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Dr. Élthes Gyula. 

A Csíki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

Táviratok! 
Apponyi memoranduma. 

Budapest, szeptember 30. 
(Hivatalos). Gróf  Apponyi Albert az Egyesült Államok volt 

elnökéhez, Roosewelthez memorandumot intézett, amelyben meg-
győző érvek alapján bebizonyítja, hogy nem a monarchiát vagy 
Németországot, hanem ellenfeleit  terheli a felelősség  a világ-
háború kitöréséért. 

Apponyi arra hivatkozik, hogy a nemzetközi békemozgalom-
ban tevékeny részt vett és kijelenti, bogy ő éppen a béke esz-
ményéhez való ragaszkodást látja a monarchiánál. A monarchiát 
a világháborúért nem terheli semmiféle  felelősség.  A tiszta lelki-
ismeret ereje az, mely képessé teszi a lakósságot arra, hogy a 
háború súlyos terheit elviselhesse. Az a lakósság, mely a háború 
kitörése óta egy csapással félretett  minden párt és nemzetiségi 
villongást, a monarchia lakóssága, mely egyszersmindenkorra 
biztosítani akarja magát a passiv támadások ellen, amelyek a 
legutóbbi évekken a politikai összeesküvés mellett a szervezett 
orgyilkosságot is igénybe vették és ha sikerUl a monarchiának 
a népvédelem ezen mtlve, akkor az emberiség állandó békének 
fog^  örvendezni. 

Ha pedig ellenségeink mtlve sikerül, akkor a világ állandó 
háborús veszedelmek nyomása alatt állana, ha csak önként alá 
nem veti magát a moszkovita zsarnokság diktátumának. 

Mi a békéért vaió harcban állunk, amelyet ami gyülzel-
münk a jövendő nemzedékek számára akar biztosítani. 

A miniszterelnök az általános helyzetről. 
Budapest, szeptember 30. 

(Hivatalos). Gróf  Tisza István miniszterelnök közhírré tétel 
céljából a kővetkező táviratot intézte vármegyénk főispánjához: 

Északi hadseregünk a németekkel egyesülve az egész vona-
lon megkezdte az offenzívát. 

Nagy számú orosz lovasságot szétvert vagy visszanyomott. 
Az ellenség a San folyó  mögé vonul vissza. 
A hadműveletek valószínűleg gyors véget vetnek az észak-

keleti kárpáti szorosoknál folyó  támadásnak. 
A betört orosz csapatokkal tegnap is sikeresen küzdöttünk 

és az oroszoknak Uzsoknál és Ökörmezőnél jelentékeny veszte-
séget okoztunk. 

Déli hadseregünk folytatja  Szerbiában győzelmes offenzíváját. 
Tegnap is ágyukat zsákmányolt és több ezer foglyot  ejtett. Az 
eddig vitézül és szívósan küzdő ellenségen a csüggedés és demo-
ralizáció jelei mutatkoznak. 

A francia  harctérről érkező mind jobb hírekből ítélve, a 
német seregek ottani végleges győzelme rövid idő kérdése lehet 
ugy. hogy a német és osztrák-magyar szövetség minden eshető-
ségnek nyugodtan nézhet a szemébe. 

A németek döntő harcai. 
Berlin, szeptember 30. 

(Hivatalos.) A német nagyvezérkar a nagyfőhadiszállásról 
jelenti: 

Franciaországban a hadsereg jobbszárnyán eddig eldöntetlen 
harcok voltak. 

Az Oise és a Maas folyók  közötti harcvonalon általában 
nyugalom volt. 

A Maas folyó  előtti erődökkel szemben álló hadsereg vissza-
verte a Verduntól és Toudból intézett ujabb francia  kirohanásokat. 

Az ostromló tüzérség tegnap Antwerpen egyes erődei ellen 
a tüzelést megkezdette. Az angol erőknek a körülzáró vonalunk 
ellen intézett előretörését visszavetettük. 

Keleten az oroszoknak a Njemen folyón  keresztül Suvalki 
kormányzóság ellen intézett előretörései meghiúsultak. 

Osovieo vára ellen tegnap nehéz tüzérség lépett harcba. 

A németek és franciák  végső küzdelmei. 
Döntő német győzelmek előtt. 

