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CSÍKI LAPOK 
és SZÉKELYSÉG 

Táviratok! 
Katonai iskolák növendékeinek kimustrálása. 

Bécs, augusztus 6. 
A mödlingi cs. és kir. műszaki akadémia harmadik évfolyaménak  kimustrá-

l j a alkalmából Lipót Szalvator főherceg  a következő táviratot intézte Ü Fel-
ségéhez : 

A mödlingi műszaki katonai akadémia harmadik évfolyamának  kimustrálása 
alkalmából összegyűlt tábornok tisztek és akadémikusok ebben az Ünnepélyes és 
komoly órában hodolattal emlékeznek meg Felségedről, szeretett legfőbb  Hadurunk-
ról. Megismételjük és lelkesedéssel erősítjük meg katonai hűségünket és a Min-
denhatóhoz fohászkodunk,  hogy Felséged és a haza dicsőségére juttassa győze-
lemre fegyvereinket  a küszöbön álló igazságos küzdelemben. 

Lipót Szálvátor  főherceg. 
Ö Felsége erre a köveuező távirattal válaszolt: 
Őszinte megindultsággal fogadtam  a katonai mtlszaki akadémia harmadik 

évfolyamának  kimustrált tunfoiyamától  hozzám intezett hódoló táviratot és köszö-
netet mondok neked éa az egybegyűlt tábornokoknak, tiszteknek és akadémikusok-
nak irántam tanmitott rugaszkodástokért Vajha a Mindenható áldást árasztana 
fegyvereinkre  és venné vedelme alá a kötelességeik teljesítésére reményteljes 
harcba induló újonnan kinevezett tiszteket, bogy ök is kivehessék részüket igaz-
ságos ügyünk diuditlából minden erejükkel és ifjú  lelkesedésükkel. 

Ferencz József. 

A horvátok adománya. 
Zigrábl), augusztus 7. 

Zagr^bban a horvátországi vörös kereszt egylet javára indított gyűjtés eddigi 
eredménye százezer korona. 

Nagykövetek elutazása. 
Berlin, augusztus 7. 

Az angol nagykövet és belga követ elhagyták Berlint. (Miniszterelnökségi 
sajtóosztály) 

A szerbiai harctérről. 
Budapest, augusztus 7. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A szerbiai ha-ctérről ma további jelentések 
vagy híradások nem érkeztek. 

Az oroszok általános visszavonulása. 
Érkezett augusztus 7. 

Az orosz harctérről érkező jelentések mindinkább oly értelemben Bürüsöd-
nek össze, hogy nemcsak a határőrző csapatok visszavonulása folyik  néhány nap 
óta teljes mértékben, hanem még a derék hadak is kelet és északkeleti irányban 
vonulnak viss/.a Orosz-Lengyelország középső részébe- Ez arra enged következtetni, 
hogy a hosszú évi előkészületek és a Nyugatoroszországban történt csapat össze-
vonások, valamint az orosz harckészség még sem elegendők, hogy batorsággal 
felvegyék  a nyilt harcot Orosz Lengyelország területén. 

(Miniszterelnökségi sajtóosztály.) 

Szerbia háborút üzent Németországnak. 
Berlin, augusztus 7. 

Szerbia itteni ügyvivője u'ján megüzente a háborút a Németbirodalomnak. 

Takarékbetétek. 
Bécs, augusztus 7 

Bécsi esti lapok jelentik, bogy az Első osztrák takarékpénztárnál, valamint 
a B?csi községi takarékpénztárnál a betétek felülhaladták  a kivéteket és hogy az 
Osztrák-Magyar Bink eszközölt ügylete a normális keretben mozog. 

Megüzentük a háborút Oroszországnak. 
Budapest, augusztus 

A hivatalos Budapesti Közlöny ma este 7 órakor megjelent rendkívüli 
kiadása a hivatalos részben a következőket közli: 

Legfelső  felhatalmazás  alapján folyó  évi augusztus bó 5 én a szentpétervári 
us. és kir. nagykövet utasíttatott, hogy az orosz császári külügyminiszterhez a 
következő jegyzéket intézze : • 

Kormányának meghagyásából Ausztria Magyarország nagykövetének sze-
rencséje van az orosz külügyek minisztere ő Excellenciájának a következőket 
tudomására hozni: 

Tekintettel Oroszországnak az Osztrák-Magyar monarchia és Szerbia közti 
konfliktusban  tanúsított fenyegető  magatartására, valamint tekintve azt a tényt, 
hogy Oroszország a berlini kabinet közlése szerint, ebből a konfliktusból  ki-
folyólag  szükségét látta annak, hogy az ellenségeskedéseket Németországgal 
szemben megnyissa és Németország ennek következtében az említett hatalommal 
szemben hadiállapotban van: Ausztria-Magyarország Oroszországgal szemben 
szintén hadiállapotban levőnek tekinll magát (Miniszterelnökségi sajtóosztály). 

Tábori posták. 
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák folyó  hó 4-én kelt 59807. számú 

rendelete alapján értesítem, hogy a tábori posták működésüket folyó  évi augusztus 
hó 4-én megkezdték. Postahivatalok és ügynökségek a tábori postákkal közvetít-
hető küldeményeket már felvehetnek,  magán távirat váltás és magán telefon  be* 
•zélgetés a hadrakelt seregtől és viszont tilos. 

Kolozsvár, 1914. augusztus 4 én. A pt. igazgatóság. 

Ára 6 fillér. 
Nyomautt Vákár L. könyvnyomdájában, Ceikeiered». 




