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SZEKELYSEG 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAG1 ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 

Előfizetési  árak: 
Faés2 évre 5 korona. 
pfUvre  - 4 terem. 
Ne«ed évre • • 2 korona. tejes számira 4 fillér. 

A külön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják 
4 hil>oi ii tartama alalt megjelenik szükség szerint. 

Felelős szerkesztő : 

Szentkatolnai GSEH ISTVÁN. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelység könyvnyomdája, hová előfizetési  dijak, hirdeté-
sek. cserepéldányok küldendők. Hirdetési dij előre fizete  11 i 

:—: 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: 
Magyarország miniszterelnöhe vármegyénk Főispánjához a következő 

táviratot intézte : 
Helyi lapokban és más alkalmas módon való közzététel céljából közlöm, hogy Ga-

líciában és Orosz—lengyelországban sikeresen folytatott  offenzivánkkal  meg kellett álla-
tiunk, hogy megfelelő  intézkedések történhessenek a Varsó felől  jövő túlerővel szemben. 
Ez teljesen önként, az ellenség minden nyomása nélkül történi. Orosz győzelmekről ter-
jesztett híresztelések teljesen alaptalanok. Főerőnk a San torkolatától Przemyselen át a 
Kárpátokig az ellenségtől elvett megerősített állagokban dönthetetlenül áll. Az északkeleti 
megyékbe betört orosz csapatokat az ország határától jó messzire nyomtuk és tovább 
üldözzük. Majdnem egész Bukovíniát és Galíciának hazánkkal határos részét megtisztí-
tottuk az ellenségtől. A szerbek ellen a mult napokban elért sikerek ottani actiónk to-
vábbi győzelmes folytatására  nyújtanak reményt. 

Most jött berlini hivatalos hir szerint a török flotta  a Feketetengeren megkezdette 
az Oroszok elleni háborút. TISZA 

Fheodosiát bombázta a török. 
Berlin, okt. 30. F\ Wolf ügynökség katonai cenzura álta! engedélyezve közli a pétervári 

távirati ügynökség jelentését arról, hogy délelőtt féltiz  és féltizenegy  óra között egy há-
rom kéményü török cirkáló lövöldözte Fheodosia varosát es vasúti állomását megrongálta-
Megrongálta továbbá a görög székesegyházat, a kikötőben levő raktárokat és a molot. Egy 
katona megsebesült, az orosz külkereskedelmi bank fiókja  kigyuladt. Féltizenegy órakor a 
cirkáló délnyugat felé távozott s újból visszatérve megadásra szólította fel  a várost s bom-
bázással fenyegetve követelte az államvagyon kiszolgáltatását A török konzult és a török 
h[vatalnokokat letartóztatták. A cirkáló innen távozott. 

Nyomatot) a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán, 1914. 


