
szenvedett családtagjainak felsegít  -ére 
100.000 koronát adományoz, liogy al>h< i el-
sőrendű szükségleteket, élelmiszereket sze-
rezzenek be ós osszanak ki az Ínségnek 
között. 

A kényszerű háború szenvedéseink eny-
hítése az emberiség legnemesebb feladata. 
A felebaráti  szeretet be kell, hogy hatol-
jon a nyomor legelterjedtebb zugába s iilelő 
karja magához kell, hogy vonjon minden 
s/.itkölkölködőt. A háború kényszerű öldök-
léseiért jótékonysággal kell. vezekelnünk. 
Kiki tehetségéhez mérten vegye ki részét 
az emberiség e legszentebb munkájából. 
Minden vérontásra egy-egy jótétemény le-
gyen a válasz. A kényszerű rombolással tar-
tson lépést a javítás, alkotás munkája. A 
sebesült katonának kössük be vér/ srlieit 
segítsünk, a gyámoltalanon, adjunk ét<-lt a/.tfl 
éhezőnek, ruhát a ruhátlannak hajlékot 
hajléktalannak 

Végtelen örömemre szolgál, hogy a • lsó 
zsékely határörezredet alkotot t Csikváriiie» 
közönsége magánjavainak igazgató-tan írsa 
ennyire átérezte a most folyó  történelmi 
jelentőségű események nagy fontossággal 
és áldozatkészséggel vesz részt a kónyii* 
rülettesség, emberszeretet fenkölt  mukájában. 

Felk rrem Méltóságodat, hogv ezeu i. ve-
lemet a nevezett igazgató-tanacacsal klizISI-
ni szivoskedjék. Budapest 11114. augusztus 
lift  2i>. napján Sándor János s. k. 
— Hogy viselnek hadai a németek? 

Talán sohase volt aktuálisabb és jelentő- t̂el-
jesebb az 1370—71-iki porosz-francia  lunoni 
nagy emlékének felidézése,  mint most a . ág-
történelem leghatalmasabb óraütéseinek r .is-
métlődésekor. Ez a háború 180 napig tar; n és 
a poroszok páratlan győzelmével nyeri li -je-
zést. Párisig ment a német hadsereg és a h -/ke 
várost ugy kiéheztette, hogy Páris lak, --.Iga 
hónapokon ál patkányokot evett, 180 nap ilali 
166 ütközet volt, még pedig 12 nagy CÍJU. A 
porcszok 26 várat vettek be. 80.000 iram i lia-
lolt födte  a csataterekel, 320.IKK1 Irancia -/les • 
közkatona esett a németek hadifogságában,  - ik-
mányul ejtett a német sereg 6720 ágyul •> 120 
zászlót Mikor Bismark.̂ a vaskancellár nilli-
árd hadi kárpótlást követelt, Jean Favre . in-
dák békedelegátusa elszörnylllködve kiállt- ; lel: 

— Hiszen Krisztus születése óta nem elt 
cl még annyi perc 1 

A mi bankárunk a világ teremtés 
számítja a perceket I . . . 

LAPKIADÓ: „sZKKKI.YSKfi"  TARSASA'. 
1814. 


