
3-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi szeptember 7. 

Ára 4 fillér. C S I K I L A P O K Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

A „Csiki  Lapok" rendkívüli  kiadásai  a 
fővárosi  lapokat  majdnem  három nappal 
előzik  meg. 

A .Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-
ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Lemberg kiürítése. 

Budapest, szeptember 6. 
(Hivatalos). A hírlapok haditudósítói illetékes információk 

alapján ugy vélik, hogy a legközelebbi idők eseményei be fog-
ják bizonyítani, hogy Lemberg kiürítése fontos  taktikai tény volt. 
A kiürítés nem jelent eemmit. Nem menekülés volt, hanem tak-
tikai visszavonulás. A hadvezetőséget azon szempont vezette, 
hogy a szép várost nem akarta az oroszok bombázásának kitenni. 
Bizonyos, hogy a legközelebbi események meg fognak  győzni 
bennünket az intézkedés fontosságáról. 

Olaszország és a monarchia. 
Budapest, szeptember 6. 

(Hivatalos.) A Corriera della Italia cimü római lap egyik 
előkelő munkatársa, aki ez idő Szerint Budapesten időzik, nagy 
rokonszenvvel irott cikkben Bzámol be Magyarországon szerzett 
tapasztalatairól. A tudósító elmondja, hogy öt Tisza István gróf 
miniszterelnök kihallgatáson fogadta.  A miniszterelnök kegyes 
jóindulattal tudakozódott tartózkodásának céljairól és kijelentette, 
hogy mindenképpen támogatni fogja  öt abban a fáradalmában, 
hogy helyes és objektív értesítéseket adhasson az olasz közvé-
leménynek. A kormányelnök kijelentette, hogy minden erkölcsi 
és politikai mérlegelés arra indíthatja Olaszországot, hogy vál 
tozatlan őszinte, bizalmas baráti politikát folytasson  a monarchia 
irányában, különösen jelenleg, amikor az indiai háború az ango-
lok és franciák  mellett az olaszoknak is gyarmatbirtokot jutta-
tott. A középtengeren még nagyobb a szüksége annak, hogy az 
olasz királyságnak ezen a tengeren szövetségese legyen, amely 
természetszerűleg nem lehet máB, mint Ausztria-Magyarország, 
melynek ellentétes érdekei nincsenek, hanem ellenkezőleg min-
den oka megvan rá, hogy politikai, katonai és gazdasági téren 
Olaszországgal közös akciót folytasson.  Ebből az alkalomból el-
mondotta a miniszterelnök, hogy annak idején, amikor az első 
dreadnaught hajót vízre bocsájtotta, egy magyar ellenzéki kép-
viselő felvetette  azt a kérdést, hogy miért építünk mi hadihajó-
kat Olaszország ellen, holott ezzel a hatalommal szövetségben 
élünk. A kormányelnök erre a kérdésre azt válaszolta, hogy a 
hadihajókat azért épitjük, hogy a szövetkezett olasz és osztrák-
magyar flottát  erősítsük. Szaporítanunk kell hajóhadunkat, mondta 
a miniszterelnök, hogy a mi szövetségünk értéke növekedjék. 

A tudósító megjegyzi cikkében, hogy Tisza István grófnak, 
ennek a kiváló politikai személyiségnek nyilatkozatai bizonyára 
alkalmasak lesznek arra, hogy Olaszországban élénk visszhangot 
keltsenek éB a két népnek egymáshoz való viszonyát még ben-
sőbbé tegyék. 

Vilmos császár csapatai között. 
A francia  erődök ostroma. 

Berlin, szeptember 7. 
(Hivatalos). A nagy vezérkar közli: Vilmos császár jelen volt 

tegnap a Nancy-erődltés ellen indított támadásnál. 
Moubeuge előtt két erőd és az ezek között levő állások 

elestek. Tüzérségünk tüzelést intézett a város ellen, mely külön-
böző helyeken ég. 

A kezeink közé került iratokból kiderOlt, hog^ar ellenséget 
teljességgel meglepte Kluck és Bülow hadseregeinek előnyomu-
lása. A belga Maas (Meuse) folyó  északi részén még augusztus 
17-én azt hitték, hogy ott csak német lovasság van. A Morviitz 
tábornok vezetése alatt álló lovasságnak kitűnően sikerült a had-
sereg mozdulatait leplemi. \ 

Az angolok vesztesége. 
Rajna Frankfurt,  szeptember 7. 

(Hivatalos). A Frankfurter  Zeitungnak jelentik Amsterdamból: 
Az angolok, akik eddig azt állították, hogy csak 4000 embert 
vesztettek, ma hivatalosan beismerik, hogy az angol hadsereg 
vesztesége 10.000 ember. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A csiksomlyól  szentferencrendiek  kegytemplomában  édes 

