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SZÉKELYSÉG 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP Előfizetési  árak: 

Egész évre 8 korona. 
Kel évre 4 korona. 
Negyed évre . . 2 korona. Egyes szám ára 4 fillér. 

' 'A külön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják 
A háború tartama alatt megjelenik szükség szerint. 1 

Hazafias kötelesség. 
Mialatt hadseregünk bámulatos elszánt-

sággal és vitézséggel száll szembe az ellen-
séggel, addig idehaza akadnak köztünk — 
sajnos előkelő társadalmi állásúak is — 
olyanok, akik gyáva félelemmel  lesik a há-
borús hireket s valamelyes szuggesztív há-
lás alatt a legképtelenebb rémmesékkel 
ijesztik meg a közönséget. Természetes, 
hogy ezek a hirgyártó vészmadarak, kik 
minden kétlábú lényben már muszkát lát-
nak, állandóan jólértesültségre, magas ka-
tonai körökre, a harctérről érkezett leve-
lekre, titkos táviratokra hivatkoznak. — A 
könnyenhivők aztán dehogy is distingvál- ' 
nak. Sót ellenkezőleg a minden alapot nél-
külöző hireket kibővítve és fantáziájukhoz 
mérten kiszínezve adják tovább azoknak, 
:ikik véletlenül elibük kerülnek. 

Hát térjenek végre magukhoz azok, a 
kik ugylátszik nem tudják, vagy nem akar 
jak beleélni magukat abba, hogy ez a há-
ború nagyon komoly küzdelme nemzetünk-
nek. Lássák be, hogy ebből az élet-halál 
harcból mindannyiunknak, leányoknak, asz-
sznnyoknak, gyermekeknek és aggastyá-
noknak is ki kell vennünk részünket. — 
Gyávaságnak, félelemnek  és oktalan ijeszt-
getésnek nincs most itt helye. Aki katona, 
az a harcmezőn, aki pedig nem állhat csa-
tasorba — asszonyok a jótékonyság, — a 
munka és az ápolás terén, a féifiak  esetleg 
.1 már nemsokára szükségessé váló polgár-
rség megalakításával, ahol megint komoly 

kötelességtudásra és katonai fegyelemre  van 
ukség — az idehaza kell, hogy teljesítse 
nazával szemben tartozó legszentebb kö-

telességét. 
Nem kételkedünk abban, hogy had-

regünk bátor küzdelmét idehaza a pol-
rőrség önfeláldozó  elszántsága fogja  vé-

ig kisérni. És nem kételkedünk abban, 
rogy ha voltak közöttünk olyanok, akik 

első pillanatban talán kellő önuralom 
ívában, de jóhiszeműen vakhireket gyár-
ik, vagy adtak tovább, azok e pillanat-

i kezdve őrizkedni fognak  a rémmesék 
ft  Hálásától és nem adnak alkalmat arra, 
1 _;y a hatóság léptesse életbe azokat a 

t-'elelős szerkesztő : 

Szentkatolnai CSEH ISTVÁN. 

szigorú intézkedéseket, amiket a törvény a 
hamis hír gyártókra csakugyan előir. 

Hogy a németek nemcsak a hamis 
hirek gyártóival, de a mostani időkben a 
sokatbeszélőkkel szemben is hogyan gon-
dolkodnak, annak legeklatánusabb bizony-
sága az alábbi felhívás,  amit egyik hivatalos 
porosz katonai hetilap intéz a német férfi-
akhoz és asszonyokhoz, line: 

„Német férfiak  és asszonyok, vigyáz-
zatok a nyelvetekre! Szeretett hazánk e 
fontos  óráiban intézzük ezt a kérelmet min-
den jó némethez. Bárki legyen is, aki 
hadbavonuló katonákkal akár csak a pálya-
udvaron frissítők  és élelmiszerek, szivarok 

I kiosztásánál találkozik, vas;y ilyenekről hall 
háromszoros lakatot tegyen a szájára. Mi 
németek nem vagyunk fe-segők  és komoly 
időkben cselekszünk. Aki ma mindenkivel 
szemben, de különösen, ha külföldi  lehet, 
becsukja a száját: aki túlzott hireket nem 
terjeszt tovább nagy szolgálatot tesz hazá-
jának szolgálni ugyebár mindannyian akar-
unk ? Azért németek : tartsátok csukva a 
szátokat!" 

A porosz katonai felhívással  együtt te-
hát mi is azt mondjuk, hogy aki ma ke-
veset beszél és aki túlzott hireket nem ter-
jeszt, az a hazának tesz szolgálatot. És mi 
idehaza maradottak ma a legkevesebb az, 
amivel a hazának tartozunk, ha türelmet és 
hidegvért tanusitunk a harctér eseményei-
vel szemben s ha izzó lelkesedéssel igyek-
szünk idehaza egymással a hazafias  köte-
lességek teljesítésében versenyezni. 

