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CSÍKI LAPOK és SZÉKELYSÉG 
Táviratok! 

Moratorium. 
Budapest, augusztus 13. 

(Hivatalos). A Budapesti Közlöny mai száma publikálja a 
kormányrendeletet a moratorium tárgyában. 

A rendelet szerint a lejárt vagy szeptember hó 30-ik nap-
jáig bezárólag lejáró pénztartozások fizetésére,  amelyek augusz-
tus hó első napja elótt kiállított váltón, kereskedelmi utalványon, 
közraktári jegyen, csekken vagy általában olyan kereskedelmi 
ügyleten vagy más magánjogi címen alapulnak és amelyek augusz-
tus elsó napja előtt keletkeztek, két hónapi halasztás, morato-
rium engedélyeztetik. Oly tartozások tekintetében, amelyek után 
kikötés alapján vagy törvénynél fova  kamat jár, a kamatot a 
halasztás idejére is lehet számítani, nem kamatozó tartozás után 
törvényes kamat számitható. 

A megjelölt halasztás kerete alá nem esnek az állami és 
államilag bistositott adósságok kamatai, tőketörlesztő részletei és 
járadékai, zálogleveleknek, valamint óvadékképes kötvényeknek 
kamatszelvényei és kisorsolt címletei; törlesztéses záloglevél-
kölcsönöknek kamatai, közüzemeknek használatáért fizetendő 
dijak; hadiállapotbeli személyekkel szemben fennálló  tartozások; 
tartásdijak és életjáradékok; biztosítási ügyletekből eredő több-
féle  tartozások; bértartozások, kivéve a katonai szolgálatot tel-
jesítőkkel szemben fennálló  haszonbértartozásokat; szolgálati szer 
zódésekből eredő tartozások; a munkavállaló alvállalkozójával 
szemben terhelő tartozások; idegen vagyon kezeléséből a halasz-
tás ideje alatt befolyó  jövedelem kiszolgáltatása, a vagyonkezelőt 
megillető jogok épségben tartásával. 

Ha a betéti könyvek folyó  számára elhelyezett betét augusz-
tus hó 1-ső napján két ezer koronát meg nem halad, a betevő 
200 koronának, ha pedig két ezer koronát meghalad, havonként 
200 koronának kifizetését  követelheti, de 2000 koronától 4000 
koronáig terjedő betétnél a halasztás egész ideje alatt legfeljebb 
a betét 10 százalékának kifizetését  lehet követelni. 

A folyószámla-tulajdonosok  betétének kifizetését  összegre 
való tekintet nélkül követelhetik, amennyiben a kifizetendő  ösz-
szegre munkabérnek, üzleti vagy üzemhelyiségei béreinek kiegyen-
lítésére múlhatatlanul szükségük van vagy "amennyiben az össze-
get adók vagy más köztartozások kiegyenlítéséül a beszedésükre 
hivatott pénztárhoz utalja át. E jogával azonban csak ugy élhet, 
ha a szükségelt összeget, amennyiben hosszabb felmondási  idő 
kikötve nincs, legalább 8 nappal elóbb írásban bejelenti. 

Montenegró hadat üzent Németországnak. 
Budapest, augusztus 13. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A montenegrói kormány 
hadat üzent a német kormánynak és Bckhardt cetinjei német 
követ már elhagyta C t̂tinjét. 

Románia mellettünk. 
Budapest, augusztus 13. 

(Hivatalos). Vajda Sándor magyar országgyűlési képviselő 
a bukaresti .Adversul'-ban cikket irt, melyben örömmel nyilat-
kozik arról, hogy a magyarországi románok lelkesedéssel siettek 
a zászlók,alá és telve vannak dinasztikus hűséggel és hazasze-
retettel. Óva inti Románlát attól, hogy Oroszország karjaiba 
vesse magit és figyelmezteti  Romániát arra, hogy a magyarok 
és románok közötti viszálykodás megszűnt, mert a románság 
és magyarság Igazutja megtaláltatott. 

Vajdának e cikkére Tisza István gróf  miniszterelnök ma 
nyilt levelet publikál, amely igy szól: 

.Igen tisztelt Uraml 
Az „Adversul'-ban megjelent nyilatkozat után elégtétellel 

tartozom Önnek. Oerovszklnak Önhöz intézett leveléből a pán-
szláv agltáoióval kapcsolatban olyan intimitást véltein kiolvasni, 
amely kemény vád emelésére indított. Készséggel konstatálom, 
hogy mostani fellépése  ezzel a feltevéssel  ellentétben áll. Én 
örülök a legjobban, hogy az alaptalannak bizonyult és ezennel 
kifejezem  önnel szemben emelt vádam feletti  sajnálkozásomat 

Döntő perceket élünk. A román népnek most kell megmu-
tatni a németséggel és magyarsággal, akarja-e a megértést és 
közreműködést vagy a pánszláv kolosszus karjaiba veti magát. 

