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Felelős szerkesztő .

Szentkato nai CSEH ISTVÁN.

\ }iábni-u tarlama alatt im-gjeleuik szükség szerint.

Szerkesztőül és kiadóhivatal:
Székelység könyvnyomdája, hová előfizetési dijak, hirdetések. cserepéldányok küldendők. Hirdetési dij előre fizetendő.
:—: K é z i r a t o k a t n e m adunk v i s s z a . :—:

Miniszterelnökségi sajtóiroda táviratai:
Római lap tudósítója gróf
Tisza Istvánnál.

A tudósító megjegyezte, hogy Tisza
István grófnak, ennek a kiváló politikai
| személyiségnek nyilatkozatai bizonyára alBudapest, szept.6. „Corriora d. Italia" kalmasak lesznek arm, hogy Olaszországcimü római lap egyik munkatársa, aki ez- ban élénk visszhangot keltsenek és a
idö szerint Budapesten időzik, nagy ro- két népnek egymáshoz való viszonyát még
konszenvvel Írott cikkben számol be Ma- bensőbbé tegyék.
gyarországon szerzett benyomásairól a tuAngol veszteségek.
dósító elmondja, hogy öt Tisza István
gróf miniszterelnök is kihallgatáson
fogadta. A miniszterelnök kegyes jóinduRajna-frankfurt, szept. 6.
lattal tudakozódott tartózkodásának céljai- A Frankfuter Zeitungnak jeról és kijelentette, hogy mindenképpen támogatni fogja öt abban a fáradalmában, lentik Amsterdanból, az angohogy helyes és objektív értesítéseket ad- lok, akik eddig azt állították,
I hasson az olasz közvéleménynek. A kor- hogy csak négyezer embert
mányelnök kijelentette, hogy minden etikai. politikai mérlegelés arra indíthatja vesztettek, most hivatalosan
[\ Olaszországot, hogy változatlan őszinte bi- beismerik, hogy az angol hadI zalmas baráti politikát folytasson a monar- sereg vesztesége tízezer em, cbia irányában, különösen jelenleg, amikor
E a iibicai háború az angolok és a fran- ber. —
I ciák mellett az olaszoknak is gyarma- Németek ostromoljákafrancia
| tokát juttatott a középtengeren, még
erődököt.
[ nagyobb a szüksége annak, hogy az
I olasz királyságnak ezzel a tengeren
Berlin, szeptember 0. A nagyvezérkar
i szóvetségesse tegyen, a mely természet- közli : Vilmos császár jelen volt tegnap
I szenileg nem lehet más, mint Ausztria — a Nauci erődítés ellen indított támaI Magyarország, melynek ellentétes érdekei dásnál. Mabenge előtt két erőd és az
nincsenek, hanem ellenkezőleg minden oka ezek között lévő állások elestek, tüzérmeg van rá, hogy politikai, katonai és gaz- ségünk tüzelést intézhettek a város ellen,
dasagi téren Olaszországgal közös akciót mely különböző helyeken ég.
folytasson.
Kezeink közzé került iratokból kideI'.bböl az alkalomból elmondotta a mi- rült, hogy az ellenséget teljességgel megniszterelnök, hogy annak idején, a mikor lepte Klütick és liülow hadseregének előaz elfő dreadnaught hajót vizre bocsájtotta nyomulása. A Belga Maas északi részén
I egV magyar ellenzéki képviselő felvetette még augusztus 17 én azt hitték, hogy olt
I azt a kérdést, hogy miért építünk mi hadi- csak német lovasság van. A Moraviitz tábor' hajókat Olaszország ellen, holott ezzel a nok vezetése alatt álló lovasságnak kitűj hatalommal szövetségben élünk ?
nően sikerült a hadsereg mozdulatait leA kormányelnök erre a kérdésre azt leplezni.
| válaszolta, hogy a hadihajókat azért építjük, hogy a szövetkezett olasz és osztrák
Heves hare üublin körül.
mag\ar flottát erősitenük és szaporítaliécs, szept. 6 Höffer vezérőrnagy, a venunk kell hajóhadunkat — mondotta a
I miniszterelnök, hogy a mi szövetségünk zérkari főnök helyettese az elmúlt éjjel hivatalosan jelenti:
I értéke növekedjék.
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Dankl hadserege ismét heves harcban áll a túlnyomó
ellenséges csapatokkal s azokat lépésről-lépésre visszaveri.
Hadseregeink arcvonalának többi részein, a mult hét
nagy csatái után aránylag
nyugalom uralkodik.
Visszavert orosz támadás.
600 orosz hadifogoly.
Budapest, szept. 7. A főhadiszállásról jelentik: A
Dankl hadsereg ellen az ellenség vasúton érkezett tetemessegélycsapatokat vonultatott fel. Az ezekkel vivott és
már jelentett ismételt harcokon kivü tudomásra jutott
a Kesztranek altábornagy parancsnoksága alatt álló csoport harca, amely az oroszoknak egy erőss támadását véresen visszaverte és továbbá 600 oroszt ejtett fogságba.
Különben, mind a két hadszintéren, amennyire eddig
ismeretes aránylag nyugalom
van. —
Kelepcébe került szerbek.
Budapest, szept. 7. A hadisajtószállás parancsnokságától
a következő jelentés érkezett a

