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CSÍKI LAPOK és SZEKEITSEO 
T á v i r a t o k ! 

Tisza István kihallgatáson a királynál. 
Budapest, augusztus 8, este 10 ó. 30 p. 

(Hiv. jel.) Bécsből jelentik, hogy Oróf  Tisza István miniBz 
terelnOk tegnap a délelőtt folyamán  hosszabb tanácskozást foly-
tatott Berthold gróf  ~ külügyminiszterrel, majd délben a király 
kalOn kihallgatáson fogadta  Tisza István gróf  miniszterelnököt. 
Délután a külügyminisztériumban tanácskozás volt, amelyen Bért 
hold gróf  külügyminiszter, Tisza István gróf  és Slürg gróf  mi-
niszterelnökök vettek részt 

Románia magatartása. 
Budapest, augusztus 8, éjjel 10 óra. 

(Hiv. jel.) A bukaresti keleti értesitó jelenti, hogy a szinajai 
koronatanácsból kiszivárgott hirek szerint a vita mindvégig ama 
kérdés körül forgott,  hogy Románia melyik hatalmi csoporthoz 
csatlakozzék. Mély hatással voltak és eldöntötték a kérdést Ká-
roly román király szavai, aki az öreg Carppal, a konzervatív 
párt köztiszteletben álló vezérférflval  együtt bizalmát nyilvání-
totta Ausztria és Magyarország valamint Németország hadere-
jében és hűségében. Egyöntetűen megállapodásra jutottak abban 
hogy Romániának mindenek előtt határait kell védeni és érdé 
keit biztositani. 

Az osztrák-magyar éB német nagykövet Sinajában várt a 
koronatanács határozatára, ellenben az orosz követ nem volt jelen. 

Az oroszok visszaverése. 
Budapest, augusztus 8, éjjel 11 óra. 

(Hivatalos jelentós.) Krakkótól északra fekvő  orosz terüle-
teken, közvetlenül a hadüzenet után 8-án reggelre virradólag 
orosz lovas járőrök és Bzakaszok kalandoztak határvidékünk felé 
és kísérletet tettek a határáttörésre, de csapataink lelkes ellen 
állása és főleg  a lovasság műveletei azt meghiúsították. Sőt min 
den ezirányu törekvést és apróbb csatározásokat, mely az oro-
szok részéről többször ismétlődött nemcsak visszavertek, hanem 
az oroszokat minden vonalon a visszavonulásra kényszeritették. 

Ugyanilyen visszaveretésben részesültek az orosz csapatok 
a Bukovinai határon fekvő  Novosieti mellett folyt  kemény harc 
ban. A visszaverést részüünkről oly meglepetésszerű támadás kö 
vette, hogy ez a támadás az ottani határmentét uraló magasla 
tokát birtokunkba juttatta. 

A r a t á s i szabadság a népfelkelőknek. 
A honvédelmi miniszter sürgős körrendeletben értesitette 

vármegyénk alispánját, hogy a behívott népfelkelőket  az ara-
tási időre ott, ahol annak szüksége mutatkozik, hazabocsájtják, 
Azok kiknek az aratómunkásokra van szükségük, ebbeli kéré-
süket az Illetékes közigazgatási hatóságoknál bejelenteni köte-
lesek, melyek haladéktalanul intézkednek a népfelkelő-aratók 
kirendelése iránt. 

A kozákok újbóli kudarca. 
Budapest, augusztus 8, éjjel 12 óra 10 p. 

Bécsből telefonálják,  hogy az orosz határról érkezett jelentés 
szerint tegnap reggel az ellenséges lovasság folytatta  kísérleteit, 
hogy területűnkre áttörhessen. Adamovszka mellett reggel 8 óra-
kor harcra került a sor az ottani határőrségünk és a kozákok 
között. A mieink hosszabb tűzérharc után visszaverték és vissza-
vonulásra kényszeritették a kozákokat. 

Három gőzös és kétszáz szerb alattvaló elfogatása. 
Budapest, augusztus 0, hajnali 3 óra. 

(Hivatalos jelentés). Magyar határon a csendőrök elfogtak 
két személyszállító és egy tehergőzöst, kétszáz szerb alattvaló-
val együtt. A tehergőzösön nagymennyiségű fa-  és szénrako-
mány volt 

A z orosz nagykövet Schweiczba utazott . 
(Hivatalos jelentés.) Bécs. Sebecó orosz nagykövet felesége 

betegségére való tekintettel nem Pétervárra, hanem Schweitzba 
utazott. 

Mozgósították a Norvég flottát. 
(Hivatalos jelentés.) Bécs. Neue Freie Presse jelenti, hogy 

a norvég konsulátustól nyert értesülése szerint a Norvég flottát 
mozgósították. 