E nemes versenyre számtalan alkalom 
kínálkozik. A társadalom intelligensebb ele-
mei ne álljanak elő magasabb szellemi kép-
zettségre valló kombinált hazugságokkal. — 
Civilizált ember nem méltó, hogy hallott 
rémmeséket tehetségéhez mérten kiszínezve 
adjon tovább és ezáltal alkalmat nyújtson 
arra, hogy az egyszerűbb népet — mely-
nek lelkén a rémület könnyen uralkodik, 
állandó vaklárma tartsa izgalomban. 

A nép megnyugtatása és a csüggedők 
vigasztalása terén bárkinek módjában áll 
képességét érvényesíteni. Ha vannak olya-
nok, kiket a közszereplés és hangadás vá-
gya tettekre sarkal; igyekezzenek az illetők 
a közéletünk kitűnőségei által megindítóit. 

Szerkesztőség és kiailiiliivatul: 
Székelység könyvnyomdája, hová előfizetést  dijak, liirdeié-
sek, cserepéldányok küldendők. Hirdetési dij előre fizetendő. 

:—: K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . :—: 

nemes mozgalomnak terjesztésében együtt 
működni azokkal, akik névtelenül, de lan-
kadást nem ismerő odaadással dolgoznak. 
Ez a munka és az ebben való versengés 
méltó minden jó hazafihoz.  Ebből fakad  a 
jól végzett kötelesség feletti  öröm, a se-
gélyezettek hálája és a társadalom elisme-
rése. — 

Szólanunk kell még azokhoz, akikről 
eddig szomorú tapasztalataink alapján alig 
tudjuk elhinni, hogy a néphangulatot izgató 
vágyaikat mérsékelni tudják. Ezeknek rö-
viden tudomásukra adjuk, hogy inegféke-
kezésükre szigorú intéskedések történtek. A 
katonai hatóság résen áll e vészmadarak 
összefogására  és mi teljes odaadással támo-
gatjuk a hatóságot, hogy ez üdvös mun-
káját minél alaposbban végezhesse. 

Felhívás. 
A lladsegélyzö-Hivatal, ámbár még 

mindig működésének kezdetén áll és a 
kezdet nehézségeivel találkozik s noha igy 
is meglepő eredményeket tud felmutatni, 
mint megjelent közleményeiből kitűnik, leg-
fontosabb  és legkedvesebb tapasztalásának 
kénytelen azt hirdetni, hogy az eddigiek-
ből meggyőződött létezésének és hivatásá-
nak nagy szükségességéről. 

Az adakozók sokasága, a segíteni ké-
szek tábora, a megmozdult jótékonyság, 
mint a nenueti géniusz szétszóródott nyája 
tanácstalanul járja útjait. Ezt a nyájat, 
mint jó pásztor összeszedni és jótétemé-
nyeit egy cél felé  terelni hivatása ennek a 
hivatalnak. Mert attól kell félni,  hogy a 
jótékonyságnak sok nemes szívből fakadó 
forrása,  mint némely pusztai erek a siva-
tagban, a homokban elszikkad és elenyé-
szik. A háborít ütötte sebeknek gyógyítá-
sára vannak a nagy társadalmi és hatósági 
intézmények, mint a Vöröskereszt, a hadba-
vonultak családjainak országos segélyzö bi-
zottsága és a honvédelmi minisztérium 
Hadsegélyzö Hivatala. Ezekbe kell össze-
fogni,  lia azt akarjuk, ahogy célját liatlia-
tósan szolgálhassa mind az egyeseknek, 
kisebb társaságoknak, egyesületeknek jóté-
kony munkája. Nem ismételhetjük eléggé, 
mert hiszen már többször mondtuk és még 

Lapunkat és annak naponkint megjelenő külön kiadásait előfizetőink  ingyen kapják. 
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mindig csoportosan jönnek a kérdezöskö-
dök, mit tegyenek, hova forduljanak  jóté-
konyságukkal, uem ismételhetjük eléggé, 
hogy forduljanak  hozzánk. Akinek adni 
valója van. küldje be hozzánk, akinek kér-
dezni valója van, kérdezze tőlünk, akinek 
jó ötlete van, közölje velünk, aki velünk 
akar dolgozni, dolgozzék nálunk. Ezer módja 
van ezekben a kegyetlen időkben a jóté-
konyságnak. a nyomor enyhítésének, a se-
bek gyógyításának, testi és lelki vigasznak 
és mindenkinek a kezére, szivére, találé-
kony elméjére szükségünk van, hogy meg-
birkózhassunk a szenvedések légióival, me-
lyek egy világháború nyomában járnak. 
Talán a csaták zaja régen elült már, mi 
kor még hallani fogjuk  a szenvedők sóha-
ját, árvák, özvegyek és elhagyottak sírását 
és a mi szamaritánus munkák még mindig 
járni fog  és házról-házr.t vigasztalást, eny 
Inilést és bátorítást önt a szivekbe. 

