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

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

A Csíki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

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

Táv/iratok! 
A barbár franciák  és angolok. 

Berlin, szeptember 9. 
(Hivatalos). A német főhadiszállásról  jelentik: 

Csapataink folytonosan  találnak mindenfelé  az 
elfogott  franciáknál  és angoloknál dum-dum lö-
vegeket uj csomagolásban, amelyekben azokat a 
hadvezetőség a katonaságnak szállította. A genfi 
konferenciának  ez a tudatos durva megsértése 
kulturnépek részéről nem Ítélhető el elég élesen. 
Franciaország és Anglia eljárása végül is kény-
szeríteni fogja  Németországot, hogy ellenfelei  bar-
bár hadviselésére hasonló eszközökkel válaszoljon. 

Vilmos császár Wilson elnökhöz. 
Berlin, szeptember 9. 

(Hivatalos). A Norddeutsche Allgemeine Zei-
tung közli: Vilmos császár Wilsonhoz, az Ame-
rikai Egyesült-Államok elnökéhez táviratot inté-
zett, amelyben beszámol arról, hogy a franciák 
és angolok dum-dum lövegeket használnak és 
hogy a belga lakosság mindenfelé  támadja a né-
met csapatokat, orvosokat és sebesülteket, mi okból 
kénytelenek voltak több helységet elpusztítani, 
így Löwen városát is. 

Páris védelme. 
Rotterdam, szeptember 9. 

(Hivatalos.) Gallieni tábornok, Páris katonai kormányzója 
manifestumot  intézett Páris lakósságához, melyben közli a kor 
mány eltávozását és azt, hogy parancsot kapott Páris megvédé-
sére. Ezt a parancsot a végsőkig teljesíteni fogják. 

Ujabb győzelmek az oroszokon. 
Budapest, szeptember 9. 

(Hivatalos.) A berlini Wolf-ügynökség  jelenti: Brislaub, az 
itteni helyettes főparancsnok  a következőket közli: 

A sziléziai landwehr csapataink győzelmes csaták után az 
orosz gárdaezredet és a harmadik kaukázusi ezred tizenhét 
tisztjét és ezer közlegényét foglyul  ejtették. 

A francia  városok hadisarca. 
Budapest, szeptember 9. 

(Hivatalos.) Berlini jelentés szerint a németek Lille váro-
sára hét milló, Amiens városára háromnegyed, Lens városára 
háromnegyed és Armentieres városára fél  millió hadi kárpótlást 
róttak ki. 

Döntő ütközetek Páris kapui előtt. 
Bécs, szeptember 9. 

(Hivatalos) Koppenhágán keresztül érkező párisi jelentések 
szerint Páriatói keletre nagy csaták folynak.  Hlr szerint az an-
gol-francia  egyesfiit  hadsereg támadólag lépett fel. 

Osztende bombázása. 
Rotterdam, szeptember 9. 

(Hivatalos). A német haderő Osztende bombázására készül, 
hol ujabb angol csapatszállitások folynak. 

Döntő harcok Lemberg körül. 
Bécs, szeptember 9. 

(Hivatalos.) Höfer-vezérőrnagy,  a vezérkari főnök  helyettese 
hivatalosun közli: 

Lemberg körül ma uj csata kezdődött. 
(Minden valószínűség szerint megerősített csapatainknak ez 

ujabb, döntő küzdelmei döntik el hadseregünk jobbszárnyának 
off-nziváját.  Szerk.) 

A király üdvözli a lengyel légionáriusokat. 
Bécs, szeptember 9. 

(Hivatalos.) Zgorszky, az urakháza tagja, a bécsi lengyel 
légió elnöke a lengyel legionáriusok első századának a harctérre 
indulása alkalmával ö Felségéhez hodoló táviratot intézett, 
melyre Ö Felsége katonai irodájából ma a következő távirat 
érkezett Zgorszkyhoz : 

Ö császári és apostoli királyi Felsége a lengyel legionáriu 
sok első századának a harctérre indulása alkalmából kifejezett 
Iojálitását kegyesen köszönettel tudomásul venni méltóztatott. 

Bolfras. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az alispán rendelete. Megbüntetik  a riasztó hirek  terjesz-

tőit.  Fejér Sándor alispán Csikviínnegye közönségéhez lendületet 
adolt ki. meljben szigorúan eltiltja a huic éne és hadviselé-
sünkre vonatkozó alaptalan, koholt, riasztó és a közönség nyu-
galmát minden alap nélkül veszélyeztető és félelmet  gerjesztő 
hirek terjesztését. A rendelet ellen vétők a fennálló  kivételes 
törvények rendelkezései szerint a legszigorúbban büntettetnek. 
Az alispán felhívta  a főszolgabírókat  és rendőrkapitányokat, hogy 
a vétkeseket ha katonai hatóságok alá tartoznak, az illetékes 
katonai hatóságokhoz, ha pedig polgári személyek, a csíkszeredai 
kir. ügyészséghez azonnal jelentsék fel.  A rendelet már holnap 
a városokban és községekben kifüggesztetik. 

Rémhírek. Ellenőrizhetetlen forrásból  főleg  a vidéken elter-
jedt az a kósza és valótlan bír, hogy Romániában forradalom 
készül stb. E híreket illetékes helyen a leghatározottabban meg-
cáfolják  és kijelentik, hogy Románia semlegessége a legteljesebb 
mértékben biztosítva van. Jó lesz tehát vigyázni az ilyen hirek 
terjesztésével. 

Sebesfiitjeink  a brassói csapatkórházban. A 24. honvéd 
gyalogezred csíkszeredai zászlóaljának legénységéből, a brassói 
alispáni hivatal által kiadott hivatalos közlés szerint, a brassói 
csapatkórházbnn a következő sebesültek gyógykezeltetnek : 

Gergely Károly honvéd a 6-ik századból. 
Máté Aion tizedes a 6 ik századból. 
Gedő Lajos szakaszvezető a 6-ik századból. 
Máté Miklós honvéd a 6 ik századból. 
Darvas Gergely honvéd az 5-ik századból. 
Pál György közlegény a 8-ik századból. 
Vajda Vidor közlegény a 6-ik Bzázadből. 
Grancsa János őrvezető a 6-ik századból. 
Nyerges Péter honvéd a 8-ik századból. 
Szabó Mózes népfelkelő  a 7-ik századból. 
Szőcs János nepfelkelő  a 6 ik századból. 
Tódor Sándor honvéd a 7-ik századból. 
A sebesülteket a betegek nyugalmának megóvása céljából 

csakis délután 2 - 3 óráig s ekkor is csak legközelebbi hozzá-
tartozóik látogathatják meg. Ezek a látogatóit egyelőre a brassói 
alispáni hivatal .Tanácsadó és segítő osztálya" által kiállított 
igazolvány előmutatása mellett mehetnek be a kórházba. 

A sebesültekről további közlést is fogunk  tenni. 
Megjöttek a szövetségi jelvények. A Németország és a mo-

narchia szövetségét kifejező  szép jelvények tegnap jöttek meg a 
főispáni  hivatalnak, hol darabonkint 1 koronáért beszerezhetők. 
Értesülésünk szerint több lelkes úrnő vállalkozott eladásukra, de 
már is oly sok a jelentkező, hogy hamarosan kifogy,  de ujabb 
rendeléssel pótolni fogják.  A jelvényeken látható Ferencz József 
király és Vilmos császár arcképe. 

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

yomatott Vákár L. könyvnyomdájában, U a o a . 