Német cirkáló hajók áttörték a z angol hadihajók 
vonalait. 

Bécs. Breslau és Goeber német cirkálók, melyek a Föld-
közi tengeren megerősített francia  kikötőket bombáztak áttörték 
az angol hadihajók vonalait és biztos kikötőbe futottak. 

Talist ezredes Vilmos császár levelével Rómába ment. 
Budapest, augusztus 9, reggel 6 óra 10 p. 

Róma. Talist ezredes a német császár szárnysegéde tegnap 
ide érkezett, a császár sajátkezüleg írott levelével. Az olasz 
király hosszabb kihallgatáson fogadta.  Tegnap este visszautazott 
Berlinbe. 

A z Orosz-lengyelországi mozgósítás sikertelen. 
(Hivatalos jelentéB.) Krakkó. Orosz-lengyelországi mozgósítás 

sikertelenül végződött. A behivottak alig negyven százaléka en-
gedelmeskedett a behivási parancsnak. 

Szófia ostromállapot kihirdetése. 
Budapest, augusztus 9, reggel 6 óra 10 p. 

Szófia  kormánya holnap javaslatot terjeszt a ház elé, mely 
tekintettel a nemzetközi bonyadalomra javasolni fogja  az ostrom-
állapot kihirdetését. 

A z angol miniszterelnök katonát kér a háztól. 
London. A miniszterelnök tegnap az alsóházban felhatalma-

zást kért, hogy a hadsereget Ötszázezer emberrel kiegészíthesse. 

A z angolok és franciák üldözik a z idegen alattvalókat. 
London. Nyolc német alattvaló lakásán kémkedés gyanúja 

miatt házkutatást tartottak, bár arra ok nem volt. Az angolok 
mindenféle  címeken üldözik őket. 

Románián keresztül kapja a Pester Loyd bécsi tudósítója a 
párisi hirt, hogy a francia  fővárosban  tartózkodó románokat egy-
két nap óta ugyanolyan kíméletlenséggel inzultálják mint a német 
és magyar honosokat. Több ezerre menő munkást is kiutasítot-
tak Francziaországból. 

Részletes tudósítás a 3 szerb gőzös elfogásáról. 
Moldva. Csendőreinknek és rendőreinknek sikerült az Al-

dunán 3 szerb gőzöst feltartóztatni  és elfogni.  A különítmény, 
melyet Marschall Kálmán csendórfőhadnagy  vezetett egymásután 
foglalta  el a Sumadia és Deligrad nevű személyszállító gőzösö-
ket és a Krajna nevű vontató hajót, mely tizenegy uszályt vitt 
magával. A hajókon összesen 222 szerb alattvaló volt, akiket 
átadtak a katonai parancsnokságnak. 

Magyar románok lelkesedése. 
Hunyadvármegye Marosillye nevü községében a román ifjú-

ság nagy lelkesedéssel tett eleget a mozgósítási felhívásnak  és 
számos román fiatalember  önkéntesen jelentkezett az osztrák-
magyar hadsereg zászlója alá. A román intelligencia vezetői dr. 
Rozványi István, Juga Miklós, Jaun János, Privu József  és Pászku 
Demeter a magyar haza iránti rendithetlen hőségükről szóló nyi-
latkozatát publikálták. 

Schweicz semlegessége. 
Bora. Schweiczi szövetség tanácsa elhatározta, hogy sem-

legessége biztosítására esetleg kénytelen lesz megszállani a 
a francia  Savoyt. Bécsi diplomáciái kOrök nézete szerint ez az 
elhatározás a párisi kormányt nyilván idegesíteni fogja,  holott a 
Schweicziak szerződésbeli joga alapján ez a megszálláB osupán 
a semlegesség védelmét jelenti. 

Lembergi Kozákok veresége. 
Budapest, aug. 9. reggel 6 óra. 

Hivatalosan jelentik, hogy 800 gaiicziai ifjú  lövész Frank 
kapitány vezetése alatt Michnovánál 9000 alvó kozákot meg-
támadott. Harcz órák hosszat tartott, kozákok 400 halott hátra-
hagyásával futva  menekültek. Lövész csapat 140 sebesültet és 
halottat vesztett. Michnova kezűnkben van. 

Sikertelen orosz betörés. 
Berlinből jelentik. Harmadik orosz lovasdandár Kameniknél 

átlépte a határt, a német lovasság megjelenésére azonban gyor-
san visszavonult 

Franczia csapatok előnyomulást Belfordnál  beszüntették. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, (Mkwwwda, 




