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CSÍKI LAPOK és SZÉKELYSÉG 
Táviratok! 

Pénzügyi helyzet. 
Bécs, augusztus 18. 

Áz osztrák-magyar bank vezértitkára egy újságíró előtt arról 
nyilatkozik, hogy az ipari körök óhaja az osztrák magyar bank 
kamatlábának leszállítása iránt mikor fog  teljesedni, azt ebben a 
pillanatban megmondani nem lehet. Bizonyos azonban, hogy a 
bank kamatpolitikáját egoisztikus szempontok nem vezérlik és 
lia azok az okok, amelyek a kamatláb emelésnél mérvadók vol-
tak, megszűnnek, a főtanács  el fogja  rendelni a kamatláb leszál 
litását. Különösen megnyugtató volna, ha az angol bank kamat-
lábának 6°/0, illetve 5%-ra való leszállításáról szóló jelentések 
beigazolást nyernének. Megállapítható, hogy a legutóbbi napok-
ban lényeges megnyugvás állott be és hogy a visszaözönlések 
már túlhaladják a visszafizetéseket.  A részvények lombardirozá-
sának kérdése még a tanulmányozás stádiumában van, de bizo-
nyosra vehető, hogy a bankvezetőség határozatai nem látszanak 
szűkkeblűnek. Hitelpénztárak létesítése nincs tervbe véve. Azok 
a szociális okok, amelyeknél fogva  Németországban ilyen pénz-
tárakat terveztek, nálunk nem állanak fenn.  A tőke újból való 
megnyitásának kérdése még nem aktuális' ugyan, de bizonyos 
államérdek fűződik  a tőkeforgalom  megnyitásához. Blvárható, 
hogy a töke az osztrák-magyar hadsereg döntő győzelme esetén, 
a mi remélhető, felveszi  tevékenységét. 

A románok hódolata. 
Budapest, augusztus 18. 

Zilabról jelentik, hogy szilágymegyei románság nevében 
Getie Sándor gör. kath. püspöki helynök vezetésével megyei 
románság intelligenciájának számos tagú küldöttsége megjelent 
főispánnál,  ki előtt Qetie Sándor lelkes szavakkal tolmácsolta 
megyei román nép tántoríthatatlan királyhüségét és hazaszerete-
tét, valamint áldozatkészségét kiemelve, hogy mig a hadba hívott 
románok az ellenségek ellen harcolnak, ők a belső rend és 
nyugalom fenntartásán  munkálkodnak. 

Főispán szíves szavakkal megköszönte nyilatkozatát és fel-
kérte a küldöttséget, hogy a románajku lakósságot maguk a lel-
készek is tájékoztassák erről a hűségi nyilatkozatról és meg-
ígérte, hogy hódolatuk kifejezését  a király előtt tolraáC3oni fogja. 

Az emberiség érdekében. 
Bécs, augusztus 18. 

Ő Felsége a monarchia két államában fennálló  két Vörös-
Kereszt Egylet legfőbb  védnöki jogánál fogva,  abból az alkalom-
ból, hogy augusztus 22-én lesz 50 éves évfordulója  annak a 
napnak, melyen az emberiség érdekében oly fontos  és a mai 
mozgalmas időben annyira aktuális genfi  konvenció létesült, a 
Vörös Kereszt Egylet körül szerzett érdemek jutalmazása céljá-
ból, mint halljuk, díszjelvényt alapit. Az uj kitüutetéseknek me-
lyeknek öt fokozata  van és pedig érdemcsillag, középkereszt, 
mellen viselendő érdemkereszt, egy diszérem és egy bronzérem 
(az első két fokozatot  Ő Felsége adományozza, a többit ez idő 
szerint Ferenc Salvator főherceg)  célja, hogy a Vörös-Kereszt 
érdekében kifejtett  szolgálati működés jeléül uraknak és hölgyek-
nek adományoztaBsék, hogy az illetők a Vörös-Kereszt Egylet 
hazafias  emberbaráti céljait anyagilag előmozdítják. Az alapító 
okirat és az ide vonatkozó alapszabályzat hivatalos közzététele 
valószínűleg a fent  emiitett évforduló  napján fog  megtörténni. 

Az oroszok barbarizmusa. 
Berlin, augusztus 18. 

Beérkezett jelentések egy semleges hatalom közvetítésével 
egybehangzóan hírül adják, hogy az orosz csapatok, ahol porosz 
területre lépnek, a községeket felgyújtják  és védtelen lakósságot 
kifosztják.  Különösen nagy kegyetlenségeket követtek el Schir-
windt, Lyck és Soldau vidékein. Németország a nyilvánosság 
előtt panaszt emelt a hadviselésnek a nemzetközi jogba ütköző 
ilyetén módja ellen. Ha ilyen eljárás mellett a harc módja rendkívül 
rideg jellegű lesz, egyedül Oroszországot terheli érte a felelősség. 

Belgium nem békül. 
Berlin, auguszluB 18. 

