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SZÉKELYSÉG 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 

Előfizetési  árak: 
i.gész évre 8 korona. 
i él évre 4 korona. 

Előfizetési  árak: 
i.gész évre 8 korona. 
i él évre 4 korona. 

Felelős szerkesztő Székelység könyvnyomdája, hová előfizetési  dijak, hirdeté-
Negyed évre . . 2 korona. Egyes szám ára 4 fillér 

A külön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják Szentkatolnai CSEH ISTVÁN. sek. cserepéldányok küldendők. Hirdetési díj előre fizetendő 

V háború tartania alatt inegjeleuik szükség szerint :—: 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 . •— 

j \ s x é V e V ( W e ^ \ \ x n á V \ a m \ \ax \WóVéipe , z ,de ö x \ V e x \ \ e s c s a p a \ a . 
„Nem fajult  el míg a székely vér !" 

Könny tolul a szembe, elszorul a sziv s a lélek újjászületik. A magyar ifjúság  ismét 
megértette a haza hivő szavát, megértette, hogy nagy időket élünk s a mostani lelkese-
dés a haza iránti szeretet talán századokra kiható lesz. Ott hagyja az iparos szerszá-
mát, a földmivelő  bucsut mond az eke szarvának, a tanuló ifjúság  ott hagyja az iskola 
padot, félreteszi  a tudományos könyveket s kezében Mannlichert szorongat — a haza ve-
szélyben van. És mi könnybe lábbadt szemmel, nemes büszkeséggel látjuk ifjuságunk 
igaz lelkesedését. Egy nemzet, melynek ifjúsága  megérti a hivó szót, el nem veszhet soha. 
A székelykereszturi állami tanítóképző növendékei az elsők közt voltak, a kik ott hagy-
tak mindent, iskolát és féltő  gonddal őrködő szülőt, most fegyverrel  kezükben védik a 
mindnyájunk édes anyját. Büszkék lehetnek az intézet tanárai növendékeikre s a növen-
dékek tanáraikra. Igazán az életnek s hazának nevelték fiaik,  hiszen ha elveszett a haza 
mit ér a diploma? Büszkék lehetnek a szülők gyermekeikre s a gyermekek szülőikre, köl-
csönösen megértették egymást s együttesen a haza hivó szavát. Az apa büszke önérzet-
tel adja meg beleegyezését, hogy fia  önkéntes legyen, az édes anya féltő  gonddal, 
könnybe lábbadt szemmel adja rá áldását, a haza örömmel öleli keblére hü fiait. 

A jelentkező 35 ifjú  közül 27 Állott a mérték alá, s mind a 27 besoroztatott. A marosvásárhelyi 22-ik honvéd gyalogezred-
hez fognak  bevonulni e hó 26-án. 

Kérésükre engedélyt nyertek, hogy egy csapatban együtt harcoljanak. Mind a 27 kiképzett lövész, s pár hét alatt vala-
mennyiből kiváló altiszt lesz. Voltak a jelentkezők közt 17 évnél fiatalabbak,  akik nem voltak sorozhatok, s a kik könnyes szemmel 
nézték, midőn társaik felesküdtek,  hogy ők is miért nem lehetnek köztük. A besorozottak névsora a következő : 

IV. évesek: Árus Lajos, Bagoly Dezső, Brázdilik Árpád, Csata László, Filep Albert, 
Gál Jenó, Hajdú Jenő, Istvánffy  Lajos, Koncz Nándor, Kováts Sándor, László Mihály, 
Nagy József,  Pap Gyula, Ütő Béla, Zsombori József.  111. évesek: András Albert, Ferencz 
József,  Gáspár Béla, Kásás Árpád, Kuharcz Ernő, Lukatsy István, Major Tódor, Molnár 
Árpád, Patakfalvi  Miklós, Péter Árpád, Seiler Lajos, Veress Áron. 

Hangos volt daluktól a város, a Hymnus és Wacht am Rhein örök szép melódiái töltötték be Csikszereda utcáit. A kíván-
csiak sokasága, a lelkesültek tömege kisérte, a merre jártak Pálffy  Aladár p. ü. számellenőr vezetése alatt. Szóllott az éljen s hullott 
a virág. Megérdemelték a derék ifjak.  Elismerés illeti tanáraikat, akik elősegítették nemes céljukban. Ne n gáncsoskodtak, ne.n mond-
ták nekik, mikor jelentkeztek az igazgatónál: „Takarodjatok, vau elég aki fusson"! 

