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CSÍKI LAPOK és SZEKELTSÉ6 
Menet. 

Csíkszereda,  augusztus  15. 
A századok  állanak.  Útra  készen.  S ahogy végigtekintek 

a derék  katonákon,  önkénytelenül  veszem le a kalapomat. 
Könny  tódul  a szemembe. Nem  a siránkodó  búcsúzkodás  könnye 
ez, hanem a szánalomé  s a faji  büszkeségé  egyszerre:  Szá-
nom rokkantságomat;  de  büszke vagyok véreim  acélos  izmára, 
harci készségére  . . . Hát  mégsem  fajult  el  a székely  vér!... 

Férfiak  állanak  előttem.  Legendás  hősök  bátor,  elszánt 
unokái. A világverő  hunok ivadéki,  a hadakutját  járók. 

Látom, apró szemeikbe most is az Atilla  lelke  világol.  S 
gondolom,  a tűzvonalban,  a harc mezején  is az Isten  ostora 
fog  ezekből  a hunszemekből  az ellenségre  célozni,  sebes tüze 
ket cikázni.  ' 

Izmos  lábuk  mintha a földből  nőtt  volna ki. A földből 
nőtt  ki! Az ősök  szent vérével  megáztatott  földből,  amelyért 
most harcba mennek ezek az izmos lábak  . . . De gyönyörűen 
fognak  ezek messze, a hadakutján  is a Magyarok  Istene  előtt 
fölvonulni.'  S de  büszkén  fogja  Hadúr  égzengése  az ágyuk 
torkából  is mennydörögni:  Bravó, fiaim,  székely  katonák  ! 

Nem  kéidi  egyik  sem, miért  kell  elmenni.  Tudják  mind: 
A becsületért,  a világ  bűneiért,  a hazáért! 

S csak elindulnak  az esti  szürkületben.  Tömören, 
porosan . . . Mikor  jönnek vissza ? Egy hajnalban.  Gyéren. 
De tisztán  és  pirosan jönnek vissza egy szebb hajnalon. 

Szeretnék  mindenikkel  kezetszoritani.  Szeretnédi  minde-
niket  megcsókolni;  a nyomukat is csókolni.  Íme,  az Isten 
bárányi,  akik elveszik  a világ  bűneit!.  . . S akik hősvérük-
kel  újra megváltják  ezt a földet,  megindítják  a fásult  lelkek 
száraz malmát  s megpecsételik  a szebb jövendőt!  — Nagy 
ünnepe lesz  most a világnak  ! — Önkénytelenül  veszem le a 
kalapomat. 

— Menet!  . . . 
Megperdül  a dob.  A honvédszázadok  indulnak  városunk-

ból.  Jövendő  évszázadok  vérkeresztségére  l...  Most  Isten,  a 
seregek Ura  vezényel  a szivekben. És érzi  mindenki!  Szent, 
szent a Seregeknek  Ura,  Istene!.  . . 

Menjetek,  menjetek,  derék  katonák!  Lengyel  földön  a magya-
rok nagy lengyele,  Bem lesz  veletek!  Szerb földön  a magya-
rok nagy Szerbje,  Damjanich vezérli  az uj hősök  csapatát  1 
És mindenütt,  ahol ellenség  van, a Magyarok  nagy Istene 
harcol  veletek  ! 

Menjetek,  menjetek!  —n. 

Táviratok! 
Csapataink győzelmes előnyomulása 

Szerbiában. 
Budapest, augusztus 16. 

Augusztus 14-én szerbeket Drina folyónál  Loznica (Ljeanicza) 
közelében megvertük. Egy zászlót, két ágyút elvettünk. Ellenség 
vesztesége súlyos. Montenegrói haderőket visszavertük. Északon 
csapataink előnyomulnak. (Loznica, Bosznia keleti határán van, 
honnan az ut Valjevo, illetve Kragujevác-felé  visz. Szerk) 

Ujabb harctéri jelentések. 
Budapest, augusztus 16. 

(Hivatalos jelentés). Csapataink Szerbiában tegnap erős har-
cok után az ellenséget már hosszabb idő óta megerősített és 
erősen megszállott hadállásból a Drina keleti parti magaslatairól 
Loznica (Ljesnicza) közelében megverték. Itt valamint Sabacnál 
augusztus 14-én délután és az augusztus 15 re virradó éjjel a 
szerbek nagy bátorsággal ellenünk intézett ellentámadásait vissza-
vetettük. A mai napon csapataink folytatták  az előnyomulást. 
Egy zászlót, két ágyút ée két gépfegyvert  zsákmányoltunk. Az 
ellenség veszteségei súlyosak, ami veszteségeink sem jelenték-
telenek. Erre vonatkozó részletek még hiányzanak. 

