
19-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi augusztus 22. 

— C S Í K I L A P O K 
Táviratok! 
A németek diadala. 

Berlin, augusztus '21. 
A W'oll-üg-ynökség éjjeli jelentése: A német 

csapatok ma bevonultak Brüsse lbe , 
Belgium fővárosába. 
Románia, Bulgária és Törökország 

mellettünk. 
Bécs, augusztus 21. 

A Reichpost jelenti: Talaat bey török belügyminiszter sze-
mélyes tárgyalásai Szófiában  eredménnyel jártak. Megállapodás 
történt, hogy Románia és Bulgária együttesen védekezuek, ha 
megtámadják: de a semlegesség absolut fenntartása  nincs benne 
a tárgyalásokban. A tárgyalások főbb  pontjaira nézve jött létre 
megállapodás, a további pontozatokra nézve csak akkor állapod-
nak meg, lia Talaat bey visszatér Romániába. 

Elfogott kozákok. 
Lemberg, augusztus 21. 

Stojanowból éjjel jelentik, hogy két kozák szotnya augusz-
tus 14 én átlépte a határt. — Rövid, de lievps harc után az 
osztrák-magyar határőrség lefegyverezte  az oroszokat. A fegy-
ver átadás közben egy orosz őrnagy agyonlőtte magát. 

Mese az angolokról. 
Bécs, augusztus 21. 

A Corr-Bureau jelenti: A külföldi  lapoknak az a híreszte-
lése, hogy Belgiumban egy angol hadtest a belga csapatokat 
támogatja, mint feltétlen  megbízható helyen megállapítják, a való-
súgnak nem felöl  meg. Az angol csapatok mindezideig sehol 
sem léptek belga földre. 

A franciák  józanodása. 
Budapest, augusztus 21. 

A francia  lapok csendesebbek lettek. A párisi sajtó teljesen 
felhagyott  azzal a nevetséges taktikájával, hogy nem létező 
francia  győzelmekkel és német vereségekkel áltassa a közönsé-
get. A bécsi illetékes körök értesülése szerint a francia  hadve 
zetőség teljesen letett arról, hogy veszteségi kimutatásokat közöl-
jön és közhírré tette, hogy aki, a veszteségek iránt érdeklődik, 
forduljon  az illetékes hatóságokhoz. 

Páris forradalmi  hangulata. 
Berlin, augusztus 21 

Páris utcáit katonaság tartja megszállva. A munkásság for-
radalmi hangulata egyre növekszik. A francia  vezető körök a 
forradalom  kitörésének eshetőségeivel számolva, nagy haderőt 
kötöttek le a francia  fővárosban  és annak környékén. 

Oroszország csapatainak elhelyezése. 
Bukarest, augusztus 21. 

Itt elterjedt hirek szerint egy újságíró jól informált  helyről 
azt jelenti lapjának, hogy Oroszország erős csapatokat von össze 
Bitssarabiában, a Prut folyó  mentén. Oroszország tehát Romániá-
nak sem mondott igazat, mikor kijelentette, hogy a romániai 
határon nincs hadsereg összpontosítva. A román hadsereg készen 
áll szembe Bzállani az Oroszország részéről jövő bármilyen meg-
lepetéssel. 

Diadalról-diadalra. 
A németek nagy győzelme a franciák  felett 

Berlin, augusztus 21. 
Érkezett aogusztns 22. reggel 7 órakor. 

A nagy vezérkar közli, hogy az összes német törzsekből 
összetett csapataink a bajor trónörökös vezetése alatt tegnap 

Metz és a Vogez-hegység között lefolyt  csatában nagy diadalt 
arattak. A Lotharingiába nagy erővel előnyomuló ellenséget 
visszaverték és súlyos veszteségeket okoztak neki. Több ezer 
foglyot  ejtettek el és számos ágyút zsákmányoltak. A harc 
összes részleteit nem lehet jelenteni, mert a harctér sokkal 
nagyobb volt, mint amilyen területen az 1870—71 iki harcok 
mozogtak. Csapataink lelkesítve az előnyomulástól, üldözik az 
ellenséget és a harc még ma is folyik. 

