
12-ik számú rendkívüli kiadás! 
Ara 6 fillér. Csíkszereda, 1914. évi augusztus 15. Ára 6 fillér. 

CSÍKI LAPOK és SZÉKELYSÉG 
Táviratok! 

Hirek a déli harctérről. 
Csapataink győzelmes felvonulása. 

Budapest, augusztus 16-én, hajnali 2 óra. 
Hivatalos jelentés, érkezett este 9 órakor. Csa-

pataink ma több ponton betörtek Szerbiába. Az 
ultani ellenséges erőket visszaverték s őket a 
visszavonulásra kényszeritették. Valamennyi ak-
ciónk sikerrel járt. Csapataink átkeltek a Száván 
s rövid harc után bevették Sabácot, mely most 
már a mi birtokunkban van. 
Százezer korona a segélyezésre szorul-

tak részére. 
Budapest, augusztus 15, reggel 4 óra. 

Lúgosról jelentik, hogy a román bánáti határ-
őrezredből alakult karansebesi vagyonközösség 
választmánya a területéről bevonultak hátrama-
radottal részére százezer koronát szavazott 
meg és elhatározta, hogy ezen összegen élelmi-
szereket szerez be, a segélyezésre szorultak között 
való szétosztás végett. Medve Zoltán krassószörén-
megyei főispán  engedélyt adott arra, hogy a tör-
vényes forumok  utólagos jóváhagyása reményében 
ez a határozat azonnal végrehajtassék. 
Az osztrák-magyar csapatok előnyomu-

lása Oroszországban. 
Hivatalos jelentés szerint csapataink az északi harctéren 

Orosz-Lengyelországban egészen Jedrzejowig előnyomultak. 
Jedrzejow a bécs—varsói vasút mentén fekszik,  70 kilomé-

ternyire Krakkótól. 

A mühlhauseni foglyok  és zsákmányok. 
MUhlhausennél a francia  csapatokból tiz tisztet és 513 embert 

fogtak  el. Zsákmányul esett négy ágyú, számos kocsi éB fegyver. 

Ezer francia  fogságban. 
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Legardenél 1000 franciát 

fogtak  el a német csapatok. 
/ 

Lelőtt francia  aviatikus. 
Egy francia  aviatikust, aki Diedenhofen  fölött  akart átrepülni 

Amenweiler környékén, lelőtték. 

Magyar huszárbravur. 
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az északi harctérről érke-

zett a hir, amely felette  jellemző csapataink szellemére. Egy 
fogságba  került magyar huszár másnap kozák lovon visszaszökött 
csapatához. 

Albán bandák betörtek Szerbiába. 
Hiteles értesülés érkezett arról, hogy a szerb hadvezetőség 

nagyobb csapattesteket küldött vissza az albán határ felé,  mert 
albániai mohamedán bandák betörtek szerb területre. Ez az uj 
bonyodalom nagyon aggasztja a ezerb kormányt. 

Forradalom az orosz Kaukázusban. 
A .Deutsche Tagesaeitung" jelenti Konstantinápolyból: Az 

Orosi Kaukázusban forradalom  tört ki. Orosz csapatok és az ott 
letelepedett oross családok már elhagyták a kaukázusi területeket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Kinevezés. A király Wellman Samu brassói kir. ügyészt a 

csíkszeredai kir. ügyészség vezetőjévé nevezte ki. 
Elhunyt honvéd-őrnagy. Orosz Dániel m. kir. nyugállományú 

honvéd-őrnagy, a csíkszeredai honvédkiegészitő parancsnoki» szer 
din délben hosszas szenvedés után elhunyt. Nehéz betegségében 
dr. Hirsch Hugó sebész főorvos  súlyos és sikerült operációt vég-
zett rajta, mely után a nagy beteg lábra állt és már már vissza-
nyerte egészségét. Váratlan komplikációk azonban újra ágyba 
döntötték és a derék katonán többé az orvosi tudomány nem 
segíthetett. Ez év elejétől parancsnoka az újonnan felállított  lion-
védkiegészitónek s rövid itt működése alatt mindenfelé  szimpá-
tiát keltett. Tetemét folyó  hó 13-án délután kisérték ki a csík-
szeredai vasúti állomáshoz impozáns nagy részvét mellett. A vég-
tisztességen megjelent Gyalókay Sándor főispán  és az egész 
tisztikar díszben. Halálát nagyszámú szép családja gyászolja. 

