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CSÍKI LAPOK 
és SZÉKELYSÉG 

Táviratok! 
A németek előnyomulása. 

(Berlin, hivatalos.) Liittich  a németek  kezében van. (Bslgium egyik leg-
nagyobb városa. Sierk.) 

Hirek az északi harctérről. 
Budapest, augusztus 8. 

(Hivatalosan cenzúráivá). Nyugat-Galiciában csapataink 
előnyomultak. Orosz területen eredményesen visszaverték orosz 
előőrsök támadásait. Ezenkivül kisebb csatározások voltak több 
helyen, csapataink mindenütt eredménnyel jártak. 

IJatárátjáró luraló Mohilev magaslatot csapataink bevették; 
részünkről két halott, egy sebesült, orosz részen 
husz halott esett el. 

A déli harctérről. 
(Hivatalos). A déli csatamezőn a dunai flottilla  egy altisztje 

ekrazittal, melyet úszva vitt a szerb parthoz, felrobbantotta  a 
parti erődítést és sértetlenül visszatért. Szerb üldözőket csapa-
taink lövésekkel fogadták  és gyors tüzelésükkel négy szerb 
halott a küzdőtéren maradt. 

A szerbek belörtek bosnyák területre Vardiste-Ludó határ-
vonalon, de nagy veszteséggel visszavereltek. 

A montenegróiak Trebinje felé  előnyomulni akartak, de 
a támadás meghiusult. 

Megmozdult a török. 
Konstantinápoly, augusztus 8. 

Törökországban az általános mozgósitást el-
rendelték. Londonból jelentik, hogy Angolország lefoglalta 
„Szultán" most épülőfélben  volt, kész dreadnoughtot. 

Egy angol cirkáló hajót elsiilyesztettek. 
Budapest, augusztus 8, d u. 3 ó. 

Párlson és Rómán át jött hivatalos jelentés szerint az Amphion nevG angol 
cirkáló hajó tenger alatti aknába ütközött s azonnal elsfilyedt.  A sűlyedés oly 
hamar történt, hogy a legénység és tisztek nagyrésze nem tudott megmenekülni, 
131 ember életét vesztette. Ellenben 152, közöttük a kapitány és a hajótiszt 
megmenekült. 

Posta vonatok közlekedése. 
Augusztus 9-tól kezdve a nagyobb városok helyi forgalmának  lebonyolítása 

céljából, csupán III. osztályú kocsikkal, a kővetkező menetrendszerinti belyi vona-
tok fognak  közlekedni: 
Bzékelykocsárd ind. 3-04 éjjel 
Marosvásárhely ind. 4-23 délután 
Marosvásárhely ind. 342 délután 
Maroshéviz ind. 1.27 éjjel 
Maroshéviz ind. 5 55 reggel 
Gyergyószéntmiklós ind. 7 50 este 
Gyergyószentmikiós ind. 3 40 éjjel 
Csíkszereda ind. 3-09 délután 
Csíkszereda ind. 5*59 délután 
Tusnád közBég ind. 5 30 reggel 
Tusnád község ind. 157 éjjel 
Brassó ind. 5 05 délután 
Sepsiszentgyörgy ind. 600 reggel 
Kézdivásárhely ind. 529 délután 
Kézdivásárhely ind. 6 41 este 
Bereţzk ind. 624 reggel 
Madéfalva ind. 443 délután 
GyimesbQkk ind. 2 21 éjjel 

Marosvásárhely érk. 5*51 reggel 
Székelykocsárd érk. 7.01 este 
Maroshéviz érk. 1110 éjjel 
Marosvásárhely érk. 8 07 reggel 
Gyergyószentmikiós érk. 817 reggel 
Maroshéviz érk. 9-54 este 
Csíkszereda érk. 7-59 reggel 
Gyergyószentmikiós érk. 739 este 
Tusnád község érk. 7 11 este 
Csíkszereda érk. 6 46 regei 
Brassó érk. 7.26 reggel 
Tusnád község érk. 10 44 este 
Kézdivásátliely érk. 8 40 d. e. 
Sepsiszentgyörgy érk. 7-57 este 
Bereczk érk. 748 este 
Kézdivásárhely érk. 7-28 reggel 
Gyími'sbQkk érk. 857 este 
Madéfalva érk. 6.38 reggel 

Közlekedni fog  az egész mozgósítás tartama alatt egy-egy pár hadi posta 
vonat, melyet azonban osak közigazgatási vagy katonai hatósági igazolvánnyal bíró 
utasok vehetnek igénybe. 

Ára 6 fillér. 
Nyomatott Vákár L kdaynuroaMláftbaD,  Cslkaien*!». 