Kérve-kérjük tehát mindazokat, akiket 
a háború áldozatainak szenvedése meghat, 
biztosítsák munkájuk, áldozatkészségük, fe-
lebaráti és hazafias  működésük sikerét azzal, 
hogy tevékenységüket kapcsolják be ezekbe 
az országos intézményekbe, keressenek és 
tartsanak fönn  összeköttetést velük, igy fo-
lyik be amit maguk áldoztak es arait az 
ö révükön mások áldoztak a legrövidebb 
uton és legbiztosabban oda, ahol gondos-
kodva van arról, hogy jótékony szándékuk 
valósággá váljék. 

A Hadsegélyzö-Hivatal cirne, hova min-
den kérdés és küldemény intézendő : Bu-
dapest, IV. Váci-utca .'iw. sz. 

Miniszterelnökségi 
sajtóiroda táviratai : 
Nagy győzelmeink az oro-

szok felett. 
Budapest, szept. 5. A hadisajtószállás-

ról jelentik, h igy Kelet - Galíciában nem 
volt ütközet. Lublin ostroma tovább folyik, 
Auffenberg  az ellenség üldözésével teszi 
teljessé a kivívott győzelmet. 

A Tysowscetől délkeleten 
húzott sáncoknak rohammal 
való elfoglalása  döntő követ-
kezménnyel járt és az ellen-
séget a keleti és északkeleti 
irányban való veszélyezte-
tett visszavonulásra kénysze-
ritette 

Az oroszok, hogy fedez-
hessek a Romanovnál gyüle-
kezett haderőik elvonulását, 
kénytelenek voltak a lehető 
legszivósabban védelmezni 
helyiség magaslatait. Amind-

eddig erősen szorongatott 
most pedig tüstént előre törő 
derékhadunk, valamint harc-
vonalunk Boroeovics vezény-
lete alatt álló balszárnya had-
állásra nyomult előre. 

Az oroszokat időelőtt való 
pánikszerű visszavonulásra 
kényszeritettük. Ez a vissza-
vonulás Tysowcenál kivívott 
sikereink következtében való-
sággal katasztrofálissá  ala-
kult. 

A győzelem döntő és je-
lentőségteljes. Ez az aktió 
a kraszniki és ujedzina-dusai 
győzelmekkel kapcsolatban 
azt jelenti, hogy Bug és Visz-
tula közt operáló orosz had-
sereg el van vágva a keletről 
Lemberg ellen vezetett sereg-
től. | 

Rheims elesett. 
Berlin, szept. 5. A nagy ve-

zérkar közli Rheimst harc nél-
kül elfoglaltuk. 

A 42 em. ostromágyuk Diós-
győrben készültek. 

Budapest, szept. 5. A világ-
háború egyik legnagyobb meg-
lepetése, szenzációja a 42 cm. 
kaliberű ágyuszereplése volt. 
Lütich és Namur ezeknek a 
mozsaraknak megsemmisitőha-
tása alatt esett el a legrövidebb 
idö alatt. Ebben a világra szóló 
diadalban a magyar iparnak is 
jelentékeny része van, mert a 
42 centiméteres mozsarat, La-
fetteinek  és lövedékeinek egy-
részét a diósgyőri vasgyárban 
gyártották. 

Boszniai hadseregünk 
munkában. 

Budapest, szeptember 4. A főhadi-
szállásról jelentik, liogy a hadsereg főpa-
rancsnoka ma a következő parancsot adta 
ki: A harmadik hegyi dandár hőstette. 
Az aftováci  határvidékén álló hegyi 
dandár már kevésidövel ezelőtt bravú-

ros betörést intézett montenegrói terű 
letre, am lyet teljes siker koronázott 

Rövid tüzelés után egy kicsiny bá 
tor csoporl augusztus 30-án ujabb előre 
törést kísérelt meg a Bilecka előtt álló 
számra túlerőben levő montenegrói 
haderők ellen. A Bugrácz Henrik vezér 
őrnagy parancsnoksága alatt álló 6 bátor 
dandárnak több napi hősies támadások-
ban sikerült visszaverni a montenegróia-
kat kik nagy veszteségeket szenvedtek, 
a kiktől elveitek egy nehéz üteget. Az 
erősen szorongatott Bilecka határerő-
ditinényt teljesen felmentették. 

