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SZEKELYSEG 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAül ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP Előfizetési  árak: 

Egész évre 8 korona 
Fél évre 4 korona. 
Negyed évre . . 2 korona. Egyes szám ára 4 fillér. 

A külön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják 
A háború tartama alatt megjelenik szükség szerint 

Felelős szerkesztő : 

bzentkato nai GSEH ISTVÁN. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelység könyvnyomdája, hová előfizetési  dijak, hirdeté-
sek. csercpéldányok küldendők. Hirdetési díj előre fizetendő. 

Miniszterelnökség! sajtóiroda táviratai: 
o 

Vámmentes a külföldi gabona behozatal. 
Budapest, október 8. A Budapesti Tudósító jelenti, hogy a gaboiianemüek árainak az 

utóbbi időben tapasztalt rohamos és állandó emelkedése, amely a kedvezőtlen termés és 
a hadviselés folytán  részben okozott szükséglet —dacára ily mértékben indokoltnak nem 
mutatkoznak, arra indították a kormányt, hogy engedve a mindinkább szaporodó ama 
kívánalmaknak, amelyek a gabonavámok ideiglenes felfüggesztését  sürgették és szólva a 
fogyasztó  közönség jogos igényeivel, a gabonavámok szedését felfüggessze 

Az erre vonatkozó rendelkezés a Hivatalos Lap holnapi számában fog  megjelenni. 
A vám felfüggesztése  kiterjed a gabonanemüekre, u. m.: buza, rozs, árpa, zab, ten-

geri ; és hüvelyesekre: bab, borsó, lencse, továbbá lisztre és az őrleményekre. 
A kormánynak a fogyasztó  közönség érdekében ez iz intézkedése a mai gazdasági 

viszonyok között nem sérti a termelő osztályok jogos érdekeit sem ; igy bizonyára osz-
tatlan megnyugvással fog  fogadtatni. 

A Drinán át megvertük a szerbeket. 
Budapest, okt. 8. Hivatalos jelentés érkezett este 8 órakor. Boszniának az ellenségtől való megtisztítása ciljáb'il 

folyamatba  tett akciónk további eredményekkel járt. A montenegrói csapatokkal szemben elert és már jelentett sikereink-
hez most egy döntö csapás fűződik,  amelyet a Visegrádon keresztül harc nélkül betört szerb csapatokra mértünk. Északi 
oszlopukat Szebrencia felől  Bajrabasta felé  Ürinán át hamar visszavetettük, vonaljukat és lőszer oszlopukat elvettük. A 
romániai Pianina felé  előretolt főerejiikel,  amely Bozanovic ,\lilos tábornok volt hadügyminiszter parancsnokság t alatt 
állott, a mi seregünk 2 napos csatában teljesen megverte és az ellenség csak gyors futással  menekült meg a részünk-
ről tervezett elfogatásról;  11-ik népi ezredük egyik zászlóalját elfogtuk,  több gyorstüzelő ágyút zsákmányoltunk 

Galíciából már üldözzük az oroszokat. 
Budapest, okt. 8. Hivatalos jelentés kiadatott október 8-án délben, érkezett este 7 órakor. Csapataink tovább elő-

nyomulása közben az ellenséget tegnap a Przemysl felé  vezető müut mentén, Valicnál Tinowiól nyugatra visszavetet-
tük és visszafoglaltuk,  a hol ágyukat zsákmányoltunk A Visztula San szögében a menekülő oroszoktól sok foglyot 
ejtettünk és sok jármüvst vettünk el. A Przmysl ellen intézett ismételt heves támadásokat fényesen  visszavertük, az 
ellenségnek sok ezer halottja és sebesültje volt. Márntarossziget melletti győzelmes harcokban a magyar kelet-galiciai 
népfelkelők,  valamint a Lengyel legionáriusok vetélkedtek a vitézségben. 
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