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ZÉKELYSEG 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 
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Miniszterelnökségi sajtóiroda táviratai: 

Orosz vereség minden vonalon. 
Berlin, szept. 18. Morgen tábornok proklamatiot intézett a lengyelekhez, a melyben 

omza és Varsó kormányzóságok lakóival közli, hogy az orosz Narev hadsereg meg-
emmisült. 

Az osztrák—magyar hadsereg Visztulán inneni része pedig Galicia felől  győzelme-
ien közeledik az orosz—lengyel országbanelőnyomuló német haderő felé.  Hindenburg 
ladseregének egyik hadtesttévei elővédkéntjön és baráti jobbot nyújt a lengyelek felé 
is felkelésre  buzdítja őket. Politikai és vallásszabadságuk kivívása érdekében a hatal-
nas és kegyelmes császárjának akarataként hirdeti ezt és elvárja a lengyelek lovagias 
gondolkozásától, hogy bennünket, mint szövetségeseket barátságosan fogadjanak. 

Párisi liberális párt elitéli a háborút. 
Róma, szept. 18. A párisi liberális francia  radikális többségi párt szócsöve éles han 

gon kezdi támadni Anglia és Oroszország machinációit. 

â franciak  hadereje kezd megbénulni. 
Berlin, szept. 18. fl  nagyvezérkar közli: a Maisé és a Maas közötti ütközetben végső dön-

tés még mindig nem történt. Bizonyos jelek azonban arra vallanak, hogy az ellenség ellenálló 
ereje kezd megbénulni, a franciák  által nagy bravúrral megkísérelt át törés a szélső német jobb 
szárnyon a mi csapatainknak minden különösebb erőfeszítése  nélkül, végül magában össze-
omlott a német hadsereg középső része lassan, de biztosan tért hódit a Maas jobb partján, 
a szélső ponton az ellenzégnek Verduntól megkísérelt kirohanásait könnyű szerrel visszavetettük. 

Szerbia összeomlása. 
Bécs, szept 18. Südslavische Korespondenz abszolút hiteles beszélgetést közöl egy 

Nisből Szalonikiba érkező kiváló államférfival,  ki elmondotta, hogy Szerbiában tisztán 
látják már a Karagyorgyevics dinasztia Monarchia ellenes politikájának gyászos követke 
zmenyeit, és hogy Péter királynak nem marad más választásra, minthogy egész családja 

és tanácsával örökre elhagyja Szerbiát.Franciaország katonai összeomlásával Orosz 
ország magával rántja Szerbiát. 
A szerbek délvidéki betörése, az orosz vezérkar parancsara történt 

Uécs, szeptember 18. Nues Wiener tagblatt megállapítja, hogy a szerbek délvidéki betörése az orosz vezérkar 
Parancsára történt és ezis elárulja, mennyire tájékozatlanok az oroszok haderőink eröarányaikat elo.z asat, illetőleg a 

betöréssel szemben (ellépő ellenoffenzivánk  ulán minden további szerb betörés kizártnak tekin.endo. 

Kicserélik a foglyok listáit. 
Bécs, szeptember 18. A Fremdenblat arrólérlesült hogy Angol- és Franciaország és Oroszország az északamerikai 

Államok közvetilésére Monarchiával kicscrelik fogoly  listáikat. 
Nyomatott a .azckeiység" nyo ndajabaii î sirfszeredán,  1914. 


