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ZEKELYS 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 
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A hélíoru tartama alatt uiegjeleuik szükség szerint. 

Felelős szerkesztő : 

Szentkato'nai 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: 
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^armec^éxvV S^öxsipáx^áVvov. 

Budapest, szept. 16. Hivatalos: az orosz és francia  sajtóirodának külföldi  lapokban 
elhelyezett hazugságaival szemben utalunk a főparancsnokságnak  összefoglalt  jelentésére, 
amelyről az éjjel távirati értesítést küldöttünk, és amely teljes szövegében publikáltatik 
a fővárosi  lapokban. 

Ebből az összefoglaló  jelentésekből kitűnik, hogy az oroszokat a iefolyt  három hét 
alatt két nagy csatában és számos ütközetben megvertük és tőlük 40.000 foglyot;  és 
300-nál több ágyút zsákmányoltunk s ha a Lenberg körül előnyomuló túlerővel szemben uj 
erősebb állásban kellett is visszavonulnunk, a hadmüvelet teljes rendben történik és 
közben csapatainkat a kimerült ellenség még csak háborgatni sem tudta és nem merte, 
az óriási csataláncolatnak csakis egy-egy kisebb részleteknél kerültek csapataink hátrány-
ban, egy-egy éjjeli harcba nehéz hezlyetbe sodorták a tizenkettedik hadtest egyes csapa-
tait is, de ugyan ez a hadtest szept. 10-én és 11-én diadalmasan nyomult előre és megverte 
a vele szemben álló erős ellenséget. 

Hadseregünk most erős állásban egyesítve a legkitűnőbb harcias hangulattal és önbiza-
lommal várja az ujabb cselekvés idejét, amely a keleti Poroszországban aratott fényes 
győzelmek után előre láthatólag sokkal kedvezőbb erőviszonyok között fog  lefolyni. 

A pár nappal ezelőtt a Száván átjött szerb csapatok súlyos vereséggel menekültek 
vissza ugy, hogy ma már egyetlen szerb sincs hazánk területén. 

Berlin, szept. 16. A nagyfőhadiszállásról  jelentik : A nyugati hadsereg jobb szárnyán 
két nap óta folyamatban  levő harc ma keletfelé  is a csatlakozó seregekre Verdunig ki-
terjedt, terjedelmes harcmező, egy néhány helyen a német részleges sikerei állapithatók 
meg, egyébként a csata még áll a keleti hadszintéren. 

Hindenburg hadserege az üldözés befejezése  után most rendezkedik a belső Sziléziába. 
Elterjedt hirek, amelyek fenyegetési  veszélyről szóllanak alaptalanok. 

Budapest, szeptember 16. A hadisajtó szállásról a következő hir érkezett : 
Szerbia megkísérli most az osztrák—magyar csapatok vereségéről szóló hirek által 

hangulatot kelteni a külföldön  ; ezzel szemben csak a hivatalos sajtó közleményeire kell 
utalnunk. Ezek szerint már átléptük a Drinát és az ellenség minden arra irányuló kísérle-
tét, hogy Szerémségben és a bánságban megvesse a lábát, teljesen meghiusitottuk — és 
visszavertük. Höffer  vezérőrnagy, a vezérkar főnökének  helyettese. 

felkérem  Méltóságodat, hogy ezen a tény és valót feltüntető  hireket minden lehető 
eszközzel terjeszteni szíveskedjék TISZA. 

Nyomaiolt a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán, l'JH. 
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