Becsületbeli kötelességemnek tartom, 
hogy a bátor hegyi dandárnak ezen hősi-
essége és áldozatkészségre valló tényeit 
haladéktalanul közöljem az összes parancs-
nokokkal és csapatainkkal azzal a megjegy-
zéssel. hogy természetesen nem mulasztot-
tam el a délvidéken küzdő bajtársaink e 
dicső tényét legalázatosabban jelenteni Ö 
fenségének  Frigyes főherceg  gyalogsági tá-

, homoknak. 

Legújabb 

Lemberg kiürítése. 
Budapest, szept. 5. Hírlapok 

haditudósítói illetékes infor-
mációk alapján közlik, hogy 
hadvezetőségünk Lemberg ki-
ürítését elhatározta, mert ez-
zel felesleges  vérvesztesége-
ket kerülhet el, s a Lember-
get védő csapatokat előké-
szített támadásban — sokkal 
eredményesebben tudja fel-
használni. Szakértők ugy vé-
lekednek, hogy a legközelebbi 
idők eseményei be is fogják 
bizonyítani, hogy Lemberg 
kiürítése fontos  taktikai tény 
volt. 

A kiürítés nem jelent sem 
mi veszteséget, nem mene-
külés volt, hanem tervszerű 
taktikai visszavonulás. 

A hadvezetőséget azon 
szempont vezette, hogy a 
szép várost nem akarta az 
oroszok bombázásának ki-
tenni. Bizonyos, hogy a leg-
közelebbi események megfog-
nak győzni bennünket ezen 
intézkedés fontosságáról.  — 
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H I K E  K. 
A honvéd menetszázad értesü 

lésünk szerint ma déli háromnegyed egy 
>rakor indul a harctérre, hogy a bajtársak 

LN'JSJ MI.inkájában részt vegyen. 
A tőllük tapasztalt lelkesedés kétségte-

len zálloga hősies győzelmeiknek. Szerete 
tünk •' bizalmunk kiséri utjukon. 
Részleges polgári személy forgalom 

felvétele  a m. kir. államvasutak vonalain 
\ in kir. államvasutak alább felsorolt  vo-

nalain ivi latolt polgári személyforgalom  lép életbe 
ĵii. /ó vonatokkal és pedig: 

/.  í  v augusztus  31-én  a komarom érsek-
újvári  v n iloií a »301, 4302, 4805, 430G, 4307 
,.s 430?» >/. személyvonat küzlekedik. 

t. évi  szept. hó l  én  a budapest—bruck— 
királyhidai vonalon Budapest Bruck Király 
hiria -Wien küzütt a 2. és 3. sz. gyors, továbbá 
a y, I". 11 és 12 sz. személyvonat, Bicskétől 
(ivori- a 14, Győrtől Budapestig a 1;"» sz. sze-
iiu'h vonat. Budapest- Bicske küzött a 26,28, 
|iit 17, 7 és 2ö személyvonat közlekedik. 

A budapest—győr  -fehringi  vonalon Buda 
pest -Győr—Feltring között az 1303. és 1304. 
í-í.  gyors, továbbá az 1308. és 1809. személyvo-
nat (iyor—-Fehring között az 1307. ós 1310 sz. 
személy, Győr—Szombathely között az 1311., 
1312 . 1342. és 1343. sz. vegyes, Szombathely— 
Fehring között pedig az 1313. és 1314. sz. ve-
gyesvonat közlekedik. 

A pozsony—újváros—szombathelyi  vonalon 
Pozsony--Újváros—Szombathely között az 5201.. 
és 5202. sz. szentély-, az 6211. és 5212. sz. ve-
gyesvonat, Pozsony—Újváros—Csorna között az 
5213. '-s 5214. «z. vegyesvonat. Pozsony -Újvá-
ros Hegyeshalom között az 5205. és 5206. sz. 
vegyesvonat Csorna—Szombathely között az 5215. 
és ")_>lö. sz. vegyesvonat közlekedik. 

A pápa- csornai vonalon  az 5111., 5112, 
5113 és 5114. sz. vegyesvonat közlekedik. 

A szombathely—soproni  vonalon  Szombat 
) hely -Sopron közölt az 5311., 5312., 5303. és 
Ó314.. Szombathely—Kőszeg között az 5302.> 
8301. 5318., 5304., 5319.. 5320., 5321., 5322. és 
KÍ- sz. személy, illetve vegyosvonat közlekedik, 

A szombathely—pinkafői  vonalon  az 5401.. 
5403 MII., 5412., 5402. és 5404. M. SZ.MII.-1V-. 
illet vi- vegyesvonat közlekedik. 

A felsőőr—felsőlövői  vonalon  az 5511., 
551"'., 5517., 5519., 5514., 5516., 5518. és 5520. 
sz vonat közlekedik. 

