
51-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi szeptember 21. 

Ára 4 fillér. C S Í 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. 

Táviratok! 
Döntő harcok Páris előtt. 

Berlin, szeptember 20. 
(Hivatalos). A német nagy főhadiszállásról  je-

lentik: 
Nyugaton a helyzet általában válto-

zatlan. Az angol-francia  hadsereget az 
egész harcvonalon védekezésre szorí-
tottuk. Az erős és sok helyen egymás 
mögött több vonalban megérősitett had-
állások ellen a támadás csak lassan 
haladhat előre. 

A támadás keresztülvitele a záróerő-
dök ellen Verduntól délre elő van ké-
szitve. 

Elszászban a mi csapataink a határ 
hosszában a francia  haderőkkel szem-
oen egészen közel állanak. 

Keleten e hó 17-én Augusztow mel-
lett megvertük a finnországi  negyedik 
vadászdandárt. Osowiec ellen előnyo-
mulva rövid küzdelem után bevettük 
Grajevót és Knyszynt. 

A német hadi kölcsön fényes sikere. 
Berlin, szeptember 20. 

(Hivatalos). A német hadikölcsön fényes  sike-
rérői hivatalosan jelentik, hogy a jegyzés ered-
ménye ez idő szerint ínég véglegesen nem állapit-
ható meg, de már az eddig beérkezett jelentések-
ből is megállapítható, hogy a birodalmi kölcsönre 
két és fél  milliárd, a kincstári utalványokra pedig 
egy milliárd márka jegyzék történt, vagyis össze-
sen 3 és fél  milliárd. Az eredmény minden vára-
kozást felülmúl  és fényes  bizonyítéka a német nép 
tőkeerejének és hazafias  lelkesedésének. 

Wilson békeközvetitése. 
Köln, szeptember 20. 

(Hivatalos). A Kölnische Zeitung értesülése szerint a Reiter-
ügynőkség Waschingtonból a következőket jelenti: 

Wilson, az Amerikai Egyesült Államok elnöke 
Berlinben történt azon kérdezősködésére, vájjon 
Wilinos császár hajlandó volna-e békéről tanács-
kozásba bocsájtkozni, a német birodalmi kancel-
lártól azt a választ kapta, hogy a szövetségesek 
megállapodtak abban, hogy külön békét nem köt-
nek, tehát Amerikának, ha békejavaslatokat akar 
kapni, a szövetségesekhez kell fordulni. 

Csomagküldés a harctérre. 
Bécs, szeptember 20. 

(Hivatalos). A közös hadügyminisztérium meg-
engedte, hogy ezentúl a harctérre 10 klgramnyi 
súlyig postacsomagok felvétessenek.  A csomagok-

ban csakis egyenruházat és felszerelési  tárgyak és 
fehérnemiiek  továbbíthatók. A csomagok vízmen-
tes vászonban vagv faládákban  küldhetők. Meg-
jegyeztetik, hogy a csomag pontos kézbesítését ille-
tőleg garanciát vállalni nem lehet, mert a késedel-
mes kézbesítést a táborok időnkénti mozgásának 
kell tulajdonítani és igy különösen a szegényebb 
néposztály felhivatik  arra. hogy hozzátartozóiknak 
a legszükségesebb meleg ruhákkal való ellátásáról 
amúgy is gondoskodik a hadvezetőség. 

Török orosz feszültség. 
Bécs, szeptember 20 

(Hivatalos.) A Reichpost jelenti, hogy 
a konstantinápolyi orosz követet Peter-
várra rendelték, hogy Törökországnak 
Oroszország ellen mindinkább erősödő 
háborús kedvéről részletes jelentést 
tegyen. 
A szerb trónörökös életveszélyben. 

Budapest, szeptember 20. 

(Hivatalos). Szófiából  jelentik, hogy 
Nisben Sándor szerb trónörökös és 
György hercegre a hangulat ellenségessé 
vált. A két királyi herceget merénylet-
től óvják és féltik. 

A német hadikölcsön jegyzése. 
Berlin, szeptember 21. 

(Hivatalos). A hadikölcsön jegyzésének ered-
ménye minden várakozáson feliil  fényesen  sike-
rült. Egyes részletes kimutatásoktól eltekintve, 
egy milliárd kétszázhatvan milliót jegyezlek 
kincstári utalványokra és két milliárd kilencszáz-
negyven milliót birodalmi kölcsönre, vagyis össze-
sen körülbelül négy milliárd kétszáz millió márkát. 
Végleges eredmény holnap estig nem várható. 

A hamisító franciák. 
Berlin, szeptember 21. 

(Hivatalos). A Wolf-ügynökség  erélyesen tiltakozik a bor-
deauxl kormány által irányított francia  sajtószolgálat ellen, mely 
az eddigi kudarcok leplezésének, kétségbeesett munkájában már 
attól az aljas eszközöktől sem riad vis za, hogy a Wolf  ügynökség 
által kiadott hirszüveget meghamisítsa. Megállapította az Ügynök-
ség, hogy a francia  lapok a német hadvezetőség által publikált 
ama szöveget, amelyben teljes pártatlansággal ismertetve volt a 
jobbszárny ellen intézett sikertelen támadás és hiteles adat nyo-
mán közöltetett a német fogságba  került francia  foglyok  száma, 
teljesen elferdítve  közölték. Az Ügynökség jelentésének tulajdo-
nítottak olyan tényt, amelyet ez nem állított, sőt amelynek ép-
pen az ellenkezőjét, tudniillik azt állította, hogy a francia  táma-
dás sikeresen visszasfcorittatott.  A foglyok  számáról pedig a köz-
lemény egyáltalában említést sem tett. Jellemzőnek tartja az 
ügynökség a francia  kormány helyzetére nézve ezt a módszert, 
amely a maga nemében párját ritkítja. 

Iskolai tankönyveket, valamint minden-
nemű tanszerek Vákár L. könyvkeres-
kedésében Csíkszeredában, lehet besze-
rezni, a legjutányosabb árak mellett 

Nyomatott Vákár L. kanmuomdájábaB, Catkanreda. 