A Wolf  Ügynökség jelenti: Lüttich bevétele után a német 
kormány Brüsselben közhírré tette, hogy miután a belga hadse-

reg fényesen  megóvta fegyvereinek  becsületét, Németország kész 
Belgiummal minden olyan megállapodást kötni* ami bármiképpen 
összeegyeztethető a Franciaország elleni harccal. Belgiumot Né-
metország kiüríti, mihelyt a hadi helyzet megengedi. Belgium 
válasza, mely augusztus 13-án érkezett, megismétli a belga kor-
mány visszautasító válaszát. 

Hogy foglalták  el Lüttichet. 
Berlin, augusztus 18. 

Wolf-ügyuökség  jelenti: Lüttich elfoglaláea  körüli titok im-
már felfedhető  a nyilvánosság számára. Már előre biztos hir érke-
zett hozzánk, mely szerint a háború kitörése előtt francia  tisztek, 
talán legénység is Lüttichbe vezényeltettek, hogy a belga csa-
patokat a várvédelmi szolgálatban kioktassák. Az ellenségeske-
dések kitörése előtt ez ellen kifogás  nem lett volna tehető, a 
Francia- és Oroszországgal való háború után azonban ez Belgium 
részéről a semlegesség megsértése volt. Gyorsan kellett csele-
kedni tehát; nem mozgósitott ezredeket vezettünk a határra és 
vonultattunk Lüttich ellen. Egy gyönge létszámban levő dandár-
lovassággal és tüzérséggel vettük be Lüttich várát, csak ennek 
megtörténte után ment végbe a mozgósitás oly módon, hogy első 
megerősítésül saját kiegészítő legénységüket kapták és csak két 
további ezredet küldöttünk azután erősítésükre. A mozgósitás most 
nyert befejezést.  Ellenfeleink  azt hitték, hogy Lüttichet nehézsé-
gek miatt nem vehetjük be, de csalódtak, mert a szünetnek más 
oka volt. Csak most kezdődött meg a német felvonulás.  Az ellen-
felek  meg fognak  győződni, hogy a német hadsereg jól élelmezve 
és felszerelve  kezdi meg az elönyomulást. A császár megtartotta 
szavát. Lüttich erődítéseinek elfoglalására  egyetlen csepp vérrel 
sem folyt  több a szükségesnél. Az ellenség nem ismerte hatásos 
támadási eszközeinket és biztosnak vélte magát erődítéseiben, 
de már tüzérségünk leggyöngébb ágyúi is arra kényszeritették a 
tüzelésnek kitett erődöket, hogy rövid tüzelés után megadják 
magukat. A helyőrség megmaradt része ezzel mentette meg életét. 
Azon erődök azonban, amelyeket nehéz ágyúink bombáztak, a 
legrövidebb idő alatt romhalmazzá lettek és maguk alá temették 
a helyőrséget. Most mieink helyreállítják az erődöket és ismét 
alkalmassá teszik a védelemre. Lüttich vára tehát nem az ellen-
ségeink által előkészített terveknek szolgált, hanem támpontja 
lesz most már a német hadseregnek. 

Két német zászlóalj vakmerősége. 
Berlin, augusztus 18 

A Wolf-ügynökség  jelenti: A mühlhauseni ütközet csupán 
alkalmi csata volt. Másfél  ellenséges hadtest betört Felsó-Elszászba, 
miközben csapataink még csak gyülekezőben voltak, mindazon-
által megtámadtuk és visszavertük az ellenséget Belfort  várába 
és azután folytatluk  a felvonulást.  Ezalatt azonban alig 14 kiló-
méternyire egy kis frankfurti  különítményünk kudarcot szenve-
vedett a Schirmele melletti Bogén szorosban. Két előre haladt 
zászlóaljat az ellenséges tüzérek váratlanul megtámadtak és a 
szűk szorosban elvették ütegeit és valószínűleg a náluk levő ter-
vek is az ellenség kezébe kerültek, ami által használhatatlanná 
váltak. Ez a jelentéktelen hadiesemény befolyást  nem gyakorolt 
ugyan az operációkra, de mindenesetre intő példa a vakmerőség 
és vigyázatlanság ellen. A két zászlóalj minden üldözés nélkül 
visszatért a várba. Ütegjeiket elvették ugyan, de kedvüket nem. 
Szigorú vizsgálat folyik  abban az irányban, hogy ezt az incidenst 
nem a lakósság okozta-e? 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Honvédeink indulása. Értesülésünk szerint a helybeli 

honvéd zászlóalj f.  hó 20-án, csütörtökön este 7 órakor indul el 
a csíkszeredai vasúti állomásról. Közönségünk meleg bucsuzás-
ban részesíti honvédeinket. Értesülésünk szerint a helybeli vasúti 
állomás tisztviselői elutazó katonáink részére több ezer szivarat 
és szivarkát gyűjtött. 

Búcsúszó. Szentpály Gábor m. kir. honvéd alezredest, a 
csíkszeredai honvéd zászlóalj volt parancsnokát Kassára behív-
ták szolgálattételre és a ma hajnali vonattal már el is utazott. 
B hirtelen elutazás miatt ez uton mond szivélyes bucsut nagy-
számú jóbarátainak és ismerőseinek. 

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

Egy csinosan bútorozott, különbé já-
ratú szoba kiadó, Szentlélek-u. 20. sz. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Carada. 




