
1-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi augusztus 20. 

Ára 6 fillér. C S Í K I L A P O K Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

Táviratok! 
Frigyes főherceg  elismerése. 

Budapest, augusztus 19. 
Frigyes főherceg  a hadsereg főparancsnoka  e hó 12-én 

Hazai S:imu báró honvédelmi miniszterhez a kővetkező átiratot 
intézte 

A m. kir. horvát-szlavon csendőrségnek, továbbá a m. kir. 
pénzügyőrségnek az ellenséges határon végzett tevékenységéről 
aozzám érkezett jelentésekből nagy megelégedéssel láttam, hogy 
a végzett teljesítmények messze felülmúlják  a várakozásokat. A 
csendőrség és pénzügyőrség minden alkalommal, midőn az ellen 
aéggel összeütközésbe került, bátorságot, állhatatosságot, körül-
tekintést és dicséretre méltó támadó szellemet tanúsított. Bzért 
az illető csendőröknek és pénzügyőröknek köszönetemet és külö 
nös elismerésemet fejezem  ki. 

Kósza hirek hadihajóinkról. 
Budapest, augusztus 19-

(Hivatalos jelentés). Külföldi  lapoknak a Zrínyi csatahajó és 
másik három hajó elsülyedéséről szóló hírei teljesen légből ka-
pottak. Legfeljebb  a Zenta nevű kis cirkálóról lehet szó, amelyet 
erős túlsúlyban levő haderő támadott meg és vett üldözőbe és 
amelyről azóta nem érkezett jelentéB. Ezzel szemben megálla-
pítást nyert az, hogy egy torpédózuzó, bár 16 francia  csatahajó 
és nagy cirkáló a legkülönbözőbb kaliberű ágyukkal lövöldözte, 
sértetlenül érte el azt a kikötőt, amelybe kirendelték. 

Törökország megvette a 
Goebent és Breslaut. 

Bécs, augusztus 19. 
A római Stefáni-ttgynökség  közli Konstantinápolyból: A 

török kormány hivatalosan jelenti, hogy a Goeben pánoélos cir 
kálót és a Breslau cirkálót, amelyek ma a Dardanellákon átkelve 
ide érkeztek, a német kormánytól 80 millió márkáért megvásá-
rolták. (E két hajó páratlan hőstetteiről már több izben megem-
lékeztünk. Szerk.) 

A miniszterelnök ujabb adománya. 
Budapest, augusztus 19. 

Tisza István gróf  miniszterelnök 2000 koronát küldött a 
Vörös-Kereszt Egyletnek. Ez az összeg annak a diszebédnek 
költsége, amelyet a miniszterelnök Ö Felsége születése napja 
alkalmából szokott adni. A díszebéd ezúttal elmaradt és az össze-
get a miniszterelnök az egylet céljaira küldötte. 

A németek előnyomulása 
Oroszországban. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: A német csapatok bevették Mtawa 
orosz várost. 

A németek győzelme az oroszok felett. 
Berlin, augusztus 19. 

A német-római I-ső hadtest parancsnokának jelentése szerint 
tegnap StallupöneH mellett nagy ütközet volt, amelyben az I had-
test csapatrészei párját ritkító vitézséggel harcoltak. Több mint 
3000 hadi fogoly  és 6 géppuska csapatainknak zsákmányul jutott. 
Számos más géppuskát, melyeket nem vihettek magukkal, hasz: 
nálhatatlanná tették. 

Tisza Bécsben. 
Budapest, augusztus 19. 

Tisza István gróf  miniszterelnök ma Bécsbe utazott. 

Elesett ezredes. 
Bécs, augusztus 19. 

A Corr-Bureau jelenti: Holzhauser báró ezredes, a deutsch-
meister-ezred parancsnoka elesett. Az ezredest csak rövid idővel 
ezelőtt helyezték a deutschmeister ezredhez; még tavaly a 72 
gyalogezredben működött, mint ezredes s a pozsonyi 5. hadtest 
parancsnoksághoz volt beosztva.. 

