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CSÍKI LAPOK és SZÉKELYSÉG 
Táviratok! 

A szerbek veresége. 
Budapest, augusztus 17. 

(Cenzúráivá). Magyar Távirati Iroda jelenti: A tegnap jelen-
tett Driaa menti harcok csapatainknak az ellenség feletti  döntő 
győzelméhez vezettek. Ellenség Valjevó felé  visszaszorittatott, 
sok foglyot  ejtettQnk, ezenkívül igen nagy hadizsákmány birto-
kunkba jutott. Ellenség OldSzéBe legteljesebb mértékben folyik. 
Részletek a szerbek elleni győzelemről. 

Budapest, augusztus 17. 
(Hivatalos jelentés). A tegnap jelentett Drina menti harcok 

csapatainknak az erős ellenség feletti  döntő győzelméhez vezet-
tek. Az ellenség Valjevó felé  veretett vissza. Számos foglyot 
ejtettünk és sok hadianyagot zsákmányoltunk. Az ellenség üldö-
zése a legteljesebb mértékben folyik. 

Csapataink csodálatraméltó bátorsággal harcoltak az erős 
állásokban levő, számra nézve egyenlő erejű ellenség ellen. Kü-
lönösen kiemelendő a varasdi 16. számú gyalogezred, amelynek 
tisztjei és legénysége a legnehezebb viszonyok között, a királyhü 
horvátok rég kipróbált BZÍVÓS vitézségével indultak győzelmes 
rohamra. 

A harcok lefolyásáról  szóló részletes hirek és a zsákmányul 
ejtett győzelmi jelek közlése később következik. 

Vilmos császár a harctéren. 
Berlin, augusztus 17. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: Vilmos német császár Berlinből 
a főhadiszállásra  utazott. A berlini főpolgármesterhez  intézett 
szavait azzal végzi, hogy igaz ügyünket nem hagyhatja el a 
győzelem. 

Alaptalan híresztelések. 
Budapest, augusztus 17. 

(Hivatalos). Két napja bejárta az összes lapokat az a hír, 
hogy a katonaság lefoglalta  a francia  tulajdont képező Chardonet 
féle  sárvári selyemgyárat. Ezzel a hírrel kapcsolatosan az az 
önkényes kombináció látott napvilágot, hogy a gyár lefoglalása 
azért történt, mert az francia  tökét képvisel. Ebből a hírből a 
vidéki közigazgatás sajnálatosképpen azt a téves következtetést 
vonja le, hogy a fraifcia  tőkét képező vagyonokat önkényesen 
le lehet foglalni.  Figyelmeztetnünk kell arra, hogy a sárvári 
selyemgyár más selyemgyárakhoz hasonlóan lőgyapotgyártással 
is foglalkozik  s miután a gyárban nagyobb mennyiségű lögyapot 
volt készletben, melyre a hadvezetőségnek szüksége volt és 
minthogy az 1912. évi LXVIII, tc. 18. és 19. szakasza egészen 
világosan feljogosítja  a hadvezetőséget a rekviziciónak arra a 
nemére, mely a jelen esetben megtörtént. A hadvezetőség eljá-
rása teljesen jogos volt, tekintet nélkül arra, hogy a sárvári gyár 
francia  tökével alapittatott-e vagy sem. 

A sabaci sebesültek. 
Budapest, augusztus 17. 

Ma 96 sabaci sebesült megérkezett Budapestre, köztük négy 
sulyoB sérüléseket szenvedett Mindnyájuknak hangulata kitűnő; 
alig várják, hogy visszamenjenek harcba. A sebesültek frissítőket 
kaptak és valamennyit gyógykezelés alá vették. 

Ujabb jelentés a sebesültekről 
Budapest, augusztus 17. 

A déli harotórról a fővárosba  irányított sebesültek állapota 
általában kielégítő, súlyosabban sebestllt igen kevés van. Köny-
nyebben sebesültek visszakívánkoznak a harotérre és lelkesedé* 
sük, melylyel haderőnk hősi viselkedéséről beszélnek, igen nagy 
és a főváros  közönségében igen megnyugtató é> lelkes vissz-
hangot keltett. 

Egy csinosan bútorozott, különbejá-
ratu szoba kiadó, Szentlélek-u. 20. sz. 

Vilmos császár a harctéren. 
Berlin, augusztus 17. 

Wolf-ügynökség  jelenti: A főhadiszállásra  utazó német csá-
szár felhatalmazta  a birodalmi kancellárt, hogy a birodalmi kor-
mányzat területén a kormányügyeket önállólag intézze. 

Orosz híresztelések. 
Bécs, augusztus 17. 

A Korr-Bureau jelenti: Egyes külföldi  lapoknak a galíciai 
határvidéken elért állítólagos orosz sikerekről szóló híresztelései 
a legélesebb ellentétben állanak a valósággal. Az oroszok egyes 
különítményeit, amelyek helyenkint néhány kilóméternyire beba 
toltak a határhoz legközelebbeaó területekre, így Zamoscenál, 
Brodinál és Sokainál, azonnal visszavetettük. A határon tevékeny-
ségük egyáltalában csak egyes, védtelen határvidéki falvak  ki-
fosztására  és felgyújtására  szorítkozott. Ezzel szemben több lovas-
osztályunk az orosz határon át messzire nyomult be Oroszország 
belső területére. 

A délszláv propaganda csődje. 
Bécs, augusztus 17. 

Délszláv legénységünk loznicai hősiessége politikai körökre 
mély benyomást tett. Nyilvánvalóan délszláv propaganda teljes 
kudarcot vallott. 

Románia készültsége. 
Bukarest, augusztus 17. 

A román hadsereg mozgósítása befejeztetett. 

A japánok bevonulása. 
Berlin, augusztus 17. 

A japán diákok, köztük több fiatal  tengerész, kik itten ké-
peztették magukat, hazautaztak. 

György szerb herceg megsebesült. 
Budapest, augusztus 16. 

A Bécsben megjelenő „Zeit" cimü újság Bukarestből vett 
tudósítása szerint közli, hogy György szerb herceg könnyebben 
megsebesült. 

Az északi harctérről. 
Bécs, augusztus 17. 

A galíciai határon kisebb harcok folynak.  Csapataink a ko-
zákokat, kik sokat vesztettek, mindenütt visszaverték és üldö-
zőbe vették. 

Caillaux a francia  hadseregben. 
Páris, augusztus 17. 

Caillaux pénzügyminiszter belépett a hadseregbe. 

Letartóztatott politikai foglyok. 
Fiume, augusztus 17. 

274 politikai foglyot  Sebenikóból, Uaguzából, Zárából és 
Spalatóból ide szállítottak. 

Spanyolország semlegessége. 
Berlin, augusztus 17. 

Wolf  Ügynökség jelenti: A spanyol kormány, Polo de Ber' 
nadi itteni nagykövete utján azt közölte a német kormánnyal, 
hogy Spanyolország a jelenlegi háború folyamán  szigorúan sem-
leges. . _ . _ 

A Lázár Domokos-féle  házban a földszinten 
három üzlethelyiség és 2 udvari helyiség kiadó, 
Értekezhetni Veress Sándor dr.-nál, Csikszereda, 

Térképek a háború színteréről kap-
hatók Vákár L. könyvkereskedésében 
Csíkszeredában. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cstksaerada. 




