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SZEKELYSEG 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 

Klőfizetési  árak : 
Egész évre 8 korona. 
|-ii évre • 4 korona. 
N' u ved évre . 2 koron* Egyi s szám ára 4 fillér. 

,A külön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják 
Imltorti lartama alatt megjelenik szükség szerint. ; 

Felelős sze kesztó : 

Szentkato nai t-3EH ISTVÁN. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelység könyvnyomdája, hová előfizetési  dijak, hirdeté-
sek. 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: 

Szerb mozgolódások. 
Budapest, szept. 10. A budapesti 

tudósítót illetékes helyen a következők 
közlésére hatalmazták fel: 

Az ország déli határán 
pár napja megkezdett csatá-
rozások nem értek véget. 

Egyes szerb csapatok át-
lépték a határt, ami termé-
szetszerűleg nyugtalanságot 
okozott az illető határszéli 
vidékek lakósága körében. 

Hadmüveletek mai stádi-
umában semmiféle  részletes 
tudósítás nem adható, hang-
súlyozom azonban, hogy az 
egész akciónak nagy jelen-
tősége nincs és aggodalomra 
nincs semmi ok. 

postatakarékpénztári fizetési  utalványt 
magának az igényjogosultnak illetőleg 
törvényes képviselőjének kezéhez azért 
nem lehet kézbesíteni, mert hadiszol-
gálat teljesítése végett távol van és a 
jénz felvételre,  vagya fizetési  utalvány 
átvételére jogosult meghatalmazottja 
nincsen, a fizetési  utalványt, a mennyi-
ben meghaladja az összeget, melyet 
címzett háznépe tagjainak kezéhez is 
szabály szerint kilehet fizetni  az igény-
jogosult részére, a vele közös háztár-
tásban élő törvényes feleségének,  szü-
lőjének, vagy feli.ő't  törvényes gyer-
mekének kezéhez lehet kézbesíteni, 
vagy kifizetni,  feltéve,  ha ezek vezetik 
az igényjogosultnak gazdaságát, vagy 
üzletét és ha igényjogosult, vagy tör-
vényes képviselője tiltakozását, vagy 
ellenkező intézkedéseit a postahivatal-
nak előzetesen be ne:n jelentette. 

Joachim porosz herceg meg-
sebesült. 

Berlin, szeptember 10. Hivatalos 
je lentés: 

Joachim porosz herceget Kormányrendelet a katonaság f J o a c m m p h u r ü ~, ' ^ ^ 
\ •, 1 , , ., .. . „p í teqnap eqy srhapnel loves meg 

reszere vásárolt jármüvekről. s eb e S i tet te , a golyó jóbb felső 
combján fúródott  át, de cson-

Budapest, szept. 10. A legszélesebb 
körök érdeklődésére tarthat számot egy 
rendelet, melyet a kormány 6754. szám 
alatt kiadott: 

A katonai célokra átvett lovakért, 
szállítóeszközökért és egyébb ingósá-
gokért a hadbavonull igényjogosultak 
részére járó kárpótlás összegének ki-
fizetése  tárgyában a rendelet kimondja 
hogy ha az 1912. évi 50 és 51. t.-c.-
kek értelmében a katonai igazgatás 
részére átvett lovaknak, szállítási esz-
közökért és egyéb ingóságokéri kár-
pótlásul kiutalt összegekről kiállított 

tot nem ért, a herceg, mint 
parancs örtiszt teljesített szol-
gálatot a csatavonalban. M se-
besült herceget a legközelebb 
levő helyőrségi kórházba szállí-
tották. 

Üthözet Páris előtt. 
Berlin, szept. 10. A nagyvezérkar közli 

e hó lOiki kelettel : 

Marén mellett és a Marnen 
tul az ellenség üldözése 
közben előrenyomult csapat-
testeinket Páristól keletre, 
Párisból és Meaux és Mons 
Moriail között túlerőben levő 
ellenség megtámadta csapa-
taink két napig tartó nehéz 
küzdelemben feltartóztatták 
az ellenséget, sőt sikereket is 
értek el, mivel uj erős ellen-
séges csapatok közeledési iĵ  
lentették, a nemetek ezt a 
szárnyat visszavonták. Az el-
lenség nem követte a vissza-
vonulókat, ezekben a harcok-
ban a német csapatok ötven 
ágyút zsákmányoltak és né-
hány ezer foglyot  ejtettek. 

A Verduntól nyugatra levő 
csapatok még mindig harcol-
nak Lotharingiában és Voge-
zekben a helyzet változatlan, 
a keleti hadszinterén a küz-
delem megkezdődött. 

Román Kulturliga körlevele. 
A nagyszebeni érsek Hivatalos 

Lapja telegráful  román közli e kör-
levél tartamát és hozzáfűzi  azt: 

Hogy e lépése a Kulturligá-
nak, a mely a legnemzetibb 
irányt képviseli Romániában és 
az erdélyi románokkal szoros 
összeköttetésben áll, nagy je-
lentőséggel bir és cáfolata  az 
állítólagos ruszofil  áramlatnak, 
a melyet sokan Romániának 
tulajdonítanak. 

Nyomatott a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán, 1 a 14. 


