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CSÍKI LAPOK és SZÉKELTSE6 
Táviratok! 

Sabac bevétele. 
Budapest, augusztus 15. 

Sabae bevételét a fővárosi  lapok Szerbia elleni 
akciónk első jelentékeny eredményeként üdvözlik. 
A Fesier Lloyd szerint benyomulásunk Szer-
biába ma folytatódik.  A Pesti Hírlap és 
Pesti Napló örömmel konstatálja, hogy Sabae bir-
toklásával avizi akadály nehézségein tul vagyunk 
;'S szabaddá lett a leszámolás utja. Az Újság" 
Szerbia elestével a megsértett igazságérzet elég-
tételét befejezettnek  tekinti. 

Az oroszok brutalitása. 
Bécs. augusztus 15. 

(Express). A bécsi amerikai nagykövetség kö-
zölte külügyi kormányunkkal, hogy Hofíinger 
osztrák-magyar alkonzult. kit oroszországi nagy-
követünk levéltárunk őrizetére hátrahagyott és 
akinek biztosságáért az orosz külügyi hivatal ki-
fejezetten  garanciát vállalt, mint hadifoglyot  le-
tartóztatták. Oroszország ez erőazukot'. lónyóro kül-
ügyi kormányunk a megtorlás nemzetközi jogi 
fegyverével  válaszolt és elrendelte a bécsi orosz 
nagykövetség hátrahagyott irodalisztjeinek és a 
Budapesten tartózkodó serajevói orosz konzulnak 
letartóztatását, 

A román király üdvözli Tiszát. 
Budapest, augusztus 15. 

Aradról jelentik a Magyar Távirati Irodának: 
Pongrácz gróf.  aki Károly román herceget Sina-
jába kisérte és a román királynál audencián meg-
jelent, a román királytól meleg üdvözletet visz 
Tisza István gróf  miniszterelnöknek. 

Az újoncok, póttartalékosok, tartalé-
kosok és népfelkelők ujabb behivása. 

Budapest, augusztus 15. 
(Hivatalos). Az ez évi  újoncoknak és  pót-

tartalékosoknak  háború esetére  tervezett  idő 
előtt  való behivása a jövő  héten  fog  elren-
deltetni.  Ugyanekkor  a honvédség  már be-
hívott,  de  fölös  létszám  miatt  ismét  szabad-
ságolt  tartalékosainak,  valamint  ama népfel-
kelőknek  behivása is megtörténik,  akik ka-
tonai  szolgálatot  teljesítettek. 

Mit mondott Tisza. 
Budapest, augusztus 15. 

(Hivatalos.) Egyes fővárosi  lapok a 
miniszterelnöknek tegnap a munkapárti 
körben beszélgetés közben tett nyilat-
kozataiból hoznak közleményeket, a 

melyek számos félreértést  tartalmaznak 
és egészen téves benyomást keltenek. 
A miniszterelnök által mondottak lé-
nyege az volt, hogy a siker Isten kezé-
ben van, de mindaz, ami eddig történt, 
mindenekelőtt pedig az a tettrekész fér-
fias  elszántság, amely ugy a hadsereget, 
mint a monarchia két államának lakos-
ságát áthatja, a legjobb reményekre jo-
gosit és garanciát nyújt aziránt, hogy a 
reánk kényszeritett nagy mérkőzésben 
megfogjuk  állni helyünket.Csüggedésre, 
kishitűségre a nagy küzdelem bárminő 
változatos fordulatai  között sem volna 
okunk. Arról egy szót sem mondott a 
miniszterelnök, hogy ne kössünk olcsó 
békét, ha az egész vonalon miénk a győ-
zelem. Hiszen ilyen hadjárat után rend-
szerint a közvélemény igényeinek mér-
séklése a felelős  állásban levők feladata. 
Hanem azt mondta a miniszterelnök, 
hogy amilyen nehéz szivvel tudta magát 
a háborúra elhatározni, éppen olyan 
határozott meggyőződése, hogy a harcot 
végig lxoll liÜEsdénünk s npm ez.a\j'dnl  ad-
dig nyugodnunk, mig meg nem szereztük 
jövő biztonságunk állandó garanciáit. 

A trónörökös adományai. 
Budapest, augusztus 15. 

(Hivatalos.) Károly Ferenc József 
trónörökös az osztrák és magyar vörös-
keresztnek, valamint az ausztriai, ma-
gyarországi és boszniai behivott tarta-
lékosok családjainak segélyére 70,000 
koronát adományozott. 

Honvédeink eskütétele. 
Csíkszereda, augusztus 15. 

Lélekemelő gyönyörű ünnepély volt a csíkszeredai honvéd-
zászlóalj mai eskütétele. A honvéd gyakorlótéren 10,000 ember 
volt tanuja erőtől és hazafias  lelkesedéstől duzzadó honvédeiuk 
esküjének. Büszkén és boldogan néztük székely népünk színe-
virágát, mert tudjuk, hogy csak diadallal, győzelemmel térhetnek 
vissza. Messze vidékről zarándokoltak ide székely testvéreink, 
hogy szemtől-szembe lássák azt az örömet, lelkesedést és erős 
bizalmat, mely honvédeiuket és közönségüuket egyaránt átha-
totta. Könny nem esett, mindenki örvendett és tartotta öröm-
könnyeit a győzelmes viszontlátásra. A tábori misét Szekeres 
József  dr. plébános fényes  segédlettel mondotta, majd gyönyörű 
beszédet intézett honvédeinkhez, kérve Isten segítségét fegyve-
reinkre, utánna pedig megáldotta honvédeinket. Az eskü beve-
tele utan Nagy Pál zászlóaljparancsnok — hatalmas, szép szál 
katona — gyújtó beszédet intézett lováról honvédeinkhez, melyet 
ezreknek éljenriadalma kisért. A város polgársága szép virág-
csokrot nyújtott át a zászlóaljparancsnoknak s honvédeinknek is 
bőségesen jutott a virágcsokrokból. A lélekemelő ünnepélyt hon-
védeink nagyszerű elvonulása fejezte  be. 

Kitűnő lisztek. A legjobb és legolcsóbb romániai 
lisztek Blum Jakab terményüzletében kaphatók, Csik-
szereda, Kossuth Lajos-utca. 

A Kossuth-cukrászdában naponta friss  sütemény, fagylalt,  jegeskávé állandóan kapható. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cstkuerada. 