A szombathely—rumi  vonalon  az 5601., 
5603 5611., 5607., 5609., 5602., 5604., 5612 . 
5608. cg 5610. sz. vonat közlekedik. 

A körmeiül—  németujvári  vonalon  az összes 
vonatok közlekednek. 

1 körmend—muraszombati  vonalon  az 5801. 
5*03. 5813., 5802., 5812. és 5814. sz. vonat 
közlekedik. 

.1 kőszeg  -sárvár—zalaegerszegi  vonalon 
Kosz Sárvár között a 7011. és 7014., Sár-
var / daegerszeg között a 7023—7018. es 
7021 :028. sz. vegyesvonat közlekedik. 

A hudapcst—fiumei  vonalon  Budapest— 
Kinin.- Között az 1001. és 1002. sz. gyors , to-
vábbá az 1008., 1010., 1007. és 1009. sz. sze-
li" l> iát, Budapest—Adonypuszta—Szabolcs kö-
rt' 1015., 1016., Ujdombovár — Gyékényei 
k" az 1011., 1012., 1041. és 1046., Gyékó-
»)' /agreb Máv. küzött az 1048., 1063,1064. 
é» I >., Uugoselo—Zagreb Máv. között az 1047., 
lÜtib /agreb .Máv.— Karlovac között az 1064., 
1U4* s Zagreb Máv.— Cameral -Moravica között 
az 10-1J. és 1046. sz. vonatok közlekednek. 

A budapest  —adonypuszta  -Szabolcs—  ta-
polcai  vonalon  Budapest Adonypuszta—Szabolcs 

Tapolca között az 1109., 1111., 1110. és 1112. 
sz. személy- Adonypuszta Szabolcs- Tapolca kö-
zött az 1121. és 1122. sz. vegyesvonat, Alsóörs— 
Balatonfüred  között az 1107. és 1108. sz. vonat 
közlekedik. 

A jutás  alsóörsi  vonalon  Veszprémtől Alsó-
örsig a 6112, Jutás Alsóörs között a öl 13., 
6116 . 6121., 6126. és 6123., Jutás Veszprém 
között a 6129., 6111., 6114., 6115., 6118,6119., 
6124 és 6128. sz. vegyesvonat közlekedik. 

4 székesfehérvdr  paksi, somogyszob-ba-
latonsyentgyőrgyi,  a koprivnica  klostari,  u kri-
zevei -verőce—viroviticai,  a bjelovar-  garesnicai, 
a pavlovac drazica  —grubisnpoljei,  a karlovac— 
bubnjarcii,  a szigetvár  -kaposvári,  a somogy-
szob—barcsi,  a caprag—karlövaci  ilugo  selo 
novskai, az ukk—balatonszentgyörgvi  és  zala-
lövő—zalaegerszegi  vonalon  az összes vonatok 
közlekednek. 

A székesfehérvár—celldömölki  vonalon  Szó-
kosfehérvár—  Czelldömölk között az 5001., 5003., 
5004., 5006., Székesfehérvár—Jutás  között az 
5007. és 5008. sz. személyvonat közlekedik. 

A győr—ujdombovár\  vonalon  Gyór—Uj-
dombovár között az 5902., 5903. ós 5901. sz. 
szentély-, Jutástól Győrig az 5912. sz. vegyes- és 
l jdombovártól Jutásig az 5906. sz. személyvonat 
közlekedik. 

A keszőhidegkut —tamási—majsamiklósvári 
vonalon a 4112., 4111., 4114., 4113. sz. vonat 
közlekedik. 

A kaposvár—siófoki  vonalon a 4391., 4303., 
4311., 4305., 4312., 4302., 4306., Tab Siófok 
között a 4308. és 4307. sz. vonat közlekedik. 

A kaposvár—fonyódi  vonalon a 4401., 4411., 
4403., 4402., 4412. és 4404 sz. vonat közlekedik. 

A bicske— sárbogárdi vonalon Bicske - Sár 
bogárd küzött a 6212., 6214., 6211. és 6217-
6215., Székesfehérvár—Bicske  között a 6216. és 
6213. sz. vonat közlekedik. 

A bánhida- -pánai vonalon Bánhida—Pápa 
küzütt a 6011. és 6014., Veszprémvarsány - Pápa 
között a 6016. és 6015. sz. vegyesvonat küzle-
kedik. 

A Celldömölk—csáktornyai vonalon Czell-
dümülk—Csáktornya küzütt a 6403—(">408, 6407— 
8419—6420. és 6415—6416,, Czolldümülk Zala-
egerszeg küzütt a 6417—6414., 6405—6410. és 
6411 -6404, Zalaegerszegről-Csáktornyáig a 
6422. sz. vonat közlekedik. 