Nem ! a hazának szüksége van lelkes ifjakra  s a székelykereszturi képezde ifjúsága  az. A magyar nemzet áldása, a 
szülők féltő  gondja, tanáraik büszke önérzete és egy nemzet imája kiséri utaikon. 

F. hó 20-án este érkeztek meg az ifjak,  s a gimnázium igazgatóságának jóvoltából éjjeli szállást az internátusban találtak. Másnap 
d. e. 10 órakor megejtett sorozás után a Miklrts Jánosné vendéglőjében ebédeltek meg közadakozásból. Elis nerés és hála a jutá-
nyos és szives ellátásért. Ebéd végeztével d. u. 3 órakor felvonultak  az eskü letevésére a honvéd kiegészítő parancsnoksághoz, a 
hol minden ügyiik Hadnagy, százados jóindulatából gyors és kedvező elintézést nyert. D. u. 5 órakor vonultak ki az állomásra han-
gos és lelkes énekszó mellett, hogy haza utazva átvegyék a tanáraik, jó barátaik s a szülők áldását és 2H án reggel Marosvásár-
helyen szolgálattétetelre jelentkezzenek. Végtelen jól esett az ifjaknak  Förcsné és Rajzné Ó nagyságáik szives figyelme,  hogy dacára 
a rendelkezésre álló rövid időnek emlékül virággal s az útra cigarettával látták el E helyen is köszönetüiet küldik Csikszereda kö-
zönségének a meleg szeretetért és szives látásért. 

Ime Csikvármegye nemes ifjúsága  itt vau előttetek a szép s dicső példa. A székely 
székeknek nemes anyaszéke megadta a példát, ti csak kövessétek. Harcos kell a honnak 
s győztes harcok után lehet építeni szép és dicső jövőt. 

Nyomatott a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán. 1914 
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Miniszterelnökségi sajtóiroda táviratai: 

Budapest, október 20. Kiadatott délben, érkezett háromnegyed ötkor. Szereth mind 
két partján folyó  harcokban már sikerült a folyótól  dílre eső területen is támodásunka 
előbbre vinni. 

A terepet uraló hatszázhatvannyolcadik háromszögelési magassági pontnál Stary 
Sambortól délkeletre az ellenségnek két egymás mögött lévő védelmi állását elfoglaltuk 
a jelzett helységtől északnyugatra sikerült harcvonalunknak Starasoli hidhoz közelebi 
jutni. 

Eddigi jelentések szerint a legutóbbi harcokban 3400 foglyot  ejtettünk, köztük 2,\> 
tisztet és 15 gépfegyvert  zsákmányoltunk. 

Első csapataink Csernovitzba bevonultak már és visszafoglalták. 

Berlin, október 22 fl  nagy főhadiszállásról  jelentik október 22-én délelőtt a következő-
ket : A harcok az Iser csatorna mentén még folynak.  11 angol hadihajó támogatta az ellen-
séges tüzérséget. Dixmudewtől keletre az ellenséget visszavertük Ipres irányában és csapataink 
eredményesen nyomulnak előre. 

Liliétől északnyugatra a harcok nagyon elkeseredettek voltak. F\z  ellenség azonban az 
egész vonalon lassan visszavonult. Thie ucartól délre levő magaslatok ellen Tóul irányában in-
tézett heves támadásokban a franciáknak  rendkívül súlyos veszteséget okoztunk és vissza-
vertük. 

Kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy az angol tengernagy, a ki az Osztende 
előtt levő hajórajt vezényli, bombázni akarta Osztendét. 

Ettől a szándékától a belga hatóságok csak nagynehezen tudták eltériteni. 
Az északkeleti harcszintéren csapataink a hátráló ellenséget Ossovaecz irányában követik. Több száz fogoly  és 

gépfegyver  jutott kezünkbe. 
Varsónál és Lengyelországban tegnap a legutóbbi napok eldöntetlen küzdelmei után nem volt harc, a dolgok ki-

alakulóban vannak. 

A helybeli polgári leányiskolában az előadások november hó 3-án (kedden) megkez 
dődnek. Az igazgatóság 