A hűségnek, hazaszeretetnek és tettre kész vitézségnek minden 
cselekedete egy-egy gránitkocka a kölcsönös bizalmon és a 
rokonszenven felépülő  szebb jövő talapzatának. Tisza István." 

Anglia és Franciaország hadüzenete. 
Bécs, augusztus 13. 

(Hivatalos.) Sir Móric de Bunsen britt királyi nagykövet meg-
jelent a cs. és kir. közös külügyminisztériumban és kijelentette, 
hogy Prancziaország Ausztria Magyarországgal háborús állapotban 
levőnek tekinti magát, mert Ausztria-Magyarország Franciaország 
szövetségese, Oroszország ellen háborút visel és Franciaország 
ellenségét a német birodalom támogatja. 

Egyúttal kijelentette a britt királyi nagykövet, hogy tekin-
tettel Franciaország magatartására, Nagybrittánia a monarchiával 
is hadiállapotban levőnek tekinti magát. 

Veszteségeink a háborúban. 
Budapest, augusztus 14. 

A Budapesti Tudósító jelenti. A veszteségi kimutatásokról 
legutóbb közzétett értesítésünk kiegészítéséül még tudatjuk, hogy 
a teljes szövegű, tehát az egész fegyveres  erőt felölelő  veszte-
ség-kimutatások a hadügyminisztériumban az erre a célra szer-
vezett bizottság utján közvetlenül minden törvény hatóságnak,, a 
rendezett tanácsú városoknak és községeknek is megküldetnék 
ugy, hogy az érdeklődőknek még a legkisebb községben is mód-
jukban fog  állani, hogy az eredeti veszteségi kimutatásokba a 
megjelenés után azonnal betekinthessenek. Ezenkívül gondosko-
dás történt arról, hogy a veszteségi-kimutatásnak az illető vidék 
lakósságát leginkább érdeklő részét tartalmazó kivonat falraga-
szok utján az illető vidéken szokásos nyelven is közhírré tétessék. 

Az északi és déli harcterekről. 
Budapest, augusztus 14. 

(Hivatalos) Az észak-keleti harctéren egy zászlóaljból és 
több kozák szotnyából álló csapatot, melynek több gépfegyvere 
és 12 ágyuja volt, visszavertünk oly annyira, hogy az ellenség 
megfutamodva  vonult vissza a határtól. Azonfelül  több-kisebb 
orosz osztály, mely a határon megkísérelte a betörést, csapataink 
közeledtére visszavonult. 

A dél-keleti eseményekről a még kívánatos titoktartás oká-
ból konkrét adatok ma sem bocsájthatók nyilvánosságra. 

A közönség türelmetlensége. 
Budapest, augusztus 14. 

(Hivatalos.) Az a türelmetlenség és várakozás, amely a 
közönség körében, kivált a déli harctér eseményei iránt meg-
nyilvánult, azt eredményezte, hogy különösen a valószínűség 
látszatával kérkedő híresztelések terjednek el és találnak sok 
helyen hitelre. 

Ezzel szemben illetékes helyen ismételten figyelmeztetnek 
arra, hogy az olyanféle  hirek, melyek jelentéktelenebb előcsatá-
rozásokra vonatkoznak, a valóságnak megfelelnek,  mert azok 
most is folynak,  a nagyobb eseményekről szólóak azonban min-
den alap nélkül valók. Vonatkozik ez ugy a győzelem, mint a 
veszteségi hírekre egyaránt. 

Egyben ugyanazon illetékes helyen újból kijelentették, hogy 
a déli harctér nagyobb eseményeiről, mihelyt csak bekövetkez-
nek, a nyilvánosságot haladéktalanul és helyesen, tájékoztatni 
fogják. 

Élelmiszerek szállítása. Élelmiszert és élesztőt tartalmazó 
postai csomagok bárkitől bárkinek feladhatók,  azonban a csomag 
5 kilónál nehezebb nem lehet és a csomag tartalma a feladás 
elótt a postahivatalban bemutatandó. Ezen csomagok a feladó 
veszélyére fogadtatnak  el. 

A rendőrkapitány egy élelmiszer árust 5 napi elzárásra és 
100 korona pénzbüntetésre Ítélt, mert az élelmicikket túlságos 
drágán árulta. Hasonló eljárás miatt többek ellen folyik  a vizsgálat 

A kincstár részére vásárolt hátas és hámos lovak árát, a posta-
takarékpénztár a lóátvételtfll  számított 0 hét alatt utalványoua. 

UtóálUtáa Székelyudvarhelyen e hó 1?., 22. és 20 én leu. 
Térképek a háború színteréről kap' 

hatók Vákár L. könyvkereskedésében 
Csíkszeredában. 

A Kossuth-cukráftzdában  naponta friss  sütemény, fagylalt,  jegeskávé állandóan kapható. 
Nyomatott Vákár L. Mayvilyomdájtbao, Catkuerada. 




