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Táviratok! 
Csapataink nagy győzelmei az oroszok felett. 

Budapest, augusztus .25. 
(Hivatalos). A badisajtó szállásról a kővetkező távirati jelen-

tés érkezett: Csapataink előnyomulása a Visztula mindkét olda-
lán feltartózhatatlanul  folyik.  A folyótól  nyugatra haderőink csat-
lakozva a német szövetségesekhez, kisebb csatározások közben 
átlépték a Nida folyót  és tegnap elérték a Kamienna folyónak 
Kielce és Radom között elterülő részét. 

A Visztulától keletre győzelmesen előnyomuló haderőnk 
augusztus 23-án Krasnostawnál, Lublin felé  két orosz hadtestnek 
egy erős csapatrészét visszavetették. Orosz részen ezernél több 
ember esett el, köztük igen sok tiszt. Csapataink zászlókat gép-
fegyvereket  és sok ágyút zsákmányoltak. 

Novosielica közelében mintegy 20000 legnagyobbrészt lovas-
ságból álló orosz haderőt vertek teljesen vissza csapataink. Az 
ellenségből több száz foglyot  ejtettünk el. Kohamos visszavonu-
lásukban az ellenséges csapatok sok hadiszert hagytak a harc 
szinterén. 

Lembergben a lakósság teljes örömujongása közben tegnap 
érkezett meg a határmenti harcok során elfogott  orosz katonák 
első nagyobb csoportja. A lakósság öröme megnövekedett, midőn 
az ellenségtől elvett gépfegyvereket  pillantották meg. Az összes 
híradásokból egybehangzóan az tűnik ki, hogy az oroszok Ismert 
barbár harcmodoruknak megfelelően  ugy a Baját, mint az idegen 
területen mindent elpusztítanak. Falvakat, házakát kifosztás  után 
könyörtelenül felgyújtanak  és ezzel az eljárásukkal egyenesen 
gúnyt űznek minden nemzetközi jogi megegyezésből. 

A szerbek ujabb veresége. 
Sarajevó, augusztus 25. 

(Hivatalos). Az ellenséget, mely még Uvacz és Vardiste feletti 
területeken folytatott  operációink megkezdése előtt saját határ-
területeinkre nyomult be, e hónap 19 én megtámadtuk és ugyaa 
olyan jól megválasztott, mint megfelelően  előkészített pozícióból 
Uzsice irányában, szerb területre visszavertük. A határon ezek-
ben a harcokban, amelyekben a skuttarii német küiönitmény is 
önként és dicső módon résztvett, csapataink a nehéz terep és 
az ellenség szívós védekezése mellett is, az alkalmas területen 
készített, megerősített pozícióból küzdő ellenséggel szemben 
bámulatra méltó hősiességgel küzdöttek. 

Az elhunyt pápa nyilatkozata. 
Bécs, augusztus 25. 

A Reichpost római levelezőjeelótt az elhunyt pápa kezelő or-
vosa, Marchiafalva  kijelentette, hogy a pápához elhunyta előtt 
kérelmet intéztek a háború kitörése ellen való közbenjárás ér-
dekében. A pápa erre azt felelte,  hogy .egyetlen uralkodó, kinél 
sikerre való kilátással interveniálhatnék — mert ez az uralkodó 
mindenkor hűséggel viseltetett a római szentszék iránt, — Fereucz 
József  Király, de éppen nála nem interveniálhatok, mert a háború, 
amelyet Ausztria-Magyarország visel, igazságos, nagyon is 
igazságos I" 

Egy román lelkész meghurcolása. 
Budapest, augusztus 25. 

(Hivatalos). Egyes bukaresti lapok nyomán az a fair  terjedt 
el némely románlakta vidéken, hogy magyar részről Ráduj Miklós 
sepsiszentgyörgyi román lelkésznek csapdát állítottak oly módon, 
hogy csomagot adtak fel  címére, mely osomagban aztán a osend 
örök bombát fedeztek  fel,  mire a lelkészt tUtakosása ellenére 
letartóztatták. Ezzel a híreszteléssel szemben a nyomban megej-
tett vizsgálat kiderítette, hogy Ráduj lelkészt nem tartóztatták le 
és postai osomag egyáltalában nem érkezett címére. Egyes buka-
resti lapok tehát csúnya koholmánynyal akarták ' románjainkat 
nyugtalanítani, ami azonban románjaink hazafiságát  tekintve, nem 
sikerűit. 

A magyar-román barátság. 
Budapest, augusztus 25. 