magyar hazánk boldogságáért, a magyar fegyverek  dicsőségéért, háború 
borzalmainak megszűnéséért s boldogságos szűz Mária nevenapján szokásos 
búcsúval kapcsolatosan barom napig tartó ájtatosságot fogunk  tartaui. Az 
ájtatosság szeptember 11—13. (péntektől vasárnapig) fog  tartani. Sorrendje 
a következő lesz: Szeptember 11-én (péntek) d. u. 3 órakor bevezető szent 
beszéd; litaniB JézuB szentséges Szivéről és ima a hazáért. Szeptember 12-én 
(szombat) d. e. szentmisék: 6, 7, 8, 10 órakor; 10 órai szentmise előtt 
szentbeszéd; d u. 3 órakor szentbeszéd; 5 órakor szentbeszéd, lorettói 
litánia és ima a hazáért Szeptember 13-án (vasárnap) Mária nevenapján : 
d. e. szentmisék 6, 7, 8, 9, 10 órakor; szentbeszéd a 10 órai szentmise 
előtt fog  tartatni; d. u. 3 órakor szentbeszéd és befejező  ájtatosság. Jegy-
zet: Gyónni lehet mindennap reggel 6 órától este 6 óráig. Magyar honfiak 
és honleányok I jöjjetek minél többen, hogy imádkozzuuk sokan a harctéren 
klizdő testvéreinkért s drága hazánkért. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj 
érettünk! Csíksomlyó, 1914. augusztus 28. Szentferencrendi  házfönökség. 

KőszönetnyilvánUás.  Csíkszereda hazafias  és áldozatkész hölgyei 
közül igaz lelkességgel a következők szerelték fel  népfölkeló-sebesiilt  vi-
vőinket vörös-keresztes karszallaggal: Bartba Emma Zsögöd, Máthé Józsefné 
és Orbán Juliska Csíkszereda, Turteltaub Irén Zaögöd. Fogadják a haza 
nevében ép oly szívből eredő köszönetünket, amilyen szívből eredő lelkes-
séggel szolgálták a szent ügyet. A zászlóalj-orvos. 

Ingyenes jogsegély. A vármegyei tisztviselők vasárnap dél-
ben Qyalókay Sándor főispán  elnökletével értekezletet tartottak, 
melyen központi és járási bizottságokat alakítottak a hadbavo-
nultak halaszthatatlan ügyes-bajos dolgainak elintézésére. A bi-
zottságokba bevonattak szakközegek is, így a törvényszék, járás-
bíróságok, pénzügyigazgatóság, tanfelügyelőség,  főgimnáziumok, 
erdőhivatal, gazdasági felügyelőség,  árvaszék, államépitészeti 
hivatal stb. vezetői is. A járási bizottságok elnökei a főszolga-
birák, a központi bizottság elnöke Élthes Zsigmond helyettes 
tiszti főügyész. 

Honvédeink elindulása. Vasárnap délben a közönség lelkes 
ünneplése és szeretete kíséretében újból útra keltek honvédeink, 
hogy dicsőséget és győzelmet szerezzenek, a magyar fegyverek-
nek. Az elutazó menetzászlóalj honvédéit a százakra menő kö-
zönség bőven ellátta virágokkal, cigarettákkal és ételnemüekkel. 

Megalakult az Auguszta-Gyorssegély alap. Vasárnap dél-
előtt a vármegye minden részéből összejött nagyszámú közöuség 
jelenlétében megalakult az Auguszta-Gyorssegély alap e.-ikvár-
megyei nagybizottsága. A gyűlésen Qyalókay Sándorné elnökölt. 
Minden járásban és a két városban helyi bizottságok alakíttattak, 
a polgármesterek illetve a főszolgabirák  elnöklete mellett. Ezen 
kivül alakíttatott egy központi ügyvezető bizottság, melynek el-
nöke Qyalókay Sándorné. A segélyezési akció célja a hadbavo-
nultak itthon maradt feleségei  és gyermekei nyomorának euyhi-
tése. Az adakozás pénzbeli vagy arany értéktárgy lehet, melyért 
oxidált vasgyűrűket osztanak ki „Pro patria 1914". felírással. 
Már eddig is rendkívül sok arany ékszer gyűlt egybe, sót a gyű-
lésen is igen sokan letették ékszereiket. A gyűrűk a napokban 
érkeznek meg. Az akció a siker legteljesebb jegyében indult 
meg és a lelkes hangulatból ítélve, vármegyénk ugyancsak nagy 
áldozatkészséggel csatlakozik az országos akcióhoz. K nehéz na-
pokban legfőképpen  áldozatkészségünkkel mutathatjuk meg, hogy 
teljes mértékben átérezzük hazafias  kötelességünket. 

Sebesült honvédeink. Nap-nap után óriási tömeg várja az 
érkező vonatokat, melyek mindegyike hoz megsebesült honvéde-
ket. A közönség lelkesen ünnepli őket. Korházi ápolásról széles-
körű gondoskodás történt. Kitűnő sebészfóorvosunk,  dr. Hirsch 
Hugó éjjel-nappal sebesült honvédeink mellett van és a gyógy-
kezelésben önfeláldozóan  segédkeznek az általa kiképzett úrnőink, 
mint önkéntes ápolók. A sebesültek elragadtatással beszélnek 
honvédeink hősi küzdelmeiről és lelkes hangulatáról. Tegnap egy 
9 es honvédhuszár (vörös ördög) érkezett ki súlyos vágást ka-
pott egy kozáktól. Már kilenc győzelmes lovasrohamban vett részt 
ós sajnálja, îogy egyelőre nem mehet vissza legdicsóbb hőstet-
teket véghez vitt ezredéhez. Magával hozott egy jó meleg kozák-
takarót. Azt mondja, hogy a huszárok támadását nem állja a ko-
zák s hamar fiitásnak  ered. A huszárkard bő aratást végez 
soraikban. 

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

Nyomatott Vákfc  L. kBayrajamiltlthan, 




