
Rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi augusztus 8. 

CSÍKI LAPOK 
és SZÉKELYSÉG 

Táviratok! 
A görög-keleti egyházmegye proklamációja. 

Budapest, 1614. augusztus 8-án. 
(Hivatalos jelentés). Kristea Miron karánsebesi görög-keleti román püspök 

folyó  hó 7-iki kelettel az egyházmegyéje híveihez pásztorlevelet intéz, melyben a 
Szerbia elleni háborúnkat jogosnak és igazságosnak hirdeti és buzdító szavakkal 
fordul  híveihez, akiktől elvárja, hogy a trón és a haza iránti hűségükben törhet-
lenQl ki fognak  tartani, k i egyház, mely erre a hűségre nevelte a román népet, 
megelégedéssel látja, hogy nevelésének örvendetes eseménye az a mostani lojali-
tás, amelyet e válságos időkben tanúsít a román nép a trón, a haza és az ural-
kodóház iránt. Tudjuk — úgymond a püspök — hogy a szerb királyság, a Duná-
nak egy része menten húzódik el, Orsovától — Pancsováig, tehát a karánsebesi gör. 
kel. egyházmegye határának közvetlen szomszédságában es bár az ellenség még 
gondolni sem merészkedhet arra, hogy hazánk területét átlépje, mégis egyház-
megyénk hiveinek résen kell lenniök az ellenség minden mozdulatával szemben, 
fogadjátok  — irja a püspök — lelkesedéssel a videketeken átvonuló harcosokat. 
A hazának minden igaz Hu köteles mindenben segítőkezet nyújtani azoknak, akik-
nek kezébe most la van téve az ország sorsiuak Ugye és jövőjének minden bol-
dogsága. Gondoskodjatok azokról a hitvesekről c-s gyermekekről, akiknek férjei 
kivonultuk a becsület mezejére. Nfl  feledkezzetek  ineg sohasem arról, liogy hadba 
vonuló fiaink  és hozzátartozóik szenvedésük árán váltják ibeg életünket os jövőn-
ket. A pásztorievei felhívja  ezuian u román nőker, hogy minél tömegesebben jelent-
kezzenek a vörös kérészinél és nyújtsanak segédkézét (itt, ahol erre a segítségre 
szükség van. 

Figyelmezteti a népet, bogy óvakodjanak minden olyan cselekedettől, amely 
• közigazgatási hatóságok rendkívüli munkáját megnehezíti. Kerüljék a korcsmákat 
B általában a háborús idökhtsz méltó emelkedettséggel legyenek érdemesek a trón 
és a haza védelmében valláskülönbség nélkül nagy jövőre hivatott harcosokhoz. 

Vörös-kereszt-egylet gyűjtése. 
Újvidék lelkes polgársága a vörös kereszt-egylet nemes önfeláldozó  tevé-

kenységének megkönnyítésére gyűjtési akciót indított, mely ezideig is fényes  ered-
ménnyel járt. A gyűjtés alig pár nap alatt tekintélyes összeget eredményezett. 
Jellemző a délvidéki hangulatra, hogy az adakozók túlnyomó része szerb nemzetiségű. 

Lüttich bevétele. 
(Hív. jel.) Egy kisebb német lovas csapat Lüttich városba bevonult és nagy 

riadalmat keltett. A várparancsnokot elakarták fogni,  de még idejében elmenekült. 

Kopenhága semlegessége. 
Budapest, 1914. augusztus 8. 

(Hiv. jel.) A kopenhágai kormány hivatalosan kijelentette, hogy semleges 
marad a német-angol hadviselőkkel szemben. 

Montenegró hadüzenete Ausztria-Magyarországnak. 
Cetinje, 1914. augusztus 7. 

(Hivatalos jelentés.) Montenegró közölte Ottó osztrák-magyar köveitel, hogy 
Ausztria-Magyarországgal szemben háborús állapotban levőnek tekinti magát. 
Erre követünk kikérte útlevelét és elhagyta Cetinjét. 

Harctéri hirek. 
Budapest, augusztus 8. 

(Hivatalos jelentés). A két harctérről érkező jelentések, miként várható ia 
volt. általában kedvezők, habár érthető módon egyelőre csak kisebb harcokról 
szólnak. A déli harctéren Wardiste Rudó bosnyák határvonalon a szerbeknek egy 
betörését a határon levő csapataink visszautasították. 

Augusztus 6 ára virradó éjjel ugyancsak meghiusult a monlenegróiaknak az 
a törekvése, hogy a Trebinje felől  előre haladjanak. Ez a betörés különben ie a 
nemzetközi jognak flagrans  megsértése, mert Montenegró követünknek csak 
augusztus 5-én fél  6 órakor délután adta át hadüzenetét, de megvonta a lehe-
tŐBeget attól, hogy a követ erről kormányunkat azonnal értesíthesse, másfelől 
azonban örvendetes tanúbizonyságát adta ez annak, hogy népünk lelkesen közre-
működik a betörések visszautasításában. 

Egyesült hadaink előnyomulása. 
(Hivatalos) Oroszország ellen folyó  hó 6-án délután Krakkó mellett offen-

zívával kezdődött meg a háború Erős lovasság, kerékpár és gyalog csapataink 
orosz területre törtek, bevették O l k u s és W o l t r o t városokat és egyesültek 
a Bensohoanhig előre haladt német csapatokkal. 

A Krakkótól északra fekvő  éa a Novobrecskónál, az északi Visztula part-
mentén, a i orosz határszélen elterülő magaslatok a mi birtokunkban vannak. A 
lengyel lakósság lelkesen csatlakozott csapatainkhoz. 

Csapataink mozgósítása és felvonulása  programm szerint nyugodtan folyik. 
A tieitek ós legénység emelkedett hangulatban várják az eljövendő nagy eseményeket 

Ára 6 fillér. 

Nyomato Vákár L. könyvnyomdájában. C k e e . 