A horvátok hősiessége. 
Zágráb, augusztus 19. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti: Skerlecz báró bán és a 
zágrábi polgármester tegnap táviratokat kaptak egy ezred pa-
rancsnokától, aki közli, hogy az ezred csodálatos hősiességgel 
harcolt a déli harctéren és nagy sikereket vívott ki. Az öröm-
hírt a városban azonnal falragaszokon  tudatták a közönséggel. 
A bán felkereste  az ezredes nejét, hogy közölje vele az örven-
detes hirt, egyben további 1000 koronát nyújtott át neki a hadba-
vonult katonák megszorult családjai segélyezésére. 

Hadseregünk magatartása. 
Budapest, augusztus 19. 

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Cernovitzer Allgemeine 
Zeitung közlése szerint a legutóbb elfoglalt  orosz községekben 
csapataink az orosz falvakat  majdnem üresen találták, mert az 
elvonuló ellenséges katonák óva intették a lakósságot a mo-
narchia csapatainak kegyetlenségeitől. Amidőn a visszamaradt 
aggastyánokkal katonáink jól bántak ós megbarátkoztak, a lakós-
ság lassan visszatért a falvakba.  Rengat orosz nagyközségben 
sem iskolát, sem postát, sem kórházat nem találtak csapataink. 

Odessát felgyújtották  a zendülők. 
Bécs, augusztus 19. 

A Reichpost szófiai  tudósítója jelenti, hogy az orosz Fekete-
tengeri flottán  nagy zendülés tört ki. Odessa lángokban áll. 

Csapataink ujabb benyomulása 
Szerbiába. 

Zímony, augusztus 19. 
A Reichpostnak jelentik, hogy csapataink Progarnál, Zimony-

tól mintegy 23 kimre nyugatra, a Száván átkeltek és Obreno-
vacot megszállották. 

Nem szabad az autókra rálőni. 
Budapest, augusztus 19. 

A háborús állapot elején néhány, később tévesnek bizonyult 
hir alapján az egész országban nagy buzgalommal üldözték az 
automobilokat. Minthogy azonban sajnálatos események is tör-
téntek, a belügyminiszter szigorú rendeletet bocsátott ki, mely 
az automobilok felesleges  feltartóztatását,  különösen pedig a 
rájuk való lövöldözést szigorúan eltiltotta. 

Bulgária és Románia között meg van a béke. 
Szófia,  augusztus 20. 

A „Südslavische Correspondens" közli: A kormányhoz közel-
álló politikai körökből kijelentik, hogy a szófiai  és a bukaresti 
kormány között a viszony az utóbbi időben örvendetes javuláson 
ment keresztül és minden remény meg van a további közeledésre. 
Már külsőleg is mutatkozik ez abban a tényben, hogy Románia 
visszavonta csapatait Dobruzsából, úgyszintén Bulgária a Romá-
niával határos területekről- A határmenti összetűzések teljesen 
megszűntek. A bolgár Lapok hangja Romániával szemben válto-
záson ment keresztül és a lakók is mind határozottabban szólnak, 
hogy Bulgária és Románia a kritikus percekben közösen lépjen 
fel,  mi Törökországot illeti, ugy Törökország természetes érdekei 
Bulgária és Románia oldalára állítják. 

A zsidók üldözése Oroszországban. 
Budapest, augusztus 20. 

A Magyar Távirati Irodának jeientik: Amsterdamból a 
„Handelsblatt" cimü lap foglalkozik  az orosz cárnak, a kedves 
zsidókhoz intézett felhívásával  és erősen cáfolja  a felhívás  állí-
tásait. Részletesen reá mutat azokra a zsidó üldözésekre, melye-
ket Oroszország produkál: a zsidók kizárása a társadalomból, a 
rendőrség zsarolásai, az orosz dumában történt leleplezések, a 
chárkowi kormányzó helyettesnek, aki évenként hatezer rubel 
fizetést  kap a zsidóktól, mind olyan dolgok, melyek felvilágosít-
ják a zsidókat, hogy milyen jóindulatra számíthatnak a cári 
uralom alatt. 

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

ttyiinmn Vttár L. HqjrmyomdájábaB, CMknertda. 




