Rendkívüli kiadás!
Csíkszereda, 1914. évi augusztus 6.

CSÍKI LAPOK
és SZÉKELYSÉG
Táviratok!
Budapest, 1914. augusztus 5, este 10 ó. 10.
Waschington. Wilson elnök az Egyesült-Államok semlegességére vonatkozó nyilatkozatot adott. — Hamburg. a senatus rendkívüli hadicélok fedezésére
5 millió márkát kért a polgároktól. — Xovitzban a mozgósítás teljes rendben folyt
le, nagy lelkesedés és hazafias tüntetés Konstantinápoly!)')! az osztrák, valamint
a magyar ós német tartalékosok nagyszámban indulnak haza, u koloniákban
óriási lelkesedés.
A Wolfnei-ügynökség jelenti Berlinből: A Földközi tengeren levő német
hadihajúk tegnap az algiri partokon egyes megerősített helyeken francia csapat szállítmányok behajózási helyeit rommá lőtték; a lövéseket
viszonozták.
Budapest, 1914. augusztus 5, éjjel 11 ó. 5 p.
(Hivatalos jelentés), Kikezelt augusztus ö-én este 9 órakor. .4 tegnapi tüzérharcra vonatkozólag még a következő értesítés érkezett: Augusztus hó 4-én
délelőtt 9 órakor a Kőrös monitor állomáshelyéiül felderítés végett kilutott,
amidőn szerb ágyuk hirtelen megkezdték a tüzelést és amint későbben kitűnt,
egy egészen modem gyoi stiizelő üteggel, néhány löveg a monitort találta,
szerencsére azonban anélkül, hogy a hajószemélyzetéhen kárt okoztak volna,
vagy a hajó harcképességét csökkentették volna, ekkor százaztöldi tüzérségünk
harcba lépett és tüzelésének kiváló hatása hamarosan elhallgattatta a várban
lc\ű ellenséges tüzérséget : a monitor aztán visszatért rendes állomáshelyére.
Délután 4 óta 5 fi perekor 5 hadihajónk közül a Körös /'.-, kifutott, hogy
védők azon kísérletezéseit, hogy az eiőditmcnyekben és fedezetekben előállott
károkat helyieállitsák, megakadályozzák, hajóágyuink tüzelése, mely csuk gyengén viszonozta tolt az ei ődilményekben
különösen a felső várban
újólag
nagy tombolást végzett. í'z alkalommal a tüzelés, az ellenséges gyalogság ellen
is indíttatott meg-. .4 partok n elletti építményeken fedezési talált monitoraink
délután 6 órakor ismét visszatértek anélkül, hogy veszteség vagy kár érte
volna őket. Az éj folyamán ismételten robbanások voltak halhatók, melyekből
és az időközőnkiat lel-fellobbanó tüzlángokból következtethető,
hogy a tüzelés
által a vái ban nagyobb mennyiségű muníció készletet robbantottak lel. Top ábbá
jelentik, hogy: Ellenséges kémek a Zimony melletti szöllőkben rajta értek,
amint fényjelzésekkel
ágyúink állását az ellenségnek akarták tuiltul adni,
mini' a 8 kem el lett fogva és lögtön itélő bíróság elé állítva; a többi harcvonalban a l>una, Száva és a lhina mentén ujabb esemény nem fordult
elő.
Párisbul jelentik: A francia kamara ma délutáni ülésén közölték l'oincare
elnök üzenetét, mely megvádolja Németországot, hogy hadüzenet nélkül megtámadta Franciaországot, holott az békére törekszik ; a kamarát bizonytalan
időre elnapolták.
Budapest, 1914. augusztus ">, éjjel 11 ó. 40 p.
(Hivatalos jelentét). Augusztus ó é n déli 12 óra 1"> perckor. A szerb határon
levő csapataink helyzetjelentéseiből kivi hető, hogy olt fokozottabb tevékenység
kezdődik. Belgrádnál a felső és alsó várban, valamint a szomszédos magaslatokon
elhelyezett szerb várágyuk megkisérlették erős tüzelésükkel az innenső parton
való csapatmozgásokat, valamint a Száván és a Dunáu való hajózást megakadályozni,
ez indította csapatainkat arra, hogy ezt-n várágyuk ellen a tüzérség meguyissn a
a tüzelést. A tUzérharc azzal végződött, hogy a szerb ütegeket hallgatásra hírluk,
mely alkalommal a vármllvek erős sérüléseket szenvedtek, a város a bombázástól
teljesen mentes maradt.
A Drina mentén csend uralkodik, különös dicsérettel emelendő ki a biztosítási szolgálatnál alkalmazott csapatoknak, kivált a gyalogságnak és a határórvadászoknak a tevékenysége.
A berliui Wolf ügynökség jelenti, hogy Kydtkühszen mellett, ott ahol az
oroszok tegnapelőtt először törtek be német területre, az éjjel a német csapatok
ellenállhatatlanul erős támadással bevették Kabarto orosz határváro9t, az oroszok
foglyok hátrahagyásával kétfelé megfutamodtak, a német csapatok vesztesége igen
csekély volt.

Budapest, 1914. augusztus 6, d. e. 10 óra.
Hivatalos közlés: A kormány arról értesült, hogy egyes vidékeken lelketlen üzérek elhitetik a néppel, hogy a mozgósítás céljaiból besorozott lovak
ára lejében adott utalványokat nem fogja a kincstár beváltani, sőt itt-ott a
papírpénz elértéktelenedést is hirdették, az ezúton félrevezetett egyének tulajdonában levő utalványokat és papírpénzt jóval értéken alul veszik meg. A
kormány sürgős rendeletben hívta fel a közigazgatási hatóságok figyelmét
ezekre a jelenségekre és utasította őket, tegyék közhírré, hogy az, aki a közönségnek ily gonosz tévedésbe ejtésével máSRak kárt okoz, magának jogtalan
hasznot szerez, csalást követ el és eljárása a büntetőtörvény rendelkezése alá
esik. Ennél fogva az igazságügyminiszter is utasította a királyi ügyészeket,
hogy hasonló üzelmek megtorlása körül a legnagyobb buzgalommal és szigorral járjam k el, ez akció sikere érdekében utasította a kormány a közigazgatási batóségokat, hogy a tudomásukra jutó hasonló üzelmek esetében a bün-

tető eljárás megindításáról gondoskodjanak s azzal a kéréssel fordult ugy a
kárvallottakhoz, mint a közönséghez is, hogy minden ilyen esetet hozzanak a
hatóságok tudomására.

Ára 6 fillér.
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