
50-ik számú rendkívüli kiadás! 
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A Csíki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik,  meg. 

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

Táviratok! 
Hadi kölcsön pénztár felállítása. 

Budapest, szeptember 19. 
(Hivatalos). Az osztrák-magyar bank főtaná-

csának főtárgya  határozathozatal volt annak a 
megállapodásnak tervezetére vonatkozólag,, melyet 
a banknak a két kormánynyal kell megkötnie a 
hadikölesön pénztár dolgában, Két ilyen pénztárt 
állitnak fel,  melyeknek egyike Ausztriában, má-
sika pedig Magyarországon lesz. 

» 

A francia kormány válsága. 
Bécs, szeptember 19. 

(Hivatalos). A Neue Freie Presse szerint a 
németek Marne menti győzelme nemcsak katonai 
esemény lesz, hanem egy nagyfontosságú  poli-
tikai aktus, mert a francia  nemzet nem fogja 
megbocsájtani a köztársaság elnökének a meg-
alázó vereséget. 

Csapataink harckészsége. 
Bécs, szeptember 19. 

(Hivatalos). A Zeit irja, hogy Dankl tábornok 
hadparancsában haderőnk megtörhetetlenségét 
egyik legjelentősebb dokumentumnak tekinti. 
Északi haderőnk tömör sorban, összpontosított ere-
jének további hősi munkája iránt a legteljesebb 
bizalommal lehetünk. 

Csapataink elhelyezkedése. 
Budapest, szeptember 20. 

(Hivatalos).. Hadseregünk uj csoportosulása az 
északi harcszintéren folyamatban  van. Egy orosz 
gyalog hadosztály elszigetelt támadását szeptem-
ber hó 17-én véresen visszavertük. 

A sieniniai keleti harcszintéren megerősitett 
kisebb hidfő,  melyet részünkről csupán nagyon 
gyenge csapatok hősiesen védelmeztek, kény sze-
ritette az oroszokat két hadtestüknek és nehéz tü-

zérségüknek felváltására.  Az erődítés, miután cél-
jának megfelelt,  önként kiürítettük. Höfer,  a vezér-
kari főnök  helyettese. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A csíkszeredai kórházba ujabban felvett  sebesültek: 

Ázbé István 24. honvéd gyalogezredben népfölkelőtizedes.  Antal 
Károly 82. gyalogezredben káplár. 

— Köszönetnyilvánítás. Sebesalt katonáink részére Helley 
Jánosné Kászoníürdőről hetenként 2 láda borvizet ajánlott fel. 
Szíves adományáért ez uton mond köszönetet a kórház gond-
noksága. 

— A hadbavonultak hozzátartozói figyelmébe.  Fölösleges 
izgalmak, költség, faradozás  és időveszteség kímélése céljából, 
az eddig tapasztaltak és illetékes helyről nyert tájékozás alapján 
következőkről értesítjük olvasó közönségünket: 

1. Veszteségi kimutatások a 2-ik gyalog, 24-ik honvéd- és 
34 ik tüzérezredben szolgáló hadflainkról  csak mintegy négy hét 
múlva fognak  adatokat hozhatni. 

2. Brassóba visszaérkező és fentiţcsapatokhoz  tartozó sebe-
sültek, az alispáni hivatal „Tanácsadó és Kisegítő irodájában" 
nyerhető .Igazolvány'-nyal, csakis a megérkezésük utánni napon 
látogathatók meg, mert legalább orvosi kezelés, a különböző kór-
házakba történő beosztás és nyilvántartásba vétel előtt nem ta-
lálhatók meg. 

3. A harctérről későnek tetszően érkező levelezés magya-
rázata az, hogy több millió levelező-lap és nyílt levélnek csak 
egyszerű megtekintése is oly nagy feladat,  melyet csak hetek 
multán lehet megoldani. 

Megjegyzendő, hogy biztos alapot nélkülöző, távirati vagy 
levélbeli tudakozódások csak hátráltatják a félhalmozódott  posta-
anyag feldolgozását. 

Közép-Európa bábom térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

Iskolai tankönyveket, valamint minden-
nemű tanszerek Vakár L. könyvkeres-
kedésében Csíkszeredában, lehet besze-
rezni, a legji i tányosabb árak mellett. 

Nyomdásztanulónak felvétetik  egy ügyes fiu. 
ki legalább a középiskola Il-ik vagy 111-ik osz-
tályát jó eredménnyel végezte, Vákár L. könyv-
nyomdájában, Csíkszeredában. 

Egy csinosan bútorozott, különbé já-
ratú szoba kiadó, Szentléíek-u. 20. sz. 

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

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Gritapenda. 




