
Rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi augusztus 7. 

CSÍKI LAPOK 
és SZÉKELYSÉG 

Táviratok! 
Nagykövetünk elhagyta Oroszországot. 

Bécs, augusztus 6. 
Sebeco bécsi orosz nagykövet átvette útlevelét 

és visszautazott Oroszországba. - Gróf  Szapáry 
szentpétervári osztrák-magyar nagykövet utasitást 
kapott, hogy kérje ki útlevelét és hagyja el Orosz-
országot. Ezzel a két birodalom között a diplomá-
ciai érintkezés megszűnt és következik a háború. 
Honvédeink hadban. 

Budapest, augusztus fi. 
A hivatalos lap holnapi sz&ma közli a honvédség főparancsnokságának  had-

parancsát, mely szerint Őfelsége  n magyar királyi honvédséget ia harcba szólítja. 

A németek előnyomulása. 
Ber l in . A Wolf  ügynökség jelenti: Brieg francia  helységet a német csa-

patok megszállták. 
Berlin. Az orosz határon Svinder és Grödkennél orosz lovascsapatok át 

akartak törni a német határvédelmi csapatokon. Az oroszokat visszaverték orosz 
területre. Egy orosz lovas hadosztály, melyet Soldau mellett egy dandárnyi vesz-
teséggel visszavertek, menekülés közben Meidenburg mellett további vesztesége-
ket szenvedett. 

Konstantinápoly. Egyetlen francia  hajó sem mert kifutni  az Arcbypelá-
gusból, mert félnek  egy német cirkálótól, mely hir szerint a Dardanellák közelé-
ben cirkál. 

A görög katholikusok lelkesedése. 
Kolozsvár, augusztus 6. 

Traján Illés görög kath. espares-lelkész vezetésével az egyházközség nagy-
számú küldöttsége tisztelgett Bethlen gróf  kormánybiztosnál. A lelkész mint a kül-
döttség szónoka, meleghangú beszéddel üdvözölte a kormánybiztost, kifejtvén,  hogy 
a gör. kath. hívek valamennyien áthatva a haza irámi kötelességérzettól, készek 
minden szolgálatra, amelyet a király és a haza megkíván. 

Bethlen gróf  kormánybiztos válaszában köszönetet mondott az őszinte sza-
vakért és kérte a vezető egyházférOakat,  hogy a vezetésükre bízott híveket ebben 
az értelemben és ebben a szellemben vezéreljék. 

Hadi- és hajóhad parancs. 
Budapest, augusztus <>. 

A honvédség rendeleti közlönye a következő hadi-és hajóhad parancsot közli: 
Lelkesedéssel sietnek össze népeimnek hadkötelesei a zászló és lobogó alá 

8 a harci keretek a várt időpontnál előbb érik el a hadiállományt. Derék katonáim 
mindenike tudja azt, hogy gyűlölettel telt támadást kell visszavernünk és hogy 
dicsőséges szövetségesünkkel egyetemben igaz ügyéit küzdünk. Legfelső  Hadura-
tokhoz és a házához való hűség szoros köteléke fog  körül benneteket. Ti vitézeim 
bizalommal mentek az Előttetek álló nehéz harcok elébe. Emlékezzetek meg atyái-
tokról, kik számtalan harcban és rohamban fennen  tartották zászlóikat, akik a 
lobogót győzelmi harcra vezették. Kövessétek őket buzgón, vitézségben és kitar-
tásban. Mutassátok meg az ellenségnek, hogy mily tettekre vagytok képesek. Én 
forró  hazaszeretettől áthatott, vállvetve álló népeim! Isten áldása kisérjen il^rék 
harcosaim! Ő vezessen győzelemre és dicsőségre! 

Kelt Bécsben, 1914. évi augusztus hó 6-án. 
Ferencz József. 

Varsó kiürítése. 
Krakkó, augusztus 6. 

A Nova Referma  ma egy Varsóból érkezett Bzemélytól arról értesült, hogy 
Silinszky varsói kormányzó 200 varsói polgárt magához kéretett és hosszabb beszél-
getés után Varsót az 6 védelmükre bízta. Azután az egész varsói őrség a vezér-
karral együtt elhagyta a várost és magával vitte az állami okmányokat. Az állami 
kincseket már előbb Oroszország belsejébe vitték. 

Hirek a kincses autókról. 
Lapok legkülönbözőbb híreket közlik orosz hadikincseket szállitó autó elfo-

gásáról. Mindezen hirek valótlanok, annyi igaz, hogy hatóságok autókat szigorúan 
ellenőrzik'. (Miniszterelnökségi sajtóosztály). 

Ára 6 fillér. 
Nyomatott Vák&r L. könyvnyomdájában, CBlkfnerexl». 




