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Ara 4 fillér. C S Í K I L A P O K Felelős Bzerkesztő: 
Dr. Éllhes Gyula. 

A ('sili  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

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

Táviratok! 
A szerbek betörése az országba. 

Budapest, szeptember 10 
(Hivatalos.) A Budapesti Tudósítót illetékes helyen a követ 

k /.ők közlésére hatalmazták fel: 
Az ország déli határán pár napja megkezdett 

csatározások nem értek véget. Egyes szerb csa-
pniuk átlépték a határt, ami természetszerűleg 
n \ ngtalanságot okozott az illető határszéli vidé-
kek lakossága kürében. 

A hadmüveletek mai stádiumában 
semmiféle  részletes tudósitás nem ad-
ható. Hangsúlyozandó azonban, hogy az 
egész akciónak nagy jelentősége nincs 
és aggodalomra nincs semmi ok. 
Döntő harcok a francia harctéren. 

Berlin, szeptember 10. 
(Hivatalos) A német nagy vezérkar e hó" 10 iki kelettel hi-

vatalosan közli: 
A Marne mellett és a Marnen tul az ellenség üldözése köz-

ben előre nyomult csapatainkat Páriától keletre Páris, Meaux 
és Montmírail között túlerőben levÓ ellenség megtámadta. Csa-
pataink két napig tartó nehéz küzdelemben feltartóztatták  az 
ellenséget, sőt sikereket is értek el. Mivel uj ellenséges csapa-
tok közeledését jelentették, a németek ezt a szároyat vissza-
vonták. Az ellenség nem követte visszavonulókat. 

Ezekben a harcokban a német csapatok ötven ágyút zsák-
mányoltak és néhány ezer foglyot  ejtettek. 

A Verduntól nyugatra levő csapatok még mindig harcolnak. 
Lotlhiringiában és a Vogesekben a he yzet változatlan. 
A kelet poroszországi harctéren az oroszok ellen a küzde-

lem megkezdődött. Stein, főhadiszállásmester. 

Megsebesült porosz herceg. 
Berlin, szeptember 10. 

(Hivatalos) Joackim porosz herceget tegnap egy sphrapnel-
lövés megsebesítette. A golyó jobb felső  combján fúródott  át, 
de csontot nem ért A herceg mint parancsörtiszt teljesített szol-
gálatot a csatavonalban. A sebesült herceget a legközelebb levő 
helyőrségi kórházba szállították. 

Románia semlegessége. 
Budapest, szeptember 10. 

(Hivatalos). A román kulturliga körlevelet intézett vidéki 
fiókjaihoz,  amelyben kéri őket, hassanak oda, hogy az egész 
román nép hiven kövesse a király által meg&llapitott irányt, mert 
minden elhajlás a jól megfontolt  iránytól Romániára nézve vég-
zetessé válhatnék. 

A nagyszebeni érsek hivatalos lapja, a Telegraful  Roman 
közli e körlevél tartalmát és hozzáfűzi  azt, hogy e lépése a kul-
turligának, amely a legnemzetibb irányt képviseli Romániában 
és az erdélyi románokkal szoros összeköttetésben áll, nagy je-
lentőséggel bír és cáfolata  az állítólagos russzofiláramlptnak,  a 
melyet sokan Romániának tulajdonítanak. 

A lovak és szállítóeszközök kifizetése. 
Biţdapest, szeptember 10. 

(Hivatalos.) A legszélesebb körök érdeklődésére tarthat szá 
mot egy rendelet, melyet á kormány adott ki 6764. szám alatt 
a katonai célokra átvett lovakért, sxállltóeszkOzökért és egyéb 
Ingóságokért a hadbavonult igényjogosultak részére járó kárpót-
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lás összegének kifizetése  tárgyában. A rendelet kimondja, hogy 
ha az 1912. évi L. és LI. t.-c. értelmében a katonai igazgatás 
részére átvett lovakért, szállítóeszközökért és egyéb ingóságokért 
kárpótlásul kiutalt összegről kiállított postatakarékpénztári fize-
tési utalványt magának az igényjogosultnak, illetőleg törvényes 
képviselőjének kezéhez azért nem lehet kézbesíteni, mert hadi-
szolgálat teljesítése végett távol van és a pénz felvételére  vagy 
a fizetési  utalvány átvételére jogosult meghatalmazottja nincsen, 
a fizetési  utalványt, amennyiben meghaladja az összeget, melyet 
címzett háznépe tagjainak kezéhez szabály szerint ki lehet fizetni, 
az igényjogosult részére a vele közös háztartásban élő törvényes 
feleségének,  szülőjének vagy felnőtt  törvényes gyermekének ke-
zéhez lehet kézbesíteni vagy kifizetni,  feltéve,  hogy ezek vezetik 
az igényjogosultnak gazdaságát vagy üzletét és ba igéüyjogosult 
vagy törvényes képviselője tiltakozását vagy ellenkező intézke-
dését a postahivatalnál előzetesen be nem jelentette. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Hirdetmény. Részleges polgári személyforgalom  további fel-

vétele a m. kir. államvasutak vonalain. 
A m. kir. államvasutakon a már közöltekeu kivtll, még a 

következő vonalakon fog  a korlátolt polgári személyforgalom 
felvétetni. 
A budapesti  ny. p. u. czegléd—kolozsvér—predeáli  vonalon. 

