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

A Csíki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a /őrá-  A .Hivatalos' jelzésű táviratok a miniszterelnök-
r ő l lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. jség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
A nyugati harctérről. 

Berlio, szeptember 21. 

(Hivatalos'). A német nagyvezérkar közli: 
A francia  és angol hadsereg ellen való 

támadásban egyes pontokon eredmé-
nyeket értünk eL 

Reims a francia  harcvonalban van 
és mi kénytelenek vagyunk a tüzelést 
viszonozni. Fájlaljuk, hogy a város ez 
által károkat szenved. Csapataink uta-
sítást kaptak, hogy legalább a székes-
egyházat lehetőleg kíméljék. 

A Középső-Vogezekben, különösen 
a Donon melletti Sevones és Sealesnél 
a francia  csapatok támadását vissza-
utasítottuk. 

A keleti harcszíntéren ma események 
nem fordultak  elő. 

Az északi harctérről. 
Bécs, szeptember '21. 

I Hivatalos"). A Morgeu haditudósítója jelenti, 
hogy a szeptember 11-én este beszüntetett harcok 
után beállott sziiuet még tart. A legutóbbi egész 
hét alatt nem történt semmiféle  nagyszabású tá-
madás az oroszok részéről, akik csak lassan és 
igen óvatosan végzik mozdulataikat. 

A nagy harcmezőn az időjárás csapatainkra 
nézve igen kedvező. A legutóbbi napok nagy 
esőzései folvtán  Galiczia összes folvói  annvíra 
megdagadtak, hogy csak a legnagyobb idővesz-
teséggel és fáradsággal  járhatók. 

A nyugati harctérről. 
Berlio, szeptember 22. 

(Hivatalos). A német nagyvezérkar közli: 
Keims körül vívott harcokban meghódítottuk Craooelle vár-

szerű magaslatot. Elónyomulásunk közben Reims ellen elfoglaltuk 
Betcheny helységet. 

A Verduntól délre levő Cote Leaint, melyet hat hadtest vé-
delmezett, súlyos veszteségekkel visszavertük. 

A Verdun északkeleti frontján  az ellenség által megkísérelt 
kitörési támadást visszautasítottuk. 

Toultól északra tüzérségünk rajta ütött a táborozó francia 
csapatokon. 

Egyébként, ma a francia  harctéren nagyobb harcok nem for-
dultok elő. 

Belgiumban és Keleten a helyzet változatlan. 

A német hadikölcsön sikere. 
Budapest, sieptember 22. 

A fővárosi  lapok a német hadikölcsön példátlan éa nagy-
szerű sikerében a i angol machinációk felett  aratott győzetem 
előjelét látják. 

Nincs pénze a franciának. 
Stockholm, szeptember 22. 

(tbvataloi.) A francia  hadkölcaön terve Amerikában végle-
gesen megfeneklett,  minek következtében Franciaország most 
Londonban kísérletezik. 

Bulgária mellettünk. 
; Szófia,  szeptember 22. 
! (Hivatalos) Egy bolgár röpirat adatok felsorolásával  ismer-
teti Oroszország hitszegő és erőszakoskodó politikaját. Az oro-

! szok által inszcenált politikai gyilkosságokkal sorolja fel  a tény-
körülményeket, melyek annak a kétségtelen gaztetteknek meg-
állapításai, hogy a szarajevói merényletet kétségtelenül az orosz 

i diplomaták készítették elő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Honvédeink fényes  haditettei. Egyik széles körben ismert 

tartalékos hadnagyunk, ki a helybeli honved zászlóaljnál szolgál 
és jelenleg a brassói kórházban fekszik,  levelet irt szerkesztő-
següaknek, melyben a leghatározottabban megcáfolja  azokat a 
kósza híreket, melyek a 24. honvéd gyalogezred egyes részeinek 
állítólagos kudarcairól szólanak. Leveléből közöljük az alabbiakat. 

Surányi főhadnagy  nem halt meg. csupán lábán sebesült meg 
súlyosabban és kórházban gyógykezelik Debreczeni százados 
könnyű sebet kapott, de már visszament a harctérre és vezeti 
századát. Tisztjeink közül egyetlen egy sem halt meg. csupán 
egy tartalékos, idegen vármegyebeli tiszt halálos szerenesetlen-
ség áldozata lett, ki balesete okozta sérüléseibe belehalt és 
Haliczon dcsóségesen eltemették. 

A 24. honvéd gyalogezred páratlan bravúrokat vitt végbe. 
Dacára a túlnyomó ellenségnek, székely honvédeink bámulatos 
hősiességgel és elszántsággal küzdenek. E hó 9-én éjjel Trsacov-
elfogott  egy teljes orosz ezredet ágyukkal és gépfegyverekkel 
egy ütt. Az oroszok a faluban  elszállásolva aludtak, mikor hon-
védeink közeledtére géppuskáikkal a templom tornyából golyó-
záport zúdítottak mieinkre. Honvédeink az égó falut  körülvették, 
minden oldalról rohamra indultak, mire a megrémült oroszok, 
egy egész ezred, rövid harc után megadta magát. 

Egy másik helyen honvédeink szuronyrohammal oldalról for-
dultak egy orosz ágyuütegnek, az ágyukat heves harc urán elfog-
lalták es azonnal megfordítva,  tüzeltek az orosz gyalogságra, 
mely nagy veszteségeket szenvedett és végül is eszeveszetten 
menekült. Levélirónk megjegyzi, hogy e harcokban veszteségeink 
csekélyek voltak és sebesültjeink állapota a lehető legjobb, kik 
tulnyomolag könyebb sebeket kaptak. 

Székely honvédeink e dicső haditettei a történelem legra-
gyogóbb lapjaira tartoznak. Elismerés és hála illeti óket, kik a 
székeiy nevnek ujabb dicsőséget szereztek és rendületlen kitar-
tással neznek a jővó eseményei eié, melyek meghozzák az igaz-
ság végleges győzelmét. 

A Vörös Kereszt Egylet dunaparti betegnyugvó állomása 
jótékenycélu levelező lapokat árusitott Budapesten egy hónap óta. 

Ez a nemes akciója a legfényesebb  eredménnyel járt, ameny-
nyiben a levelező-lapok árából tartja fenn  a dunaparti betegnyugvó 
állomását, amely jelenleg is telve van sebesültekkel. 

A vidéken is oly nagy arányú érdeklődés mutatkozott, hogy 
a levelező-lap terjesztő iroda kénytelen a lapok utján az érdek-
lődőkkel az alábbiakat tudatni: 

A művészi levelezó-lapok ára darabonként 20 fillér,  egye-
sületünk hivatalos pecsétjével van ellátva és egyesületünk által 
lett kibocsátva. 

A kivitel módjánál és a levelező lapok csekély áránál fogva 
szerény akciónk semmiféle  megyei vagy helyi jótékonysági szer-
vezetet nem érint. 

Az egyesület felkéri  a hivatalok, testQietek, iskolák vezetőit, 
üzletek tulajdonosait és magánosokat, hogy támogassák sebe-
sültjeinket azzal, hogy minél szélesebb régiókban terjesszék le-
velező lapjainkat, melynek bevétele a sebesültek javára fordit-
tatik. A levelező-lap terjesxtő iroda bárkinek küld levelező lapot, 
aki eladásra eziránt as irodához fordul. 

A .Vörös Kereszt Egylet* betegnyugvó állomásának leve-
lező-lap osztálya, Budapest VUL József-körat  34. IH. 8. 

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

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

VáfcÉr  L. 