A zalaegerszeg—zalaszentiváui vonalon a 
6429 —6714, 6713 -6430. 

A tűrje—balatonszentgyörgyi vonalon a 6611., 
6614., 6613. és 6616. sz. vonat közlekedik. 

A budapest nyugoti p. u. czegléd- szolnoki 
vonalon Budapest—Czegléd Szolnok küzütt H 
6710. és 6701. sz. személy, Budapest- Czegléd 
között a 714., 6707., 728. és 727. sz. személy 
és a 842. a 839. sz. személyszállító teher, Buda-
pest—Monor között a 724., 725., Budapest—í'llő 
küzütt a 722. és 723,, Czegléd -Szolnok küzütt 
a 6702.. 6704., 6706., 6709., 6708., 6711. számit 
személyvonatok küzlekednek. 

A hatvan—szolnoki vonalon a 4612., 4601., 
4602., 4603, 4604., 4605. 4606., 4607., 4608., 
4611. sz. személyvonatok küzlekednek. 

Az almásfüzitő—  esztergomi vonalon a 4201., 
4202., 42.1., 4212., 4213., 4214., 4215. és 4216. 
sz. személyvonatok küzlekednek. 

A budapest- -marcheggi vonalon Budapest 
Marchegg—Wien között a 106 és 103 sz. gyors 
továbbá a 114., 118., 113. és 115. sz. személy-
vonat, Budapest—Rákospalota —Újpest küzütt a 
152., 153., 156., 155., 156. a), 155. a), 164., 167., 
170., 173., 174., 175., 176., 177., 178. ós 179., 
Budapest Nagymaros küzütt a 138., 139., Buda-

pest—Párkány —Nána küzütt a 125.. 130., Buda-
pest Érsekújvár között a 122. és 117., Buda-
pest—Galánta küzütt a 119., 120., Pozsony— 
Marchegg között a 130. és 193. sz. személyvo-
natok közlekednek. 

K. óvi szoptember 2-án a hatvan—ruttkai 
vonalon Hatvan—Uuttka küzütt a 302. és 303. 
sz. gyors-, továbbá a 305., 306., 307., 308. sz. 
személy- és a 338. és 339. sz. vegyesvonat, Sal 
gótarjántól Losoncig a 340., Fülektől—Zólyomig 
a 370., Kürmücbányától—Zólyomig a 357. sz. 

I személyszállító vonat küzlekedik. 
A miskolc—ftileki  vonalon a 7501., 7502., 

! 7503,, 7504., 7505., 7506., 7507. és 7508. sz. 
i személyvonat küzlekedik. 

Bővebb felvilágosítást  az állomásokon ki-
függesztett  hirdetmények nyújtanak. 

A polgári menetrendnek a többi vonalon való 
1 fölvételéről,  valamint további vonat forgalomba 

helyezésekről ujabb értesítéseket fogunk  adni. 

Vilmos császár 
Ebben a mai blazírt korban, amikor az 

ideálok a Hamupipőke szerepét játszottákaz em-
berek életében, már ugy tudtuk, ugy éreztük, 
hogy azok az igazi nagy emberek, akik vala-
melyes irányú tehetségükkel a fél  világot tudták 
kezükben tartani, kipusztultak. Azt hittük, hogy 
ez a kor, amelyben az állam, a társadalom, az 
összeség annyira fölibe  nőtt az egyéneknek, — 
már nem termel hősöket, nagy embereket. És 
íme, csak Jegy nagy, világraszóló eseménynek 
kellett következnie, hogy egyszerre egy hatal-
mas félistenné  nőtt emberrel találkozzék össze 
az események tömege 

Vilmos császár, az Imperátor Rex, aki ed-
dig csak a németek szemében volt a világ leg-
első embere, most egyszerre mindnyájunk, az 
egész világ szemében az lett. Mint egy félisten, 
ugy magaslik ki Vilmos mindenek feje  fölött. 
Közember, polgár, katona vagy fejedelem,  ural-
kodó, mintegy. Mindenki eltörpül mellette. — 
Mindenki, akár barát, akár ellenfél,  most azt 
nézi, azt lesi, hogy Vilmos császár, a világ leg 
első embere mit tesz, mit akar. 

És a nagy Imperátor meglep mindenkit. 
Meglepi azokat is, akik az ö oldalán állanak, 
akiket vezet, de meglepi azokat is, akik össze-
fogtak  ellene. Ami nekünk az események várat-
lan fordulataiban  meglepetés, azt ö ugy lát-
szik mindig — már belevette a számításba, 
mindig megvan már a válasza rá és ez a vá-
lasz mindig tromf. 

