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Ára 6 fillér. C S Í K I L A P O K Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

Táviratok! 
A németek tüzokádói. 

Berlin, augusztus 20. 
A Wolf-ügynökség  jelenti: A berlini lapok a vezérkar enge-

delmével Lüttich várának Loucin nevü páncéleróditményéröl 
fényképeket  tesznek közzé, amelyek a német nehéz tüzérség 
munkájának borzalmas hatásáról adnak hü képet. A nagy Közön 
ség most először értesült a 40 centiméteres ostrommozsarak léte-
zéséről, melyek közül egy is elég erős arra, hogy a legerősebb 
betonpáncélt is átüsse. Bzek a lövegek voltak nyilván azok, 
amelyekről a főhadiszállásmester  közölte, hogy az ellenség nem 
ismerte őket. Az a körülmény, hogy béke idején képesek voltak 
ilyen ágyukat készíteni anélkül, hogy a külföld  erről tudomást 
eziTzett volna, legfényesebb  bizonyítéka annak a kötelességérzet-
nek, amelylyel a háborút béke idejében előkészítették. 

Az oroszok súlyos veresége. 
Budapest, augusztus 26. 

A hadisajtószállásról jelentik a Magyar Távi-
rati Irodának, hogy a Krasznik mellett le-
folyt  három napos csata, tegnap a mi 
csapataink teljes győzelmével végző-
dött. Az oroszokat mintegy 60 kilómé-
ter széles csatárvonalon állásaikból ki-
vertük. Az oroszok fejvesztetten  mene-
kültek Lublin felé. 

Belgium okkupációja. 
Berlin, augusztus 26. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: A belgiumi okkupált területek 
fókormányzójává  a császár Goltz báró táborszernagyot nevezte 
ki, aki uj tevékenységének megkezdésére már Belgiumba utazott. 

A franciák  angol vezérlet alatt. 
Bécs, augusztus 26. 

A Neue Freie Presse jelenti: Párisból Berlinbe érkezett je-
lentések Bzerint French tábornok, az angol szárazföldi  hadsereg 
parancsnoka az északi francia  csapatoknak is főparancsnokává 
neveztetett ki. 

Budapest örömmámorban. 
t 

Budapest, augusztus 26. 
Budapest székesfőváros  polgármestere ma a következő hir-

detményt ragasztatta ki a főváros  területén: 
Örömmel adom hirttl a székesfőváros  közönségének a hite-

les jelentést, hogy vitéz hadaink Orosz-Lengyelországban, Krasz-
nik mellett hatalmas ütközetben több orosz hadtestet vertek meg. 
A csata három napig mintegy 60 kilóméter széles vonalon folyt 
és fényes  győzelemmel az orossokot minden állásukból kiverték. 
3000 orosz katona és tiszt fogságba  esett; három zászlót, 20 
ágyút és hét, fogatos  gépfegyvert  zsákmányoltak. Az ellenség 
fejveszetten  menekült Lublin felé.  örülünk a büszke kezdetnek, 
mely méltán sorakozhatik hatalmas szövetségesünknek a nyugati 
harctéren kivívott diadalaihoz. — Bízunk a további sikerben és 
minden érzésünk és reményünk legyen az ellenséget üldöző dicső 
csapatainkkal. 

A főváros  közönsége örömmámorban úszik és hazafias  tün-
tető menetekben járja be az utcákat. 

A kraszniki győzelem. 
Bécs, augusztus 27. 

A hadiszállásról jelentik, hogy a kraszniki ütközetben mint-
egy 200,000 ember vett részt orosz részről. Az oroszok front-
vonala Frampoltól a Visztula melletti Jozefowíg  terjedt. — Az 
oroszok Frampoltól északra és Kraszniktől délre egy-egy had-
testtel törtek előre. Az ütközet vasárnap folyt  le. Legalább két 
ujabb orosz hadtest nyomult elő. A harc folytán  az orosz had-

testek teljesen felbomlottak  és menekülve hátráltak Lublin felé. 
Lovasságunk erélyesen üldözi az ellenséget. 

Berlin tüntet mellettünk. 
Berlin, augusztus 27. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: Csapataink győzelméről érkezett 
hirek városszerte nagy lelkesedést keltettek. Az utcákon minden-
felé  lelkes tüntetések vannak az osztrákok és magyarok mellett. 

A meghódított Belgium. 
Berlin, augusztus 26. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: A belga sajtó az antwerpenit 
kivéve, német nyelven jelenik meg. 

Honvéd lovasságunk hősiessége. 
Bécs, augusztus 27. 

