
2-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi augusztus 28. 

Ara 6 fillér. C S L K L L A P O K ----
Táviratok! 

A németek ujabb nagy győzelmei. 
Budapest, augusztus 27. 

Berlini jelentések szerint németek N a m u r összes érődéit, 
úgyszintén Longwyt (nagy francia  erőd) is bevették. Elfoglalták 
továbbá Qent (Qand) városát is. (Gent elfoglalásával  a németek 
közel jutottak a tengerhez ugy, hogy Belgiumban még csak 
Antwerpen (Anvers) nincs elfoglalva. 

Királyunk üdvözlő távirata a német 
császárhoz. 

Berlin, augusztus 27. 
A Wolf-ügynökség  jelenti: E hó 24-én a nagy főhadiszállásra 

Perencz József  császár és királynak Vilmos császárhoz intézett 
következő távirata érkezett: 

.Győzelemre győzelem! Isten vţşletek van! Velünk lesz ! 
Legbensőbb Bzerencsekivánataim neked drága barátom s az ifjú 
hősöknek, a trónörökösnek, valamint Rupprecht bajor trónörökös-
nek és a páratlanul vitéz német hadseregnek I Szó, amely kife-
jezze mit én érzek és mit érez haderőm, nincsen. E történelmi 
napokban szívből szorítja erős kezedet Ferenc József". 

A kraszniki győzelem. 
Budapest, augusztus 27. 

A kraszniki győzelem Bécsben és Berlinben viharos örömet 
keltett. — A lapok lelkes szavakkal irnak a győzelem jelentő 
Bégéről. 

A munkapárti körben az este báró Hazai honvédelmi minisz-
ter felolvasta  a főparancsnokságnak  hozzá intézett sürgönyét arra 
az elterjedt hírre vonatkozólag, hogy honvédségünk északon ko 
molyabb veszteséget szenvedett volna. Ezzel szemben a főparancs 
nokeág sürgönye részletesen előadja, hogy honvédségünk rend-
kívül bátorságával és vitézségével kitüntette magát és az ellen-
séget teljesen megverte és visszaverte. Főparancsnokságnak ezen 
sürgönye honvédségünkre dicsőítőén elismerő és nagy lelkese-
dést keltett a pártkörben. A hírnek felolvasását  percekig tartó 
lelkes éljenzéssel fogadták. 

A németek előnyomulása. 
Berlin, augusztus 27. 

A keleti harctéren általános előnyomulásra készülnek a 
németek. 

A megvert orosz haderő. 
Budapest, augusztus 26. 

A Pester Lloydnak Bécsből jelentik, hogy utólag kitűnt, 
hogy az orosz haderő, melyet Kraszniknál megvertünk, hat had-
testből állott, nem pedig csak négyből. A zsákmányolt hadisze-
rek, valamint a hadifoglyok  száma is nagyobb annál, mint a mit 
tegnap jelentettek. Háromezer fogoly,  harminc ágyú, hét gép-
fegyver  és három zászló már a csata második napján zsák-
mányoltatok és miután a csata még kedden is egész nap tar-
tott és a legnagyobb csapásokat ezen a napon mérték az 
oroszokra, feltehető,  hogy a hadifoglyok  száma és hadi zsák-
mány sokkal jelentősebb. 

Hadseregünk taktikája. 
Bécs, augusztus 27. 

A lapok, főleg  a haditudósítók feljegyezték  a kraszniki győ-
zelem taktikai értékét, amely főképpen  abban áll, hogy az orosz 
hadtesteket az osztrák-magyar csapatok fölényes  vezetés és erős 
offenzívája  olyan frontból  vetette ki, mely nem igen engedi meg 
aa erők újból való összegyűjtését. — Hangsúlyozzák főleg  az 
osztrák-magyar és orosz taktika különbségét, mely abban áll, 
hogy az oroszokat a magyar csapatok főként  számos ponton 
igyekeznek megtámadni, mig az oroszok megmaradnak az elavult 
lépcsőzetes elrendezésnél. A haditudósítók egybehangzóan kije-
lentik, hogy a csapatok magatartása felette  áll minden dicséret-
nek és az eredmény annál nagyobb, inert a három napi döntő 
Tiarc előtt igen rossz terepen kellett menetelniök. 

Lemondott a francia  kormány. 
Páris, augusztus 27. 

