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CSÍKI LAPOK és SZDULTSÎ6 
T á v i r a t o k ! 

Ö Felsége nyilatkozata. 
Budapest, augusztus 9, este 8 óra. 

Hivatalosan jelentik, bogy ő császári és apostoli királyi 
felsége  teljes megelégedését nyilvánította afelett  a hazafias  belá-
tásra mutató magatartás felett,  amelyet Ausztria és Magyarország 
sajtója a jelenlegi európai válság folyamán  tanusit. Berthold gróf 
külügyminisztert felhatalmazta  arra, hogy e fölötti  legfelsőbb  meg-
elégedését köztudomásra hozza. 

Folyó hó 8-án gróf  Tisza István miniszterelnök Bécsből ki-
rályi kihallgatásról hazaérkezett és munkapárti körben a követ-
kező nyilatkozatot tette: ö Felségénél voltam és hála Istennek 
a legvirulóbb egészségben, friBS  testi és szellemi erőben találtam, 
ö Felsége ismételten örömét és elismerését fejezte  ki a nemzet 
magatartásáért és különös örömet érzett a felett,  hogy a trón-
örökös párt Budapesten oly fényesen  és szeretettel fogadták. 

A miniszterelnök véleménye. 
Tisza István gróf  kijelentette, hogy örvendetesen alakul 

minden. A katonaságunk és a monarchia egész lakósságának 
tettre kész lelkes hangulatát mindnyájan ismerjük és az a leg-
szebb reményeégre jogosít. A mozgósítás és a csapatok elszál-
lítása teljesen programm szerint, a legkisebb zavar vagy fenn-
akadás nélkül megy végbe. Tisza gróf  kijelenti, hogy mindaz, 
amit E katonai vezetés tekintetében megtudhatott és tapasztal-
hatott a legteljesebb bizalomra jogosít fel. 

Hőstettek. 
A ma esti hivatalos jelentés kiemeli, Baranok János csendőr-

nek hősiességét, aki egy orosz járőrt, mely az osztrák határt 
átlépte egymaga tiz pisztolylövéssel visszaűzte. 

Manovrda Zsigmond főhadnagy  hősiességéről is szól a jelen-
tés, mely szerint a főhadnagy  egy hozzátartozója temetéséről 
sietett a harctérre és a Podvolicska Bzoros védelmében magát 
különösen kitüntette. 

Tengeri iitkezet. 
(Magyar Távirati Iroda jelentése). Hivatalos cenzúrán átment 

jelentés szerint Stockholmból jelentik augusztus 3 án. 
Aland sziget mellett német és orosz flotta  között csata volt, 

melynek folyamán  németek az orosz flottát  a finn  öbölbe vissza-
verték, egy orosz cirkáló erősen megsérült és német kézre került. 
Aland szigetet németek megszállották. 

Felhívás az orosz-lengyel néphez. 
Lemberg. Augusztus  8 án éjjel,  amikor csapataink  az 

orosz-lengyel  határt  átlépték  ugyanott  német  és  lengyel  nyel-
ven a következő  felhívást  tették  közzé  a lengyel  néphez: 

A Mindenható  akaratából,  aki a népek  sorsát  intézi  és  a 
legfőbb  hadurunk  hatalmából  lépik  át az egyesült  osztrák-
magyar és  német  seregek a határt.  Ezzel  magunkkal  hozzuk 
az évszázadok  óta orosz rabigába  görnyedő  lengyel  nép  fel-
szabadítását  is. 

Üdvözöljétek  bizalommal  zászlóinkat.  Jogosságot  hozunk 
nektek,  ti  rabigába  görnyedő  lengyelek.  Nem  idegenek  e zász 
lók  nektek,  sem testvéreiteknek.  Millió  lengyel  áll  mintegy 
másfél  évszázad  óta a monarchiának és  a német  birodalom-
nak kötelékében,  kiváló  kulturális  fejlődésbén.  Már  Szobjevszky 
lengyel  király  óta, aki a Habsburgok  szorongatott  országának 
valamikor  tetterős  segítséget  nyújtott,  bensőleg  egybe van 
forrva  Lengyelország  dicsőséges  hagyománya nyugati  szom 
szédjaival. 