A sajtóhadiszállásról hitelesen jelentik, hogy a honvéd lovas-
ságból álló 6. lovashadosztály egy kiváló fegyvertényéről  utólag 
a következők váltak ismeretessé. Augusztus 16 án azt a súlyos 
feladatot  kapta a hadosztály, hogy a Zbruc folyó  (Bukovina) 
melletti orosz határ védelmét törje át és állapítsa meg, hogy 
nincsenek-e mögötte erősebb ellenséges csapatok. Szatonovnál 
sikerült az átkelés kierőszakolása. Kuzmjinótól délnyugatra ná-
lánál nagyobb számú ellenséges lovasságra bukkant, amelyet 
gyalogosok támogattak. Ennek dacára a magyarok megfutamítot-
ták az ellenséget és a Znetzti patakig üldözték, ahol Grudjek 
mellett orosz erősítések foglaltak  állást. A honvéd lovasság, bár 
ez nem volna a lovasság dolga, az ellenséget megerősített állá-
sában megtámadta, miközben természetesen nagyobb veszteséget 
szenvedett. A harc folytán  kiderült, hogy e tájon erős orosz 
haderő áll. Feladatuk megoldása után a hadosztály táborba szál-
lott. Éjszaka a falu  lakóssága, melyet rejtve tartott a katonaság, 
segített megtámadni az alvó honvédséget, kiknek egy részét 
megölték. A honvédek büntetésből a falut  felgyújtották.  Ezen 
incidens után a honvéd lovashadosztály ismét harcra készen so-
rakozott az előnyomulásra. A hirtelen támadás közben szenvedett 
veszteségeinek pontos megállapítása még lehetetlen, mert egyes 
kisebb csapatok és egyes lovasok is csak nagy kerülővel csat-
lakozhattak a csapatok zöméhez. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Katonáink elindulása. Tegnap este ismét megható hazafias  ünne-

pély keretében indultak utjukra bonvédeink. Óriási közönség gyűlt össze a 
vasúti állomáson, melynek Boraiban ott volt városunk és messze vidéke 
ég egész társadalma. A helybeli Oltáregylet fenkölt  lelkű úrhölgyei megható 
bucsuzásban részesítették derék katonáinkat. — Elhalmozták cigarettákkal, 
dohánnyal, rengeteg virággal és ételnemüvel, melyeket közönségünk lelked 
adományaiból hoztak össze. Oly impozáns volt a bucsu, hogy emlékezetes 
lesz örökké mindazoknak, kik abban résztvettek. Honvédeink hazafiúi  lel-
kesedéssel és tántoríthatatlan önbizalommal mentek dicsőséges utjukra, hon-
nan diadallal, örömkönnyek között fognak  övéikhez visszatérni. A magya-
rok Istenének segitőkeze és áldása kisérje utjukban. 

Gyászistenitisztelet az elhunyt pápáért. E hó 28-án, pén 
tekén délelőtt 9 órakor X. Pius pápáért gyászistenitisztelet tar-
tatik a helybeli plébánia templomban, amelyre a t. c. hivatalokat, 
egyesületeket és a híveket lapunk utján hívja meg a plébánia 
hivatal. 

A szövetségi hűség kifejezése.  A német, osztrák és magyar 
szövetségi hűség kifejezésére  közös jelvények kerültek forga-
lomba, melyek az egész német birodalomban és a monarchiában 
rohamosan terjednek. Budapesten mindenki büszkén hordja a 
szövetségi hűség jelvényét és a vidéken is nagy őrömmel várják 
a jelvények megérkezését. Az árusításból befolyó  jövedelem ne-
mes és humanitárius célt szolgál azzal, hogy megsebesült har-
cosaink szenvedésein segit könnyíteni. A jelvény viselése pedig 
a lelkesedés kifejezése  azért a történelmi jelentőségű szövetke-
zésért, mely most a német, osztrák és magyar hadierők tűzke-
resztségében a csatamezőkön elválaszthatatlanul összeforr,  tehát 
a legnemesebb célt szolgálják. A jelvények megrendelhetők a 
következő címen: Szövetségi hűség irodája, Budapest, Papnö-
velde-utca 4—6. Kétségtelen, hogy a jelvények rövidesen álta-
lánosak lesznek nálunk is. 

Beiratkozás. A csíkszeredai állami elemi flu-  és leánynép-
Iskolában a felvételi-,  javító- és magánvizsgálatok szeptember 
hó 5-én lesznek. A beiratások szeptember 7, 0. és 10 én délelőtt 
8-tól 11-ig és délután 2-től 4 óráig eszközöltetnek. Beiratási-dij 
minden tanuló után 50 fillér.  Szeptember 11-én isteni tisztelet. 
12-én a tanítás kezdetét veszi. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt értesiti Ügyfeleit, hogy ugy a központban, 
mint csikszeredai flékintézeténél a moratorium tartama alatt is elfogad betéteket könyvecskére és folyó-
számlára előnyös kamatozás mellett és azokat a moratorium alatt is megállapodás szerint fizeti vissza. 

Nyomatott Vákár L. Hayrajonidájábaa, 




