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SZÉKELYSÉG 
POLITIKAI, KÖZüAZDASÁtil ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP Előfizetési  árak: 

Egész cvre « korona. 
Fel évre 4 korona. 
Negyed évre . J korona Egyes szám ára 4 fillér. 

A külön kiadásokai előfizetőink  ingyen kapják 
•Mátéi íjjarlama alall megjelenik szükség szíriai 

Felelős szerkesztő 

Szentkatoinai CSEH ISTVÁN 

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Székelység könyvnyomdája, hová előfizetési  dijak, hirdeté-
sek. cserepéldányok küldendők. Hirdetési dij előre fiMlendő 

Miniszterelnökségi sajtóiroda táviratai: 

Drinánal a ozortebi, ós Ölörmozonjl az oroszokat megvertük. 
Budapest, szept. 29. Hivatalos jelentés : Több, mint 14 napi makacs küzdelem után 

csapataink a Drinát és a Szávát újból átlépték. A íélkeleti hadszintéren a hadmüveletek-
ben rövid szünet állott be. Összes csapataink szerb területen vannak és a véres harcok-
ban kivívott pozíciókban állják a folytonos  makacs támadásokat, amelyek mindig az el-
lenségnek jelentékeny veszteségével végződnek. Az utolsó harcokban 14 ágyút és több 
gépfegyvert  zsákmányoltunk. A fogiyok  száma jelent íkeny épp ugy a szökevényeké is. 

A szerbek és a montenegróiak boszniai offenzivájáról  szóló hirek abból keletkeztek, 
hogy alárendelt ellenséges erők a saját csapataink áltai majdnem teljesen e l h a g y o t t 
Szandzsák határterületre törtek be. Ennek a területnek megtisztítására irányuló intézke-
déseket haladéktalanul megtettük. 

Budapest, szept. 29. A budapesti tudakozó illetékes felhatalmazás  alapján közli, hogy 
a kőrösmezői határnál ütközet folyik.  Megbízható értesülés szerint Cjapataink Ökörmező 
táján visszaszorították az ellenséget. 

Ungmegyéből jelentik, hogy a vasúti vonat Csontosig szabad, Csontosról szerelők in-
dultak Fenyvesvölgyre, hogy a táviró-vonalat helyrehozzák. Eb )ől következtethető, hogy 
az ellenséget sikerült Fenyvesvölgyön is tul szorítani. 

Budapest, szept. 29. F\ főhadiszállásról  jelentik : f\  szövetséges német és osztrák—ma-
gyar haderők részéről megkezdődött uj hadmüveletek következtében a Visztula mindkét part-
ján az ellenségnek visszavonuló mozdulatai vannak folyamatban.  Bicz mellett az erős orosz 
lovasságot szétvertük ; a Visztulától északra a szövetséges hadseregek több ellenséges had-
osztályt kergetnek maguk előtt. Közli Höffer  a vezérkar főnökének  helyettese. 

Budapest, szept. 29. Gróf  Apponyi Albert az Egyesült Államok, volt elnökéhe/, memorandumot intézett, amelyben 
meggyőző érvek alapján bebizonyítja, hogy nem a Monarchiát, vagy Németországot, hanem ellenfeleit  terheli a felelős 
ség a világháború kitöréséért. Apponyi arra hivatkozik, hogy a n e m z e t k ö z i b e k e mozgalomban tevekeny 
részt vett és kijelenti, hogy Ö éppen a béke eszményéhez való ragaszkodásánál a Monarchiát a világháborúért nem 
terheli semmi felelősség.  A tisztán lelkiismeret ereje az, amely képessé teszi a lakosságát arra, hogy a háboru súlyos 
terheit elviselhesse. Egy lakosság a mely a háboru kitörése óta egy csapással félretett  minden part és nemzetiségi vil-
longást, a Monarchia lakossága egyszersmindenkorra biztosítani akarja magát a passziv támadások eilen, .1 melyek .1 
legutóbbi években a politikai összeesküvés mellett a szervezett orgyilkosságot is igénybe vettek és ha sikerül a Monar-
chiának ezen müve, akkor az emberiség állandó békének fog  örvendezni, lu pedig nem s i k e r ü l , akkor a világ állandó 
háborús veszedelemnek nyomása alall állana, hacsak önként alá nem veti magát a moskovita zsarnokság diKtalu 11.1,1 tk. 
Mi a békért való harcban állunk, a melyet ami győzelmünk a jövendő nemzedékek szamara akar biztosítani. 
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