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SZÉKELYSÉG 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 

Előfizetési  árak: 
Egész évre 8 korona. 
Eel évre 4 korona. , 
Ncgved évre . . 2 korona. Egyes sz.im ára 4 fillér.  ' 

A külön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják 
A liáboiu tartama alatt ineşjelenik szükség szerint. 

Felelős szerkesztő . 

Szentkatolnai CSEH 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 a d u n k v i s s z a . :— 

Miniszterelnökségi sajtóiroda táviratai: 

Hindenburg táborsok fényes  győzelmi 
Berlin, szeptember 15. Hindenburg tábornok a német császárhoz a következőket 

táviratozta : 
A vilnai hadsereget a II., III., IV. és 20-ik hadtestet a II.'. és IV-ik tartartalék hadosz-

tály öt lovas hadosztályát a mazuri tavak mellett lefolyt  ütközetekben és az azokat 
követő üldözésekben teljesen szét verte. 

A grodnai tartalék hadtest, a 22-ik hadtest, a 6-ik hadtest és a 3-ik szibériai had-
testnek részei a Lyoknél lefolyt  külön ütközetekben súlyosan szenvedtek, az ellenséget 
nagy veszteségek érték halottakban és sebesültekben. A foglyok  száma emelkedik. A 
hadizsákmány rendkívül nagy. 

A seregeknek 100 kilómétert meghaladó harcvonala mellett egyes részeknek rendkívüli 
menetteljesítménye; négy nap alatt 150 kilóméter oly nagy harcvonalon és a mélységek-
ben lefolyt  harcok eredményéről egész terjedelemben még nem tehetek jelentést. 

Egyes kötelékek heves küzdelembe jutottak, veszteségeink mégis csekélyek. 
Hadseregünk az egész vonalon győzelmet aratott a makacsul ellentálló, de végül mégis 

menekülő ellenséggel szemben. A hadsereg büszke arra, hogy soraiban császári Herceg 
küzdött és vérzett. Hindenburg. 

^ { ^ u c ^ o x v xűucp &öu\és. 

Berlin, szeptember 15. A nagy vezérkar közli: Nyugaton a hadsereg jobbszárnyán ne-
héz, eddig eldöntetlen harcok folynak.  — A franciák  által megkisérlett áttörést győzel-
mesen visszavertük. Döntés egyetlen egy helyen sem történt. 

X\EMS\eV OTOST, \erü\e\ETI. 

Berlin, szeptember 15. F\ nagyvezérkar jelenti: Keleten tovább folyik  az orosz hadsereg 
megsemmisítése, fl  saját veszteségeink aránylag csekélyek, Hindenburg serege nagy erőkkel 
már a határon tul áll. Suvalgi kormányzóságot német közigazgatás alá helyezték. 

Az oroszok becsapták a franciákat. 
Bécs, szeptember 15. A Neue Frei Presse megállapitja : hogy 
Az orosz túlerők Galíciára való fekvése  azt jelenti, hogy Oroszország megcsalta szö-

vetségesét Franciaországot, amidőn azzal áltatta, hogy a mi haderőnket csapataival ko-
molyan veszélyeztetheti és igy Németországot is sakkban tarthatja. Ez az orosz állítás 
nyilvánvaló ürügy volt a francia  pénz megszerzésére. 

A Reihcspost szerint az orosz túlerőnek Galíciában haderőnk által történt megkötése 
az orosz—francia  titkos szerződéseket széttépte és ezzel a német—osztrák és magyar 
szövetség feladatának  első részét megoldotta. 

Nyuinatott a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán, 1914. 