Az ókorban a hősök ezerfelé  harcollak, 
száz csapást osztottak és Vilmos is ugy harcol, 
mint az ókor hősei. Mert harc az, ha ö maga 
nem is áll ki a harcmczőre. Harc, amelyben 
legalább egyelőre ugy osztja a csapásokat, 
hogy azok ellen lehetetlen védekezni és nem is 
védekezik senki. 

Emberfeletti  nagyságra nőtt meg a német 
császár néhány hét alatt. A német impérium 
mintha benne testesült volna meg, és ez tette 
olyan igen-igen nagygyá. 

Nekünk, magyaroknak van egy szép és 
nagy emlékünk a német császártól. Az a be-
széd, amelyet budai tartózkodása alkalmával 
mondott rólunk. Ez a beszéd bennünket, magya-
rokat tüntetett ki a császár igazi és meleg ba-
rátságával. Talán a uagy imperátor már akkor 
számított ránk. És ha számított, jól számított. 
A magyar lelkesedést az ősz királyunk szerete-
tén kivül a uagy császár rendíthetetlen, fárad-
hatatlan bátorságába és munkaerejébe vetett hit 
dominálja és tüti. 

Ennek a nagy embernek elbuknia nem le-
het és nem szabad. Ha semmi más chancca 
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nem volna a kél szövetséges haderejének a győ-
zelemre, az is elég volna, liogy Vilinos császár 
áll az elükön. 

Az Imperátor Rex megindult egy nehéz 
uton és ezen az uton végig is íog menni. 

A háború gazdasági hatásai. 
A háborús állapotnak a közgazdasági éle-

tet átalakító hatásairól szükségesnek tartjuk váz-
latos képet nyújtani, melynek során csak azo-
kat az általános érdekű jelenségeket érintjük, 
melyek a társadalmat általánosságban érdeklik. 

bizonyára mindenki tud arról, hogy kor-
mányrendelettel október hó elsejéig terjedő mo-
ratóriumot (fizetési  halasztást) léptettek életbe, 
melynek lényege az, hogy az augusztus elseje 
előtt lejárt és szeptember hó 30-ig esedékessé 
váló tartozások, váltók, kötelezvények rendezésere 
október hó elsejéig senki sem kötelezhető, — 
azonban a hitelezőnek jogában áll a halasztás 
idejére is törvényes kamatot számítani. 

A takarékbetétekre vonatkozó részében a 
moratórium akképen intézkedik, hogy a taka-
rékpénztárak 2000 koronán aluli betétekből 200 
koronát, azon felüli  összegekből pedig legfel-
jebb 5000 koronáig a betétek 10 százalékát kö-
telesek visszafizetni.  Üzemek lentartásához ok-
vetlenül szükséges pénzt jogában áll a betevő-
nek a felmondási  idő betartásával betétjéből 
visszakövetelni, azonban az e cimen kért ösz-
szeg hovaforditását  Igazolni tartozik és a taka-
rékpénztáraknak jogukban áll ezeket a betevő 
által adandó cimre közvetlenül átutalni. 

A polgári peres eljárásnak a moratórium-
mal párhuzamosan való felfüggesztése,  a mint 
előre volt látható, az erre vonatkozó rendelet-
ben megszabott kereten túlterjed, mert minden-
nemü behajlási eljárás, tekintet nélkül arra, 

liogy az adós hadi szolgálatot teljesil-e vagy 
nem, teljesen szünetel. Itt emiitjük meg, hogy 
az adóvégrehajtások a pénzügyi kormányzat in-
tézkedése folytán  szintén halasztást szenvednek, 

A háborús világ egyik legelső következ-
ménye természetesen a fizető  eszközök hiánya. 
Ezzel szemben egyre élénkebb lett az óhajtás, 
hogy az Osztrák-Magyar Bank a legszélesebb 
határig vegye igénybe bankjegykibocsátási jo-
gát, anélkül azonban, hogy a bankjegyek érc-
fedezete  csorbát szenvedne. A fizető  eszközök 
hiányának ellensúlyozására az Osztrák-Magyar 
Bank két koronás bankjegyeket is bocsátott ki 
Ezek kibocsátásánál számolt a bank azzal a kö-
rülmennyel, hogy a közönség könnyen meg-
félemlíthető.  műveletlenebb része az ezüst koro-
ronákat és a váltópénzt esetleg elrejti. Ezért fi-
gyelmeztette a bank a közönséget arra, hogy 
ennek semmiféle  értelme sincsen, miután a 
bankjegy értéke abszolúte semmivel sem kisebb 
mint a váltópénzé, sőt a belföldön,  törvény ere 
jénél fogva,  a bankjegy az arannyal is egyen-
értékű. Itt a legteljesebb elismerés hangján em-
lékezünk meg arról, hogy a magyar kormány 
szigorú büntető intézkedéseket rendelt el azok-
kal szemben, kik a papírpénz értékét a váltás-
nál vagy fizetések  teljesítésénél leszállítják és 
ezáltal ügyfeleiket  megkárosítják. 