A montenegróiak támadása. 
Budapest, augusztus 16. 

(Hivatalos Jelentés). A déli harctér montenegrói határvona-
lairól jelenti a hadvezetőség, hogy a montenegrói haderőket, 
melyek területünkre beakartak törni, mindenül t visszavetettük. 

Az északi harctérről. 
Budapest, augusztus 16. 

(Hivatalos jelentés). Az északi haderőnk vezetősége közli, 
hogy északon csapataink a Visztula nyugati részeiben folytatják 
e'őnyomulásukat. A folyó  keleti vidékein is folynak  már az elő-
nyomulási hadműveletek. 

A német harctérről. 
Berlin, augusztus 16. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: A külföldön  nagyobb csatákról 
elterjedt birek valótlanok. A német csapatok egy sereg kisebb 
összeütközést győzelmesen vívtak meg. 

Két orosz lovassági divízió, gyalogságtól követve, felgyúj-
totta Grajewo orosz határvárost és visszavonult. A határon egy 
Kalwa mellett táborozó orosz lovassági hadtest egy német csa-
pat elöl dél felé  tért ki. 

Semmiféle  ellenséges intézkedés sem tudta eddig befolyá-
solni vagy feltartóztatni  a német csapatokat terveik keresztül-
vitelében. 

Olaszország semlegessége. 
Berlin, augusztus 16. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: Minthogy az a hir terjedt el, hogy 
az olasz kormány monarchiaellenes magatartást tanúsít, az olasz 
kormány utasította berlini diplomáciai ügyvivőjét, hogy e híreket 
cáfolja  meg. A diplomáciái ügyvivő e végből megjelent a német 
külügyi hivatalnál, hogy ott is bejelentse ezt a cáfolatot. 

Románia és Törökország közeledése. 
Konstantinápoly, augusztus 16. 

A Magyar Távirati Iroda tudósítója jelenti: Taalat bey bel 
ügyminiszter, valamint Halil kamarai elnök ma Bukarestbe utaztak. 

Igelströem szabadon bocsájtása. 
Bécs, augusztus 16. 

A Korr bureau jelenti: Jelentettük, hogy az orosz kormány 
intézkedéseinek megtorlásaképpen több, a monarchia területén 
tartózkodó orosz diplomatát, többek között Igelströem volt sara-
jevói orosz konzult letartóztatták. Minthogy kitűnt, hogy Igelströem 
nagy beteg, elrendelték szabadon bocsájtását. 

A király köszönete. 
Bécs, augusztus 16. 

(Hivatalos jelentés.) A főhadiszállás  haditudósítói parancsno-
kától az osztrák, magyar és külföldi  haditudósítók szállásukra 
érkezésükkor tudvalevőleg hódoló üdvözletet küldtek Ő Felsé-
géhez, melyre a király parancsából a haditudósítói szállásra a 
kővetkező távirat érkezett: 

„Ö császári és apostoli királyi Felsége kegyeskedett a hadi-
tudósítók hódolatát kegyes köszönettel tudomásul venni". 

Ezt a táviratot Höhn ezredes felolvasta  az összegyűlt hadi-
tudósítóknak, akik azt Ő Felsége viharos éljenzésével fogadták, 

A magánjavak gondoskodása. 
Csíkszereda, augusztus 15. 

Csikvármegye magánjavai a vármegyei hátramaradott csalá-
dok tagjainak segélyezésére 100,000 koronát szavazott meg, 

Elfogott kémek. 
Csíkszereda, augusztus 16. 

Székely Lajos cs. és kir. 2. gyalogezredben önkéntes (csik-
szentmártoni segédjegyző) f.  hó 8-án este 10 órakor Brassóban 
két kémet fogott  el Saivan Martin és Permayer személyében, 
kiket a rendőrségre vitt, hol mindkettőt letartóztatták. Székely 
önkéntes éber szolgálatáért katonai igazolót nyert. 

Ünnepi istenitiszteletek. A helybeli plébánia hivatal 
lapunk utján értesíti a hatóságokat és a közönséget, hogy őfel-
sége születése napján e hó 18 án és Szent-István király ünne-
pén aug. 20-án a plébánia templomban d. e. 10 órakor ünnepélyes 
istenitiszteletek tartatnak. 

Térképek a háború szinteréről kap-
hatók Vákár L. könyvkereskedésében 
Csíkszeredában. 

A Kossuth-cukrászdában naponta friss  sütemény, fagylalt,  jegeskávé állandóan kapható. 

Nyomatott Vákár b. könyvnyomdájában, Cdkuereda, 




