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

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

(Wi/:i  Lapok rendkiviili  kiadásai  ajővá-
isi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

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

Táviratok! 
Az oroszok ujabb veresége Kelet-Poroszországban. 

Berlin, szeptember 12. 
(Hivatalos). A Wolf-ügynökség  jelenti: A német nagyvezér-

\ar közli, hogy a 22-ik finnországi  hadtest kísérletet tett arra, 
hogy Lyck felől  beavatkozzék Kelet-Poroszországban folyó  har-
cokba, de Lyck mellett vereséget szenvedett. 

Aknalerakó német cirkálók. 
London, szeptember 12. 

(Hivatalos). Berlinen át közlik, hogy öt német cirkáló az 
Atlanti oceánon folytatja  azt a munkát, mely az angol kereske-
delmi hajók elsülyesztésére irányul. A német gyorscirkálók nagy 
sikerrel dolgoznak, bár huszonnégy angol cirkáló és ezenfelül 
számos francia  hajó üldözi őket. Mindez mutatja a gyorsaság 
nagy értékét. Sok esztendőn át Németország gyorscirkálókat 
épített és kilenc ilyen uj gyorscirkáló van, amióta a brit tenge-
részeti hivatalnak takarékoskodnia kellett, hogy a parlamenti 
többséget kielégítse. Minden jel arra mutat, hogy Anglia mind 
erélyesebben követeli az angol flotta  teljes akcióját, hogy az 
Északi tengeren az aknaveszélyt kikerülni lehessen. 

A béke felé. 
Róma, szeptember 12. 

(Hivatalos.) A pápának a béke érdekében tett 
felhívása  a szentszék akciójának előfutárja  volt. 
Az egyik akció egy encyklika, melyet a pápa a 
világ üsszes püspökeihez intézett és amely főként 
a béke kérdésével foglalkozik.  A másik 
egy a pápa által rögtön meginditott kez-
deményezés, amelynek keresztülvitele 
a különböző kormányoknál már meg-
kezdődött és amely a harcok megszün-
tetését ós egy béke konferencia  vagy 
békebiróság alakitását indítványozza. 

A Tribuna állítólag arról értesül, hogy a pápa 
a távozó bíborosokat bucsu audienciájukon azzal 
bizta meg, hogy kormányaiknál készítsék elő a 
talajt és tegyenek erről jelentést. Közben a pápa 
diplomáciai uton Ausztriában, Magyarországon, 
Bajorországban és Belgiumban hasonló értelem-
ben működik. 

Nincs kizárva, hogy a new-yorki de-
legátus a pápától megbizást kapott, 
hogy Wilsonnál, az Amerikai Egyesült 
Államok elnökénél lépéseket tegyen a 
választott biróság kérdésében. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Sebesültjeink Brassóban. A csíkszeredai honvéd zászlóalj 

legénységiből a brassói csapatkórházban még a következők gyógy 
kezeltetnek: 

Mihály Dénes honvéd az 5 ik századból. 
Molnár György honvéd a 8 ik századból. 
Marill Mihály tizedes a 7-ik századból. 
Miviesian Jechim a 7 ik századból. 

Oncsa János honvéd. 
Orbán Balázs tizedes az 5-ik századból. 
Pilei György honvéd a 6-ik századból. 
Sitterl András káplár. 
Suszter György honvéd. 
Szamolya György honvéd. 
Tankó Károly tizedes a 8-ik századból. 
Váncsa Sándor honvéd a 7-ik századból. 
Blyznicuk János közlegény az 5-ik Bzázadból. 
Basil Lukas közlegény az 5?ik századból. 
Fuchs Antal szakaszvezető népf.  a 4-ik századból. 
Gáli István honvéd a 8 ik századból. 
László Gergely őrvezető a 6 ik századból. 
Nyerges Pál honvéd a 8-ik századból. 
Pópa Demeter honvéd a 6-ik századból. 
Sándor Imre honvéd a 6-ik századból. 
Tubák György őrvezető a 6-ik századból. 
Gzenkivül Bíró Gergely közlegény a 82-ik gyalogezred 16-ik 

századából. Sebesültek vannak még a brassói kórházban más 
ezredektől és zászlóaljaktól. 

Felhívás. A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
felhívja  kerületének kereskedőit és iparosait és különösen kéri 
a nagyközönséget is, hogy azok, akiknek körülményei a mora-
torium által engedett halasztás mellőzésével, kötelezettségeik 
teyesitését lehetővé teszik, teljesítsék e kötelezettségeiket az 
ország egyetemes közgazdasági érdekeiért! 

A moratorium célja az, hogy anyagi romlástól megóvja azokat, 
akik a jelenlegi viszonyok miatt rendes gazdasági tevékenysé-
gükből kiemelve vagy abban akadályozva lévén, nincsenek abban 
a helyzetben, hogy kötelezettségeiket teljesítsék. 

Hí azouban az igy önhibájukon kívül rendes gazdasági tevé-
kenységükben megakadtak számára nyújtott helyes védelmet 
mindazok is igénybe veszik, akiknek meg van minden lehetősé-
gük kötelezettségeik teljesítésére, ugy az ipari termelés ús kert s-
kedelmi forgalom  rendkívül súlyos válságba kerül és egyes vonat-
kozásokban teljesen meg is akadhat. 

Nemzeti, országos érdek, hogy amig testvéreink vérüket 
áldozzák a haza megmentéseért, addig azok akiknek gazdasági 
viszonyaik azt lehetővé teszik, az üzleti, forgalmi  viszonyoknak 
ily nagy megrázkódtatásoktól megvédésére szolgáljanak. 

Éhez csupán az szükséges, hogy akinek auyagi viszonyai 
kötelezettségeinek teljesítését lehetővé teszik, ne vegye igénybe 
a moratoriumot, hanem fizessen  önként! Minden fillér,  melyet a 
fizetni  képesek a forgalomtól  visszatartanak, az ország közgaz-
dasági erőit gyöngíti. Mindenki, aki tartozásait önként teljesiti, 
a forgalom  rendes menetét biztosítani törekszik, az ország súlyos 
gazdasági válságát elhárító harc önkénteséül küzdve, hazafias 
kötelezettséget teljesít! 

Marosvásárhely, 1914. évi szeptember hó 3-án. 
A kereskedelmi és iparkamara nevében: 

Bfirger,  elnök. Sz. Szakáts, titkár. 

Iskolai tankönyvek, valamint minden-
nemű tanszerek Vákár L. könyvkeres-
kedésében Csíkszeredában, lehet besze-
rezni, a l e g j u t á n y o s a b b árak mellett. 

A Lázár Domokos-féle  házban a földszinten 
három üzlethelyiség és 2 udvari helyiség kiadó. 
Értekezhetni Veress Sándor dr.-nál, Csíkszereda. 

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

Nyomdásztanulónak felvétetik  egy ügyes fiu. 
ki legalább a középiskola Il-ik vagy Ill-ik osz-
tályát jó eredménnyel végezte, Vákár L. könyv-
nyomdájában, Csíkszeredában. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt értesiti gyfeleit, 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 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, a e d a . 