Budapest ny. p u. Czegléd—Szolnok—Püspökladány között 
egy uj gyorsvonatpár helyeztetik forgalomba. 

Indul Budapest ny. p. u.-ról este 6 óra 45 perckor, érkezik 
Püspökladányba éjjel f2  óra 47 perckor; ellenkező irányba indul 
Püepökladányról reggel 4 óra 16 perckor, érkezik Budapest 
ny. p. u. ra d. e. 10 óra 40 perckor. Az uj gyorsvonatpár Püs-
pökladányban közvetlen folytatást  nyer az 502. és 501. számú 
gyorsvonatokhoz, melyek Püspökladány—Predeál (Bukarest) kö-
zött egyidejűleg forgalomba  helyeztetnek. Budapestről Predeál 
felé  az uj vonat első izben szeptember 2-án indult, Predeál 
felöl  Budapestre az uj vonat első izben szeptember 4-én érkezett. 

Szeptember 2 tői kezdve a püspöklatlány—kolozsvár—pivileáli voualon 
Püspökladány—Brassó között az 514, 512, 513. és 511. személy. Nagyvárad— 
Kolozsvár között az 549. az. személyszállító és 510. a. sz. személyvonatok-
kal, Csúcsa—Kolozsvár között az 545. és 546, Tövis—Segesvár között az 
545. sz., Kolozsvár—Tövis között az 544. és 537. sz., Tövis— Predeál között 
642. sz. vonat, Segesvár—Predeál között az 541. sz. vonat-, Brassó—Predeál 
között az 543. és 544. sz. vonatokkal. 

A székelykocsárd—brassói vonalon. Székelykocsárd—Marosvásárhely 
között az 503, 504. sz. gyors, a 6005, 8016, 8007. és 8008 sz. személy, 
Marosvásárhely—Brassó között a 8001. és 8004, Marosvásárhely—Csíksze-
reda között a 8002 és 8003, Madéfalva—Brassó  között a 8012. és 8011. sz. 
vonatokkal. 

A bánffyhunyad—  kiskalotai vonalon a 6964, 6911, 6914. és 6963. sz. 
vonatokkal. 

Az aranyosgyéres—tordal vonalon a 7911, 7912, 7913, 7914, 7917, 
7918, 7921, 7922, 7923, 7924, 7929, 7930, 7931. ós 7932. sz. vonatokkal. 

Székelykocsárd—marosujvári vonalon a 8211, 8212, 8215, 8216, 8217, 
8218, 8221, 8222, 8223 és 8224. bz. vonatokkal. 

A marosludas—beBzterczei vonalon a 8111, 8114, 8170, 816'J, 8172, 
8171. sz. vonatokkal. 

A madéfalva—gyimesbükki  vonalon a 8801, 8802, 8803, 8804. Bzámu 
vonatokkal 

A braesó—bereczki vonalon a 8703/8714, 8011/8706, 8701/8012. és 
8013/8708. számú vonatokkal. 

A kUklillőszög-parajdi vonalon. Küktillőszög— Parajd között 8312. és 
8301 KUklillószög—Dicsőszentmárton között a 8302. és 8313. sz. vonatokkal. 

A kiskapus—nagyszebeni vonalon a 8402, 8401, 8404, 8403, 8406, 
8405. sz. vonatokkal. 

A segesvár—székelyudvarhelyi vonalon a 8512, 8514, 8513. és 8515. 
sz.' vonatokkal. 

A brassó—zernesti vonalon a 8612, 8611, 8614, 8613. sz. vonatokkal. 
A nagyszeben—fogarasi  vonalon az 5902, 5916, 5911, 5912, 5901, 

5914, 6913. sz. vonatokkal. 
A nagyszeben-olthldi vonalon a 6102. 6104. és 6103. sz. vonatokkal. 
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feunatozávmeUrtTés 

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

A Lázár Dómokos-félé  házban a földszinten 
három üzléth l̂yiség és 2 udvari helyiség kiadó. 
Értekezhetni Veress Sándor dr.-nál, Csikszereda. 

leit, hogy ugy a központban, 
ÍBket könyvecskére és folyó-

szerint fizeti  vissza. .azokat a moratorium alatt M 