Uj táblai elnök. A marosvásárhelyi kir. itélö tábln elnökévé 
a király Pap Farkas budapesti kúriai birót nevezte ki. 

— Halálozás. Majláth György volt országbíró özvegye, a 
somogymegyei Mosdóson elhunyt. Elhunytban gróf  Májláth Gusztáv 
Károly erdélyi püspök édesanyját vesztette el. Jótékony bőkezű-
sége és szeretetreméltó egyénisége Erdély társadalma előtt 
közismert volt. 

— Kinevezés. A vármegye főispánja  dr. Csiszér Miklós 
kászonalcsiki járási tiszti orvost Csikvármegye tiszteletbeli tiszti 
főorvosává  nevezte ki. 

A honvédség köréből- A király Zankó Zoltán és Had-
nagy Gábor csíkszeredai honvédfőhadnagyokat  századosokká, 
Ladits Pál és Murányi János csíkszeredai honvédhadnagyokat 
főhadnagyokká  nevezte ki. Ugyancsak a 24. honvédgyalogezred-
nél főhadnagyok  lettek Fejér János és Váradi Zoltán honvéd-
hadnagyok, kik a csíkszeredai zászlóaljnál is szolgáltak. 

Mikor a székely háborúba indul. Csató János főgim-
náziumi tanár, Gergely Károly volt tanítványától, ki a csíksze-
redai fógimnáziumban  a mult évben tett érettségi vizsgálatot és 
Gergely József  csikszentsimoni tanító fla  a napokban a követ-
kező érdekes tábori levelező-lapot kapta: 

Főtisztelendő Tanár Ur! 
Igazán bocsásson meg, hogy ilyen különös kérelemmel for-

dulok a mélyen tisztelt Tanár Úrhoz. Ugyanis ha a csiki Szüz-
Mária házában talál mostanság misézni, egy rövid fohászt  küld-
jön a Nagyasszonyhoz, hogy mielőtt elesném, eszközöljön ki a 
magyarok Istenétől számomra egy eleven muszkát, hogy külde-
ném előre. 

Mély tisztelettel tanítványa Gergely,  önkéntes. 
Az uj postai rendelkezések. A hivatalos lap mai száma több 

uj postaintézkedést közöl, melyekre a közönség figyelmét  fel-
hívjuk : 

A háborús viszony tartama alatt a posta az ajánlott levél-
postai küldeményekért — ideértve a postai megbízásokat is — 
egyáltalán nem szavatol. 

Nem szavatol a posta a felvett  csomagokért és pénzesleve-
lekért, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a vizsgálat a postai 
alkalmazott hűtlenségét állapítja meg. 

Montenegróval az összes postai és távirdai forgalmat  meg-
szüntették. 

Megszűnt a nemzetközi utalvány és utánvételi forgalom,  ennél-
fogva  a külföldre  caóló postautalványokat további intézkedésig 
nem fogadják  el a postán, azokat a külföldről  érkezőket pedig, 
amelyeknek befizetése  1914. évi augusztus hó 9 ike után történt, 
nem fizetik  ki. 

Ausztriával ós Bosznia-Hercegovinával ai utalványforgalom 
továbbra is fennáll. 

A papírpénzt tartalmazó küldeményeket, ha az öt kilógramot 
meg n<3m haladják, belföldi  forgalomban  továbbítja a posta. (E 
küldeményeket fonákjával  kifelé  fordított  viaszosvászonban, 
gyolcsba, vagy bőrbe ugy kell csomagolni, hogy a papirpénztar-
talmak tapintás utján kétségtelenül megállapítható legyen. (E 
papírpénz-küldeményekért is csak akkor szavatol a poBta, ha a 
vizsgálat a postai alkalmazott hűtlenségét állapítaná meg. 

Kitűnő lisztek. A legjobb és legolosóbb romániai 
lisztek Blum Jakab terményázletében kaphatók, Ősik* 
szereda, Kossuth Lajos-utoa. 

A Kossuth-cullrászdában naponta friss  sütemény, fagylalt,  jegeskávé állandóan kaphaté. 

MynmHW Vákár L. UtawouUfábM,  (Ukannda. 