Mi  tehát  ismerjük  és  értjük  a lengyel  nép  lovagiasságát 
és  tehetségét.  ígérjük  ama korlátok  ledöntését,  amelyek  a 
nyugat  kultúrájának  eredményeitől  elzárnak.  Hogy  a szellemi 
és  gazdasági  haladás  minden  forrását  számatokra  megnyissuk, 
ez egyik fontos  feladata  ennek a hadjáratnak.  Mi  nem keres-
tük ezt a háborút.  A támadásoknak  és  a rágalmaknak  sza-
kadatlan  sorozatát  azzal  tetézte  Oroszország,  hogy az osztrák-
magyar uralkodóház  ellen  elkövetett  gyalázatos  merénylet 
nypmait  állásfoglalásával  takargatta  és  felhasználta  az alkal-
mat, hogy rátámadjon  a monarchiára és  a szövetséges  német 

birodalomra.  így  jutott  felséges  hadurunk  abba a kényszer 
helyzetbe,  hogy fegyvert  ragadjon  az uralkodó,  akinek egye-
dül  köszönhető  évtizedek  óta Európa békéje.  Oroszországnak 
minden  lakója,  aki fegyvereink  sikere folytán  ami védelmünk 
alá került,  részünkről  mint  győzők  részéről  csak jogosságot 
és  emberséget  fog  tapasztalni. 

LengyelekI  Bízzátok  magatokat  örömmel  és  fentartás  nél-
kül  ami védelmünkre,  támogassátok  ami jogos és  igazságos 
törekvéseinket.  Őszinte  szívvel  bízzék  mindenki,  ami felséges 
hadurunk  igazságosságában  és  jóságában és  teljesítse  min-
denki  hivatásának  kötelességét,  otthonának  felszabadítása  iránt 
s azt a feladatot,  amelyet  a Mindenható  akarata,  a mostani 
fordulattal  nektek  kijelölt. 

A császári és királyi osztrák-magyar hadsereg 
főparancsnoksága. 

CsapatainkelönyomulásaOrosz-lengyelország területén 
Budapest, augusztus 9, éjjel 3 óra 20 p. 

Magyar távirati iroda jelenti hivatalosan cenzúrázva, hogy 
csapataink tegnap Micheovon tul negyven kilóméternyire előnyo-
multak. Közép Galíciába előnyomuló csapataink Woloczyskát, 
kelet Galicziában orosz Novoszieliczát kerítették hatalmukba. 

Montenegrói ágyuharcok. 
Montenegróiak tegnap délután bombázták a Cattarói beszögel-

létben lévő Teodot. Tüzérségünk akcióba lépett és Montenegróiak 
ütegeit rövid idő alatt elnémította. Kárunk nincsen. 

Német cirkálók támadása. 
Messinából megerősítik azt a hírt, hogy a Breslau és Qöben 

német cirkálók Filippoville és Bona afrika  parti francia  kikötő-
ket rommá lőtték, az erődöket elpusztították és a városokat fel-
gyújtották. Városok lakói Messinába menekültek. 

Orosz alattvalók kiutasítása Franciaországból. 
60 ezer orosz munkást Franciaországból kiutasítottak. 

Libau hadikikötö elesett. 
Berlinből jelentik, hogy az oroszok Libaut kiürítették. 

A Bolgár közvélemény Oroszellenes magatartása. 
Szófiából  jelentik, hogy az ottani politikai körök elitélik 

Dimitriew Radkó tábornok azon szándékát, hogy Orosz tábor-
nokká történt kinevezését elfogadja,  öt hazaárulónak tekintik, 
és többé Bolgár földre  nem léphet. 

A z Amphion angol cirkáló elsiilyedésének részletei. 
Berlinből  jelentik,  hogy a nKönigin  Louise" nevü német 

gőzös  tegnap  a Temse  torkolatáig  előnyomult,  ott  aknákat 
rakott  le.  Angol  hadihajók  észrevették  és  erős  bombázással 
elsülyesztették  a Königin  Louiset,  melynek  legénysége  csak 
részben  menekült  meg. Ekközben az Amphion angol  cirkáló 
aknába ütközött  és  131 emberrel  együtt  elsülyedt. 

Északi haderőnk ujabb előnyomulása. 
Hivatalosan jelentik, hogy tegnapi napon a Michováig elő-

nyomult csapataink derekasan folytatták  az offensivát,  estig ujabb 
negyven kilóméternyi területen az összes magaslatokat megszál-
lották. Bzután a Visztula partján álló csapatok átkeltek a folyón 
és annak túlsó partján foglaltak  állást. 

Keleti Galíciában csapataink hatalmukba kerítették az ellen-
séges területen fekvő  Radzsivolow határhelységet és Wolocziszk 
helységet, amely Podwolacziszkkal szemben fekszik. 

Orosz Nowzslikát Csernovitz közelében az ellenséges lovas 
járőrség elhagyta. Több kísérletet tett, hogy keleti és közép 
Galicziába betörjön. Csapataink a támadásokat minden vonalon 
visszaverték. Zatowicze mellett Bród és Tarnopol között az el-
lenséges támadás visszaverésekor 4 orosz kozák elesett 2 pedig 
súlyosan megsebesült. 

A déli harctérről 
ujabb események hire nem érkezett 

MjvauMI Vákár L. Hqmyomdájábao, Cdkmrtdi, 