A közgazdasági élet és a társadalom leg-
szélesebb rétegeit közvetlenül érinti az életbe-
léptetett kiviteli tilalom, a melynek értelmében 
egyes cikkek kivitele általában és azoknak Szer-
biában való átvitele tilos. 

Pontos a kiviteli tilalom a polgárság és a 
hadsereg élelmezése szempontjából is, a mely-
nek zavartalansága érdekében egyébként is több-
éle intézkedés történt, mind a kormány, mind 
a főváios  részéről. A legfontosabb  ezek közül a 
belügyminiszter rendelete, a mely az 1912. évi 

XIII. törvénycikkben kapott felhatalmazó  , 
ján tiltó és büntető intézkedéseket sl,i:u 
élelmiszerek és az elsőrendű szükségletek kielé 
gitésére szolgáló egyéb cikkek (tüzelő ,, 
stb.) árának vagy az ezek közül szOkscg, 
gáltatások dijának aránytalan fölemelése  ,,,:.., 
A rendelet a benne foglalt  tilalmak mei s 
fét,  amennyiben ez súlyosabb büntetés ai.i 
cselekménynek nem tekinthető, kihágásnak. | 
vánitja. E kihágás büntetése 15 napig terjedi',.«-> 
elzárás és kétszáz koronáig terjedhető p t 
büntetés. 

Örömmel vettük a hírt, hogy a ma l r 
cukorgyárak bizottságának Ugyvivösége nv n 
kozatot tett, mely szerint a háborús vlszunwk 
dacára, — melyek ősszel a cukorgyárak noi , j. 
lis működésének megkezdését kétségessé 1; k 
- a belföldi  fogyasztás  szükségleteit meg! 

készleteiből teljes mértékben kilógja elégi u 
és az eddigi árakat egyelőre változatlanul 
tartja. Annál nagyobb megdöbbenéssel kell ni, 
állapitanunk, liogy detail kereskedőink (kik k. 
vétlenül a fogyasztóknak  kis mértékben adi: k 
el) a cukor árát kilónként 20 fillérrel  is emeli 

A cukor és más élelmiszerek árának gyak-
ran indokolatlan emelése miatt szükséges, hoi-y 
a közönség igényeit lehetőleg mérsékelje. A 1 
gyasztási cikkek áremelkedésének legfőbb  o,:a 
egyelőre az alig fékezhető  nyerészkedési vágy, 
de ehhez rövidesen csatlakozni fog  a szálli'.i.i 
nehézségekből származó készlethiány. Hál i 
már foganatosított  üdvös intézkedéseknek élei mj 
szerekben absolut hiány nem lehet, azérl -. át 
érdekükben fordulunk  kéréssel a kereskedőink 
hez, hogy a nehéz időkben tegyenek tanúsa, ot 
a kölcsönös segítségre irányuló törekvésükről és 
emberszeretetükről, mert a gáncs alá nem von-
ható kereskedői tisztesség elismerést és megbe-
csülést biztosit a mi az eljövendő béke idejében 
hozza meg gyümölcseit. 

(Folyt, köv.) 
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Rendkívüli érdekes. 2 
A kereskedelemügyi miniszter tir a hadügyi ve 

zetőséggel egyetértve, továbbra is megengedte a 
gyógyszerek és fertőtlenitő-szerek  vasúti szállítását. 

Erről a magyar királyi államvasutak igazgatósága 223. 
944-F. IV. A. számú rendelete a mai napon intézkedik. 

Tekintettel arra, hogy a belügyminiszter ur ma ki-
adott rendeletében utasítja összes közegeit, hogy gondos-
kodjanak arról, miszerint községek, városok, kórházak, 
gyógyszertárak kellő mennyiségű fertőtlenitő-anyag-
gal haladéktalanul felszereltessenek,  felkérjük  az összes 
alispán, főszolgabíró,  polgármester és jegyző, vala-
mint a gyógyszerész urakat, hogy szükségletüket 

Lysoform 
fertötlenitö-szerben  haladéktalanul adják fel,  hogy a 
rendeléseket, mig a készlet tart, azonnal teljesíthessük 

A világháború most megjelent 

európai 
o o 

Dr. Keleti és Murányi 
vegyészeti gyár Újpesten. 

térképét 
egy méter átméretü 15 szinü 

g y e a y ö f ü  a y o m á s s a l 

1 korona 20 fillér 
beküldése ellen rögtön portómentesen 

küldi a 
Nemzeti állam kiadóhivatala 

Budapest, Ferenc-tér 4. 

Nyomatolta .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán, Ial4. J 


