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LYSEG POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 
Előfizetési  árak: 

Egész évre 8 korona. 
Kel évre . 4 korona. 
Negyet) évre . . 2 korona. Egyes szám ára 4 fillér. 

A klilön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják 
A háboru tartama alall megjelenik szükség szerint 

Felelős szerkesztő 

bzentkato nai :^SEH ISTVÁN. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelység könyvnyomdája, hová előfizetési  dijak, hirdeté-
sek. cserepéldi'nyok küldendők. Hirdetési dij előre fizetendő. 

Miniszterelnökségi sajtóiroda táviratai: 

Galiczia megtisztítása. 
Budapest, okt. 15. Hivatalos jelentés kiadatott ma délben, érkezik este 8 órakor. 
Csapataink tegnap varsói megerősített magaslatokat elfoglalták.  Vary Sambor elleni 

támadásuk is előrehaladt. Svurisztól északra Przemysl délkeleti arcvonaláig számos ma-
gaslat van birtokunkban Vártól északra San mentén szintén harcoltunk. Az ellenségnek a 
Kárpátokon át való üldözésében Wiszkow és Skoléig jutottunk. 

Helyzet a nyugoti harctéren. 
Berlin, október 15. A nagy vezérkar ma déli jelentése. Antwerpennél összesen ötezer foglyot  ejtettünk. Termeuzei konzul je-

lentése szerint — mintegy húszezer belga katona és kétezer angol menekült Hollandi területére, ahol lefegyverezték. 
Antwerpennél a hadi zsákmány igen nagy, legalább ötszáz ágyú, tömérdek lőszer, nyereg, egészségügyi anyag, gépkocsi gőz-

mozdony, vasúti kocsi, négy millió kilogramm gabona, sok liszt ésszé i, ti/ millió márka értékű gyapjú, félmillió  márka értékű réz és 
ezüst tárgyak. Egy páncél vonat, több megrakott élelmezési vonat nagy marha állomány. Belga és angol hajókat már nem találtuk 
ott a háboru kitörésekor. Az antwerpeni kikötőben vesztegelt 34 német gőzös, egy kivételével megvan, gépeiket azonban használ-
hatatlanokká tették. 

Antwerpen város keveset szenvedett, a lakosság nyugodtan viselkedik. A franciák  támadásait Albert város környékén jelen-
téktelen veszteségeket okozva visszavetettük. Egyébként nyugaton nincs változás. 

Előnyomulásunk Orosz-lengyelországban. 
Az oroszoknak Keletporoszország ellen nagy erőkkel megkísérelt előre törése meghiúsultnak tekinthető. - Orosz Lengyel-

országban az Osztrák Magyar hadsereggel vállvetve harcoló csapatainknak támadása előre haladt. Csapataink mintegy nyolc had-
testtel Varsó alatt állanak. Az oroszoknak az ivángorod varsói vonalon a Visztulán át megkísérelt előretörését egész vonalon vissza-
vertük és az oroszoknak súlyos veszteséget okoztunk. 

A ll-od osztályú népfelkelők behívása. 
Budapest, okt. 15. Budapesti tudósító illetékes helyről közli : 

A népfelkelőkről  szóló 1887 évi 20-ik törvénycikk szerint az első osztályú népfelkelők  rendkiviili szükség 
esetén a hadseregnek és a honvédségnek kiegészítésére igénybe vehetők A törvénynek e rendelkezésére támaszkodva 
a magyar kormány az osztrák kormánnyal és közös hadügyminiszterrel egyetértőleg elhatározta, hogy az 1890., 1878. 
évi születésű (24 36) éves visszadobottjés kjtonailag még ki nem képzeli népfelkelésre  kötelezettek, tehát a feihivott  nép-
felkelés  első osztályába tartozó alosztályuakat a bekövetkezhető szükség esetére már most összeírják és kiképzés után 
a közös hadsereg és honvédség csapataihoz beosztják. 

Az erre vonatkozó hirdetmény és kormányrendelet a legközelebbi napokban fog  megjelenni. Az emiitett népfelke-
lésre kötelezettek összeírásának oki. 29-én be kell fejeztetni.  A népfelkelési  bemuiató szemlék pedig, amelyeknek célja 
annak megállapítása, hogy kik alkalmasak a népfelkelési  fegyveres  szolgálatra és kik nem alkalmasak november 
16-tól december harmincegyedikéig fognak  a közhírré teendő napon megtartatni Hogy a népfelkelési  szolgálatra alkalmas nép-
felkelők  tényleges szolgálatra, vagyis katonai kiképzés céljából mely időpontban fognak  behívatni az későben fog  tudtul adatni. Már 
most megjegyezzük, hogy a fiatalabb  évfolyamokban  tartozók behívása a későbbi évfolyainbeliek  behívását megfogja  előzni. Ez a 
kormány intézkedés bizonyára egész országban küzhelyeslésre fog  találni, mert alkalmat nyújt mindazoknak hazafiu  kötelességük tel-
jesítésére, akik erre alkalmasak, de akik eddig fegyveres  szolgálatot nem teljesítettek. 

Nyomatott a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán lat i. 


