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YSÉG POLITIKAI, KÖZOAZDASAül ES SZÉPIRODALMI HETILAP 
Előfizetési  árak: 

8 korona | 
4 korona. 

Sri. -ni évre . • ijkorona. Egyes szám ára 4 fillér 
A külön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják 

4 liálmi II I art a III a alatt megjelenik szükség szerint. 
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Felelős szerkesztő : 

Szentkato nai OSEH ISTVÁN 

Szerkesztései; és kiadóhivatnl: 
Székelység könyvnyomdája, hová előfizetési  dijak, hirdeté-
sek. cscrcpéldányok küldendők. Hirdetési dij előre fizetendő. 

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

Miniszterelnökségi sajtóiroda táviratai: 

A franciák  veresége. 
Budapest, szept. 18. A nagy főhadiszállásról  ma déle-

lőtt, a tegnap esti jelentések kiegészítése képen a követ-
kezőket közli: 

A 13. és a 4. francia  hadtest és egy további hadosz-
tály részei tegnap nyugaton délre döntő vereséget szen-
vedett és 5 üteget vesztettek. A csatavonal egyes állásai 
ellen intézett ellenséges támadások véresen összeomlottak. 

Hasonlóképen visszautasítottuk a francia  alpesi vadá-
szok előnyomulását a hegyek láncolatánál ; a Breusch völgy-
ben a Reihms mellett levő schaxeat Brimont bevételénél 
2500 foglyot  ejtettünk. 

Egyébként a nyilt csatában is szintén kerültek foglyok 
kezeinkbe és zsákmányoltunk lövegeket, de ezek száma 
még nem tekinthető át. 

A keleti hadsereg a suwelki kormányzóságában folytatja 
hadműveleteit. Egyes részei Osoiecz vára ellen nyomulnak 
előre. — 
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Berlin, szept. 18. F\  Wolf  ügynökség jelenti: 
Markow orosz tábornokot, a 15-ik orosz hadtest pa-

rancsnokát, ki elrendelte, hogy minden kelet poroszországi 
helységet gyújtsanak fel  csapatai és mindenféle  lakost, ha 
nein is vett részt a háborúban, ha készségesen ki is szol-
gáltatta az élelmiszereket és egyebeket lőjenek agyon, — 
elfogták,  láncra verve Haliéba vitték, a hol a hadbíróság 
ele fogják  állítani. 

Értesítés. A csikszeredii gimnáziumban a tanulók beírása szeptember 21-én kezdődik. A helybeli és a közelebbi közsé-
gek - Zsögöd, Szentlélek, Taplocza, Várdotfalva  Csobotfalva,  Csuuortán és Pálfalva  tanulói 21 én és 22 én, a többiek 23 án 
jelenjenek meg. A beirás jdeje: d. e. 8 12 és d. u. 3 5-ig. A tanítás 24-én kezdődik. 

Nyomatott a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán, litl4. 

Altalános helyzetünk az 
északi és déli harctéren. 

Budapest, szept. 18. Teljesen hitelt ér-
i detnlő férfiak,  akik az északi hadseregünk 
I állapotát közvetlenül személyesen ismerik 

egyidejűleg konstatálják, bogy összes csa-
pataink szelleme a legkitűnőbb, mindannyi-
ban erős teltre vágyás és jogos önbizalom, 
ami természetes is, hiszen valamennyien 
fényes  hadi tettekben vettek részt és meg-
verték a velük szembe álló ellenséget. Na-
gyon jól tudják, hogy csakis a momentán 
tnlerö okozta stratégia szükség miatt nem 
eredményezhették ezek a fényes  részleges 
sikerek a/, orosz sereg általános vereségét 
és türelmetlenül várják a közelebbi időpon-
tot. melyben kedvezőbb erőviszonyok kö-
zött vehetik fel  újra a küzdelmet. 

Budapest, szept. 18. Amint az eddig 
megjeleni közleményekből megállapítható a 
szerb betöréssel egyidejűleg, amig fősere-
günk Szerbiának másik részén lépett offen-
zivába, éppen az a tudat bátorította a szer-
beket a Száván átkelésre, hogy déli had-
seregünk zöme más helyen van elfoglalva, 
azonban a kéznél levő aránylag csekély erő 
is bőven elégségesnek bizonyult a támadó 
csapatok megverésére és visszaüldözésére. 

Ami pedig csapataink offenzíváját  illeti, 
arról egyelőre csak annyit mondhatunk, 
hogy teljesen megfelelő  eredménnyel halad 
előre. Ezzel a tényállással szemben áll a 
szerbeknek az a híresztelése, hogy eddig 
1 H0,000 szerb lépte át a Szávát és az osz-
trák-magyar hadsereg inegverése után Bu-
dapest felé  nyomul előre. 
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