Berlin, szeptember 30. 
(Hivatalos). A Rotterdamtecher Courantnak a francia  hadse-

itognél levő haditudósítója a franoia  főhadiszállásról  jelenti, hogy 

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

a főparancsnokság  az általa kiadott hivatalos jelentésben elis-
meri, miszerint a Páriától észak keletre folyamatban  levő hatal-
mas küzdelemben a németek megkezdették a támadást az összos 
francia  hadállások ellen, 

Antwerpen ostroma. 
Amsterdam, szeptember 30. 

(Hivatalos). Amsterdamból jelentik, bogy a németek délután 
megkezdették a Vaelben és N&nscht várerődök bombázását.. 

Hivatalos belga közlés szerint a németek éjszaka bevonul-
tak Mechőlbe. 

A Wolf  ügynökség a Mechel körüli harctérről közli, hogy a 
németek nehéz tüzérsége határozott parancsot kapott, hogy ne 
tüzeljen a városra, hogy a székesegyház kímélhető legyen. A 
belgák azonban a Mechelntől északra levő Wftchlan  erődből ne-
héz gránátokat lőttek a németek által megszállott városra. 

Az orosz offenziva  összeomlása. 
Frigyes főherceg  hadseregparancsa. 

Becs, szeptember 30. 
(Hivatalos). A császári és királyi hadsereg főparancsnoksága 

a következő hadsereg parancsot adta ki: 
A helyzet reánk és a szövetséges német hadseregre ked-

vező. 
Az orosz offenziva  Galíciában összemlás előtt áll. A német 

csapatokkal együtt az ellenséget, amely Kraszniknál, Zamosonál, 
Butternburgnál és Stannenburgnál súlyos vereséget szenvedett, 
ismét le fogjuk  győzni és meg fogjuk  semmisíteni. 

A franciák  ellen operáló német főerők  íeltartózhatatlanul 
mélyen benyomultak az ellenséges területre éa ismét nagy győ-
zelmek előtt állanak. 

Délen Szerbiában ellenséges területen haroolunk. A szerbek 
ellentállása bénulni kezd, belső elégedetlenség, felkelések,  nyo-
mor és éhínség ellenségünket hátba fenyegeti,  mig a monarchiá-
nak és Németorsrágnak csapatai győzelmesen és bizalmasan álla-
nak egymás mellett, hogy a gonoszul reánk kényszeritett hábo-
rút győzelmesen végig küzdjük. 

Ez az igazság a helyzetről kihirdetendő valamennyi tisztnek 
és a legénységnek anyanyelven. 

Fiigyes főherceg,  gyalogsági tábornok s. k. 

Biró József  fényképész  Csíkszeredában, 
értesiti-a m. t. közönséget, hogy műtermében naponta reggel 
9 órától délután 4 óráig fényképfelvételek  eszközöltetnek. 

Arcképet igazolványhoz szüksége: képek sOrgAs esetben 3 nap alatt kétzittetnek-
974—1914. vgrh. 

ARVERESI HIRDETMENY. 
Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. tc. 102. §-a értelmében 

ezennel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. tőrvényszék mint csődbíró-
ságnak 9376 polg. számú végzése következtében dr. Fejér István csíksze-
redai ügyvéd tömeggondnok által képviselt Herakovits Sámuel gyimesbtikki 
lakós vagyonbukott elleni csódiigyben foganatosított  leltározás alkalmával 
felleltározott  klinnlevó követelések 3840 korona összegben nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. törvényszék mint csődbíróság 1914. 
évi V. 9376—1914. polg. számú végzése folytán 

Dr. Fejér  István  ügyvéd  irodájában  Csíkszeredában  leendő  meg-
tartására  1914. évi  október  bó 6-ik napjának d. e. 10 órájára határidőül 
kitlizetik éa ahhoz a venui szándékozók ezenneV oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, bogy az érintett künnlevó követelések az 1881. évi LX. tc. 107. éB 
108 §-ai értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek BzUkség 
esetén becsáron alól is el fognak  adatni. 

A csődtömeg a követelések valódiságáért, fennállásáért,  mennyiségéért 
és behajthatóságáért szavatosságot nem vállal. 

Kelt Csíkszeredában, 1914. évi szeptember 18. 
Molnár Sándor, kir. bir. végrehajtó. 

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

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

Myomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Catknaerada. 