A raarostordai Mexóbjánd községben Szása József  korai ány-
btttos jelenlétében ma lelkes magyar-román teötvérüléBi ünnep 

volt. Rengeteg magyar és román ajkú polgárság jelenlétében az 
ünnepély magasztosságát emelte, hogy a felekezetek  lelkészei 
egyházi áldásukat adták a testvérülésre- Egybegyűltek nevébon 
felekezetek  lelkészei ós Sándor Pál birtokos üdvözlő táviratot 
intézett a miniszterelnökhöz, biztosítva őt őszinte ragaszkodásuk-
ról és Isten áldását kérve a trón és haza iránt teljesített mun-
kásságra. 

A franciák  brutalitása. 
Berlin, augusztus 25. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: A tengeri német ügyvivő Paler-
móból táviratozza, hogy a marokkói kormány e bó 19 én kéz-
besítette neki útlevelét és őt a követRég egész személyzetével 
együtt hirtelen és erőszakosan Caesar nevü francia  cirkálóra 
vitte, amely Palermóba szállította őket. E brutális erőszak Ma-
rokkó nemzetközi zónájának fővárosában,  a melyben az algeri-
caszi akta signatarius hatalmainak diplomáciai képviselői még 
ma is ellenőrzést gyakorolnak a kormány felett,  Marokkó és 
Franciaország részéről olyan hallatlan megsértése a nemzetközi 
jognak, a minő a történelemben sohasem fordult  elő. Tekintettel 
Gibraltár helyzetére, magától értetődik, hogy ez az erőszakosság 
csakis A n g l i a hozzájárulásával volt lehetséges, holott Anglia 
hozzánk intézett hadüzenetét a nemzetközi jogok sérthetetlen-
ségéért való sikraszállásával szépítette. 

Az angolok partraszállása. 
Bécs, augusztus 25. 

A Zeitnak jelentik Amsterdamból, hogy az angol expedíciós 
sereget e hó 14 én Havreban (Franciaország) partra szállították. 
Lelkesen fogadták  őket. Kisebb csapatokat e hó 17-én éjszaka 
és később is Osztendében (Belgium) szállítottak partra. 

Namurban a német bombák borzasztó hatással működnek. 
A genti (Qand) lakósság az összes fegyvereket  Antwerpenbe 

küldte és hajlandó a várost átadni. A Metropol cimü antwerpeni 
újság megerősíti, hogy a német csapatok Brüsselben nagy ön-
mérsékletet tanúsítottak és a legkisebb kihágást sem követték el. 

Tengeri ütközet előtt. 
Berlin, augusztus 25. 

A Wolf  ügynökség jelenti: Az osztrák-magyar nagykövet a 
kővetkező kijelentést tette a német külügyminisztériumban: 

A Chaiocsauban állomásozó Kaiserin Elisabeth hadihajó pa-
rancsnoka, úgyszintén a tokiói OBZtrák magyar nagykövet legma-
gasabb megbízásából azt a parancsot kapta, hogy a Kaiserin 
Elisabeth Chaiocsauban szintén résztvegyen a harcokban. 

A monarchia nagykövetének ezt a kijelentését a német sajtó 
a legnagyobb örömmel kommentálja. 

Namur bevétele. 
Berlin, augusztus 25. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: A németek Namur városát és 
több erődöt bevettek. Maradt még négy erőd, ezeket erősen 
bombázzák és bevételük küszöbön áll. 

Nagy győzelmünk az oroszok felett. 
Budapest, augusztus 26. 

A sajtóhadiszállásról hivatalosan jelentik, hogy a Krasznik 
melletti harcokban a legújabb jelentések szerint több mint 3000 
foglyot  ejtettünk. Három zászlót, husz ágyút és hét fogattal 
ellátott gépfegyvert  zsákmányoltunk. Az orosz tisztek, akik a 
japán hadjáratban résztvettek, egybehangzóan kijelentik, hogy a 
mi katonáink támadása sokkal hevesebb volt, mint a japánoké. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A csíkszeredai főgimnázium  igazgatósága a t. közönség 

tudomására hozza, hogy miután 8 tanár hadi szolgálatra bevonult 
ós az intézet épületében a népfelkelők  pótszázada száUásoltatott 
el, szeptemberben az iskolai előadások nem kezdődnek meg: A 
tanulók beírásának és" a tanítás megkezdésének idejéről ujabb 
hírlapi közlések utján adunk értesítési — Azonban a javító és 
pőtíóvizsgákat augusztus 31-én megtartjuk. Csíkszeredán, 1014. 
aqgjtsziús 20. lássál Lajos fógimn.  igazgató. 
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