
-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi tber . 
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A Csiki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-  A „Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-
r ő l lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
A németek győzelmes harcai. 

Berlio, október 3. 

(Hivatalos). A német nagyvezérkar közli a 
főhadiszállásról: 

Hadseregünk nyugati szárnya a fran-
ciáknak ismételt átkarolási kisérleteit 
elhárította. 

Royetől délre a franciák  állásaikból 
ki vannak űzve. 

A harcvonal közepén a helyzet vál-
tozatlan maradt. 

Az Argonnesekben előnyomuló csa-
pataink délfelé  való előnyomulásukban 
lényeges előnyöket vivtak ki. 

A Maas folyótól  keletre a franciák 
Toulból erélyes északi támadásokat in-
téztek ellenünk, amelyeket — az ellen-
ségnek súlyos veszteségeket okozva — 
visszavetettünk. 

A n t w e r p e n előtt a Waelhan, St. 
G h a t e r i n a erődöket és Toroweldet-
redoutot, a térközmüvekkel együtt teg-
nap délután 5 órakor rohammal bevet-
tük. A Wavre erőd körül van zárva. A 
Termonde nyugatra kitolt fontos  erőd 
birtokunkban van. 

A keleti harcszintéren ugy látszik 
orosz erőknek a Njemen folyón  át Su-
valki-kormányzóság ellen való vonulása 
küszöbön áll. 

Büntetik az álhírek terjesztőit. 
Budapest, október 3. 

(Hivatalos.) A Budapesti Tudósitó jelenti, hogy hadseregünk 
északon és délen győzelmes csatákban szerez becsületet fegy-
vereinknek. Minden okunk meg van arra, hogy a legjobb remény-
séggel nézzünk a döntő küzdelmek elé, ennek dacára akadnak 
itthon olyanok, akik tájékozatlanságból vagy éppen nagyképű-
ségből vészhireket koholnak és terjesztenek, ezek a hirek szájról-
szájra járva még kibővülnek, fantaziát  szülte ijesztő részletekkel. 
Az ilyen mende-mondának semmi positiv adatuk nincs és azokat 
a higgattan gondolkodók letudják szállítani értékükre, de vannak 
olyan hiszékeny emberek is, akik hitelt adnak a rémhíreknek, 
ezek körében nyugtalanságot kelthetnek a rémhírek. 

A mai Bulyos napokban a hazafias  kötelesség azt parancsolja, 
hogy az állam minden dolgát a fegyvereinkbe  vetett jogos biza-
lommal, lelkesedéssel várják a véleményeket. A köznyugalom 
fentartása  megköveteli, hogy a legnagyobb erélyel járjanak el 
a rémhírek gyártóival és terjesztőivel szemben. 

B végből Sándor János belügyminiszter 9271—1914. eln. sz. 
alatt kiadott rendeletével az álhírek koholását és terjesztését 
kihágásnak minősíti, a ki ezután vészhireket kohol vagy terjeszt 
azt a rendőri bíróság pénzbüntetéssel fogja  büntetni, ez a mai 
•Inonyok között igazán szükséges éB üdvös rendelet a követ-
kezőképpen hangzik; 

Mind sűrűbben érkezik panasz a hadviseléssal kapcsolatos, 
hogy íÍMitó hirek koholása és terjesztése miatt, amelyek alkal-

arra, hogy a nagy közönség körében nyugtalanságot és 

oknélküli aggodalmat támasszanak, minden komoly ember kény-
telen, hogy ily álhírek koholása, terjesztése a közrendet és 
nyugalmat, melynek fentartása  és előmozdítása éppen ilyen 
súlyos időben kétszeres kötelesség, nagy mértékben veszélyezteti. 

Ez okból az ily álhirek koholását és terjesztését szigorúan 
megtiltom és a tilalom megszegését az 1879. évi IV. tc. 1- §-a 
alapján kihágásnak nyilvánítom, ennélfogva  az, aki hadviseléssel 
kapcsolatban először vészhírt kohol vagy valótlan vészhírt ter-
jeszt, vagy másodszor valakinek megsebesülését, halalá', vagy 
fogságba  jutását állítja vagy híreszteli, anélkül, hogy az «dat 
valódiságáról hivatalos közlésből vagy k^tRpgei ki/nn> mas nmdoti 
meggyőződött volna, vagy harmadszor egyeb o y hírt terjeszt, 
amely alkalmas arra, hogy a lakósság köriben feleimet  és i.je 
delmet keltsen, kihágás miatt 15 napig terjedő elzárással és 200 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel kell büntetni, k ihass uinm 
az eljárás a közigazgatási hatóság, mint rendőri bünre'ö l> rósái. 
a székesfővárosi  államrendőrség működ'seneK kerüleren a bud > 
pesti m. kir. államrendőrség hatásköréhez tartozik. 

Budapesten, 1914. évi október hó 1-en. 
Sándor János s. k. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Hirdetmény. A magyar királyi államvasutak vonalain es az 

általuk kezelt magánvasutakon a jelenlegi rendkívüli visyonyou 
folytán  folyó  évi október hó 1-én uj menetrend u< ra i.péi.- ii., 
hanem a folyó  évi május hó 1 én életbeléptetett nyári mme 
rend egyes vonatok megszüntetésével további intezkedesig er-
vényben marad. 

Egyelőre a személyforgalom  csak korlátolt mértékben, az 
állomásokon kifüggesztett  hirdetményekben felsorolt  vonatokkal, 
tartatik fenn,  melynek menetrendje az 4914. évi május bó 1-től 
érvényes menetrend hirdetményekből vthető ki. 

Budapest, 1914. szeptember hó 25 én. Az igazgatóság. 

1661—1914. sz. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONAT. 

A telekkönyvi hatóság Erőss János csikkozmási lakós kérelmére elren-
deli a végrehajtási árverés joghatályával járó önkéntes árverést a cssikszent-
mártoni kir. járásbíróság területén levő, csikcsekefalva  községben fekvő  s 
a csikcsekefalvi  892. számú tjkvben foglalt  a f  914. */, hrsz. ingatlanra 
1600 korona kikiáltási árban azzal, hogy az árverés a C. 1. alatt Rácz 
Lajos javára a fenti  ingatlan 1l,-ed  részére bekebelezett haszonélvezeti jogot 
neto érinti. 

Az árverést 1914. évi  október  bó 16-ik napján délelőtt  9 órakor 
Csikcsekefalva  község házánál fogják  megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacso-
nyabb áron nem adható el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/,-át 
készpénzben, vagy zz 1881. LX. tc. 42. §-ában meghatározott árfolyammal 
számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánat-
pénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket  aláírni (1881. LX. tc. 147, 
150,, 170. §§., 1908. XL. tc. 21. §.) 

Aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha töb-
bet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka sze-
rint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig 
kiegészíteni (1908. XL1. 25. §.) 

Csikszentmárton, 1914. «vi március hó 24-ik napján. 
Finta József  s. k., kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
Eováos, kir. tlkkvezető. 

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

Arcképes Igazolványhoz szükséges képek eflrgOo  eeeiben 3 nap alatt készíttetnek. 

A cukrászda a Kossuth kerthelyiségből 
a téli időre, az étterem melletti kis szo-
bába helyeztetett át. Mindenap friss  sü-
temény kapható. Bejárat az udvar felőli 
kapun. Vidéki megrendelések is a leg-

pontosabban eszközöltetnek. 
Nyomatott Vákár L. WnyTBjomdáJábzn, CaUmnroda. 