Lapunkat és annak naponkint megjelenő külön kiadásait előfizetőink ingyen kapják.
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hadsereg parancsnokság szept. Száván az osztrák-magyar
7-én a következő parancsot csapatok azonnal szétugraszadta ki:
tották. Akik nem estek el,

Örömmel tudatom, hogy
mintegy négyezer főnyi szerb
csapat, a mely Mitrováctól
keletre területünkre betörést
kísérelt meg. — Fogságunkba
esett ez alkalommal. A délvidéken levő derék csapataink
szerb hadiszert zsákmányoltak. —
Mindez haladéktalanul az
összes csapatokkal közlendő
Frigyes főherceg gyalogsági tábornok.
Szerb vereség megerősítése.
Zágráb, szept. 7. A horvát kormány
orságos sajtóirodája a következő hivatalos jelentést teszi közzé:

Szeptember 6-án a szerb
Timok hadosztályt, a 'mely
Mitrovica mellett átkelt a
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egyfelől a bevételek nagyarányú csökkenetben
másfelől az adminisztratió zavaraiban inutatko ik
Ezen a helyen ajánljuk az érdekelte- ),.
gyeimébe, hogy azoknak az alkalmazottaknak a
munkából tőrtént kilépését, akik a mozgósítás
következtében katonai szolgálatra bevonultak
azokat elfogták.
a törvényszerű határidőben a pénztárnál icietitsék
be, még az esetben is, ha az illetők munkaA foglyok száma eddig könyve
a munkaadónál maradt, meri ennek
ötezer. Csapataink sok hadi- elmulasztása e s e t é n a b e v o n u l t alkalmazottak után, a kiknek a munkából történi kiszert is szákmányoltak.
lépését a munkaadók be nem jelentik, a pénzFrank gyalogsági tábornok. tár a járulékot a kilépés bejelentésének be tv
zéséig felszámítani kénytelen.
A teljes erővel folyamatban lévő világ^ ,
ború az egész világ közgazdasága és vagyilrl
A háború gazdasági hatásai.
ereje iránt a legnagyobb igényeket támasztja. A
német birodalmi kormány 2 és fél milliárd máru,,
(Folyt, vége)
az angol kormány 1 és fél milliárd rendkívül
hitelt szavaztattak meg.
Az iparosokat érdeklő aáborus rendelkezéHantos Elemér országgyűlési képviselő nemsek közül megemlítjük a sztrájkra és a kizárásra
vonatkozó szigorított büntető rendelkezéseket, a rég megjelent könyvében (A monarchia pénzmelyek a hadi állapot beálltával életbeléptek. ügyi harckészültsége) a monarchia mozgósítás
Ezek szerint az, aki a háborús időben munká- költségeit 2 és tél milliárd koronára becsüli \
sokat munka beszüntetésére bír rá, vagy munka- háború költségeit átlagban uaponkénf 12 millió
adókat munkások kizárására beszél rá akkor, koronára teszi, évenként tehát 4 és fél milliárdra
amikor az illető munka a hadviselés érdekeit illetőleg a mennyiben a tengerészet is részt vene
szolgálja, öt évig terjedhető fegyházzal büntet- a háborúban, — évenként 85 millió koronával
hető. Aki ilyen sztrájkba részt vesz, három évig, többre. Oly számok ezek, melyek világosan muaki kizárási alkalmaz mánkásaival szemben, tatják, hogy milyen rendkívüli áldozatokra kell
szintén három évig terjedhető fogházzzal büntet- lennünk elkészülve, ha győzni akarunk.
hető.
De akarunk és fogunk 1
Végül emltést érdemel a háborúnak a
LAPKIADÓ: .SZÉKELYSÉti" TÁRSASAI.
munkás-biztositó pénztárakra való hatása, amely

Felhívás 2

Rendkívüli érdekes.

A kereskedelemügyi miniszter ur a hadügyi ve
zetőséggel egyetértve, továbbra is megengedte a
gyógyszerek és fertőtlenitő-szerek vasúti szállítását.
Erről a magyar királyi államvasutak igazgatóstiga 223.
944 F. IV. A. számú rendelete a mai napon intézkedik.
Tekintettel arra, hogy a belügyminiszter ur ma kiadott rendeletében utasítja összes közegeit, hogy gondoskodjanak arról, miszerint községek, városok, kórházak,
gyógyszertárak kellő mennyi égü fertőtlenitő-anyaggal haladéktalanul felszereltessenek, felkérjük az összes
alispán, főszolgabíró, polgármester es jegyző, valamint a gyógyszerész urakat, hogy szükségletüket

A világháború most megjelent

Lysoform
fertőtlenitő-szerben haladéktalanul adják fel, hogy a
rendeléseket, mig a készlet tart, azonnal teljesíthessük.
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Dr. Keleti és Murányi

Nemzeti állam kiadóhivatala

vegyészeti gyár Újpesten.

Budapest, Ferenc-tér 4.

Nyomatott» .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán, 1914.