Az oroszok veresége. 
Bécs, augusztus 22. 

Losoczky lengyel gróf  képviselő megjelent szokolista egyen-
ruhájában a Reichpost szerkesztőségében, hol hírt adott oroszok-
kal folytatott  csatározásokról. Oroszokat mindenütt, számbeli tul 
sulyuk dacára, visszaverték csapataink. 

Uadoviste város előtt csapataink 2000 kozákot gyalogsággal, 
géppuskákkal együtt — a szokolistáktól támogatva — nagy 
veszteségekkel megfutamítottak. 

Románia szövetsége. 
Károly román király üdvözli a német császárt. 

Bukarest,  augusztus 
A Reichpost jelenti  Bukarestből,  hogy Románia és Török-

ország között  megegyezés  létesült  közös defvnzi\  u tárgyában 
egy nagy hatalom támadásával  szemben. 

Károly  román király  Vilmos  német császárnak  kéziratot 
küldött,  melynek  tartalma  a két  Ilohenzolletn-uralkoduház 
között  fennálló  meleg barátságot  juttatja  kifejezésre. 

Ugyancsak  Reichpost szó tini jelentése szerint bolgár  kor-
mány tárgyalásai  Talaat  bey török  belügyminiszteriéi  teljes 
megállapodásra  vezettek. 

Dühöng már az orosz forradalom. 
Budapest,  augusztus 22. 

A Südslavische  Correspondenz  konstantinápolyi  jelentése 
szerint Kaukázusban  a forradalom  Oroszország  ellen teljes 
erővel  kitört.  Napok  óta véres harcok  folynak  a forradalmá-
rok  és orosz csapatok  között. 

Olaszország semlegessége. 
Budapest,  a uguszl  us 22. 

Fiúméból  jelentik  Pester Loydnak,  miszerint a Humei  rév-
kapitányság  közhit  té teszik,  hogy Olaszország  a messinui 
tengerszorost  teljesen elzárta  ugy, hogy sem hadi,  sem keres-
kedelmi  hajók nem járhatnak  át rajta. Egyelőre  csuk a parti 
hajózás van megengedve  Messina,  Reggió és Villa  San-Gio-
vanni között. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az erdélyi kormánybiztos városunkban. 

Csíkszereda, augusztus 21. 
Tusnádi Betegh Miklós Tordaaranyos vármegye főispánja, 

Brdély kinevezett katonai kormánybiztosa, egy napig titkárja 
kíséretében városunkban időzött, hol Qyalókay Sándor főispán 
vendége volt. A kormánybiztos Qyalókay főispánnal  látogatást 
tett Mikó Bálint v. b. t. t.-nál is. 

A csíkszeredai közkórház igazgatósága tisztelettel 
kéri  azokat  az úrhölgyeket,  akik  a vöröskereszt  egylet  ápoló-
női  tanfolyamán  résztvenni óhajtanak,  hogy t. lió 23-án d.  e. 
11 órakor  a sebészeti osztály  vezetőjénél  megbeszélés  végett 
megjelenni  szíveskedjenek. 

A csíkszeredai főgimnázium  igazgatósága a t. kö-
zönség tudomására hozza, hogy miután 8 tanár hadi szolgálatra 
bevonult és az intézet épületében a népfelkelők  pótszázada szál-
láBoltatott el, szeptemberben az iskolai előadások nem kezdőd-
nek meg. A tanulók beírásának ós a tanítás megkezdésének ide-
jéről ujabb hírlapi közlések utján adunk értesítést. Azonban a 
javító és pótlóvizsgákat augusztus 31-én megtartjuk. Csíkszere-
dán, 1914. augusztus 20. Kassai Lajos főgimn.  igazgató. 

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

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt értesiti ügyfeleit, hogy ugy a központban, 
mint csíkszeredai flókintézeténél a moratorium tartama alatt is elfogad betéteket könyvecskére és folyó-
számlára előnyös kamatozás mellett és azokat a moratorium alatt is megállapodás szerint fizeti vissza. 

Nyomatott Vékát L. könyvnyomdájában, CUkuereda. 




