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CSÍKI KAPOK és SZÉKELYSÉG 
T á v i r a t o k ! 

A háború. 
Budapest, augusztus 10, déli 12 óra 30 p. 

(Hivatalos jelentés.) Sem az északi, sem a déli 
harctérről ujabb hiteles hir nem érkezett. 

A z északi harctérről. 
Krakkó, auguaitus 10, este 9 óra. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti (Hivatalosan 
cenzúráivá): Német haderő Petrika és Lodz irá-
nyában előrenyomul. Grassynál lefolyt  rendkivül 
véres küzdelem az oroszok vereségével végződött. 
Orosz-lengyel tartalékosok tömegesen szöknek át 
hozzánk és a németekhez. 

Boroszló, angusstus 10, este 9 óra. 
Orosz menekültek naponként aürün érkeznek táborunkba és 

panaszkodnak az orosz hadseregben uralkodó szOrnyü állapotokról. 

Bécs, auguaitus 10, este 9 óra. 
Az orosz csapatok a varsói vonalon visszavonultak- Brig 

folyó  mentén egyesülni akarnak orosz derékhaddal a Visztula 
folyó  völgyében. Az oroszok nem mernek mieinkkel megütközni. 

A német hajéhad Szentpétervár előtt 
Koppenhága, augusztus 10, este 11 óra. 

A német csatahajók Szentpétervár közvetlen 
közelében Viborgot bombázzák. 

Egy orosz cirkáló Farkenberg mellett zátonyra 
futott. 

Döntő ütközet a német és orosz hajóhad között. 
Stockholm, augusztus 10, este 11. 

Qotland sziget mellett heves küsdelem kezdódOtt a német 
hajóhad és az oross balti flotta  kOiOtt. 

Lefegyverzett kozákok. 
Berlin, augusztus 10, este 11 óra. 

Insterburgban a német ulánusok svadronja elfogott  két 
svadron kozákot 

Két német cirkáló bravúrja. 
Róma, augusztus 10, este 11 óra. 

A Göben és Breslau német cirkálók egyesültek flottájukkal. 
(B két cirkálóról már kOzOltük, hogy a francia  kikötőket bom-
bázták, majd áttOrték a Földközi-tengeren as angol hajóhadat. Szerk) 

Ujabb területek bevétele. 
Budapest, augusztus 10-én. Hivatalos jelentés déli 12 óra 

46 peros. A tegnapi napon a Mioohovig előnyomult csapataink 
derekasan folytatták  a harcot Estig a hegységek és fontosabb 
hadállások javarésze birtokunkban voltak. Oaliciában csapataink 
hatalmukba ejtették az ellenséges területen fekvő  Radzsiwilow 
határ hegységet 

A déli harctérről az a hir érkezett, hogy a montenegrólak 
a tegnap délután 3 óra 0 perckor heves tüzelést keadettek a 
Boeehe di Cattaro táján fekvő  Teodo réssé ellen, azonban 
tüzérségünk erélyesen viszonozta a tüzelést, ugy, hogy a mon-
tenegróiak ágyúi hamarosan elnémultak. A montenegróiak ágyu-
sáaa teljesen eredménytelen volt ós csapataink semmi vesztesé-
get nem ssenvedtek, pozioiónkbao sem ejtettek semmiféle  kárt 

A német csapatok ujabb győzelme. 
Berlin, augusztus 10 én a Wolf  ügynökség jelenti, hogy teg-

nap este Schmallening mellett Pilisitől három mérföldnyire  keleti 
irányban, két Bzásad orosz gyalogság és egy gépfegyver  OBztag 
megtámadott három század Landwer katonaságot. Egymás közOtt 
heves küzdelem fejlődött  ki. A Landwer csapatok arra kénysze-
ritették az orosz csapatokat hogy Jurboli felé  visBza vonuljanak. 

Agyonlőtték a monte-carlói játékbank aligazgatóját. 
Frankfurt,  augusztus 10. 

A monte-carlói játékbank aligazgatóját kémkedés gyamţja 
miatt a franciák  ma agyonlőtték. 

A Riewieráról visszaérkező német, osztrák és magyar utasok 
hajmeresztő dolgokat beszélnek arról a kegyetlenségek egész 
sorozatáról, amit a franciák  elkövetnek az idegenekkel szemben. 

Nyolc orosz ágyú és lőszer zsákmány. 
Berlin, augusztus 10. 

A német határvédelmi vadászcsapatok B1 a 11 a mellett 
Jochanlstalltól keletre visszavertek egy orosz lovas dandár 
támadást. Heves harc fejlődött  ki. Az oroszok a német határ-
védelmi vadászcsapatok egységes védekezése s később táma-
dása elől rendetlenül vonultak vissza, nyolc ágyú és nagy-
mennyiségű lőszer hátrahagyásával. 

Montenegróiak veresége. 
Budapest, augusztus 10, éjjel 11 óra. 

Augusztus 8-án a déli harctéren négyezer montenegrói Tre-
binjétől keletre határaink felé  közeledett, de azt csapataink két 
és fél  órát tartó szakadatlan tüzelés és ágyuharc után teljesen 
visszaverték. Montenegróiak kétszáz halottat és számos sebesül-
tet hagytak hátra, kiket azonnali gondozás alá helyeztünk. 

Antivári kikötő romokban. 
Szigetvár nevű cirkáló Antivárlnál szétrombolta a monte-

negrói Radlo kikötő állomást. 

A z oroszok ujabb veresége. 
Kelet- és Közép-Galicziában csapataink az egész vonalon 

visszaverték a betörni akaró oroszokat Egyik helyen kozákok-
nak számos halottjuk van. 

Budapest, augusztus 11, reggel 5 óra. 
Fiúméból tegnap délután érkezett Kelet nevű gőzOs kapi-

tánya jelenti, hogy augusztus 4 én Zante szigete mellett nyilt 
tengeren Warrior nevű angol cirkáló romjaira bukkant. Való-
színűleg Ooeben német cirkáló sülyesstette el. 

Déli harctér. 
Budapest, augusztus 11, reggel 7 óra. 

A Drina és Száva mentén teljes nyugalom van, minden jel 
arra vall, hogy csapataink lázasan készülnek az általános táma-
dásra. 

Montenegrói osztagok megkísérelték a hercegovinai határ 
átlépését de csapataink visszaverték. A Cattarói ObOl Teodo nevü 
része ellen montenegróiak által indított bombázás eredménytelen 
volt, sem csapatainkban sem felszerelésben  kárt nem tettek. 

Északi harctér. 
Mai jelentések, az orosz határon ujabb eseményekről nem 

számolnak be. 
Berlinből jelentik, hogy Finnországból hasatérő utasok állí-

tása sserlnt a Szent András nevü orosz dreagnought félig  el-
sülyedt 

Belford  felől  Felsó-Elsasson át Mühlhausen felé  előnyomuló 
ellenséget, mely a francia  hetedik hadtestből és Belford  helyőr-
ségének egy gyalogos hadosztályából áll, a németek Mühlhausen-
nél nagy veszteséggel visszaverték. A németek vesitesége jelen-
téktelen. 

Npwtott Vákár L. MayvnyoBdifáUa,  Orikasmte 