A Havas ügynökség jelenti: Viviani francia  miniszterelnök 
abból a célból, hogy támaszait erősítse, Poincare köztársasági 
elnöknek benyújtotta az egész kabinet lemondását. Poincure elnök 
a lemondást elfogadta  és Vivianit bízta meg a kabinet újraala-
kításával. Viviani este 11 órakor előterjesztett az elnöknek egy 
koncentrációs kabinet-alakulást, melybe mint külügyminiszter 
Delcasse szerepel. 

Belgium okkupációja. 
Berlin, augusztus 27. 

A berlini Lokal-Anzeiger követeli, hogy B e l g i u m teljes 
egészében Németországba bekebeleztessék. 

A német huszárok bravúrja. 
Berlin, augusztus 27. 

Itteni lapok német huszárok vakmerő bravúrjáról tesznek 
jelentést. A német huszárok belovagoltak Charleroi (Belgium déli 
része, Namurtól délre) városba és „Bon jour" kiáltással üdvö-
zölték a lakósságot. Eleinte angoloknak tartották őket és bán-
tatlanul hagyták lovagolni a városon. A város végén ismerték 
fel  a német egyenruhát, de már akkor késő volt. 

Egy német cirkáló elsülyedése. 
Berlin, augusztus 28. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: A Magdeburg nevű kis cirkáló 
a Finn-öbölben erős ködben zátonyra jutott. A hajók segély-
nyújtása a sürü ködben lehetetlen volt. Mivel a hajót nem sike-
rült a zátonyról megszabadítani és számos orosz hadihajó táma-
dást intézett ellene, légbe röpítették. A hajó dicsőséggel sülyedt 
el. Egy német torpedónaszád az ellenség tüzelése közben a le-
génység nagyobb részét megmentette. 

Királyunk és Vilmos császár. 
Bécs, augusztus 28. 

A Korr-Bureau jelenti: Ő FelBége gyönyörű sürgönyt inté-
zett a német császárhoz, amelyben tudomására hozza, hogy neki 
a Mária Terézia-renjl nagy keresztjét adományozza. Moltke né-
met vezérkari főnök  a Mária Terézia-rend tiszti keresztjét kapta. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Halálozás. Özv. Lázár Dénesné szül. Wilburg Biza bárónő 

Pozsonyban elhunyt. Halálát előkelő és kiterjedt rokonság gyá-
szolja. 

A gyergyóalfalvi  áll. polg. fiúiskolában  a folyó  tanévben 
megnyilik a negyedik osztály. Az igazgatóság ez utun hivja fel 
a szülőket, hogy mindazok, akik ez iskolába fiaikat  beíratni 
óhajtják, az igazgatói irodában szept. 1—5 ig d. e. 9—12 óm 
közötti időben jelenjenek meg. Fizetendő dijak összege 8 K 20 
fillér,  melyben az egész évi tandíj is benfoglaltatik.  Igazgatóság. 

A kolozsvári egyetem hallgatóihoz! Felkérem egyetemünk-
nek fegyveres  szolgálatot nem teljesítő hallgatói közül azokat, 
a kik kötelességeiket teljesíteni óhajtván, betegek, sebesültek 
ápolására, irodai teendők végezésére, felügyelet  gyakorláBára 
vagy egyéb képességűknek megfelelő  szolgálatokra vállalkoznak, 
hogy ebbeli szándékuk nyilvánítása mellett szükség esetén való 
érteBÍthetésük érdekében tartózkodási helyüket a rectori hivatal-
nak bejelenteni szíveskedjenek. Kolozsvárt, 1914. augusztus 5. 
A Kolozsvári m. kir. Ferencz József  Tudományegyetem Rectora: 
Dr. Kenyeres Balázs. 

A kolozsvári Szt. József  flnövelde  nem nyílik meg szept. 
1-én. A kolozsvári Szt. József  finövelde  igazgatósága ezennel 
értesíti az összes érdekelteket, hogy mivel az intézet katonai 
célokra lefoglaltatott,  a további intézkedésig nem nyilik meg, s 
így az intézetbe senki be nem költözhetik. A megnyitás napja 
szintén hirlapilag fog  közzététetni. Az igazgatóság. 

Egy csinosan bútorozott, különbejá-
ratu szoba kiadó, Szentlélek-u. 20. sz. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt értesiti ügyfeleit, hogy ugy a központban, 
mint csíkszeredai fiókntézeténél a moratorium tartama alatt is elfogad betéteket könyvecskére és folyó-
számlára előnys kamatozás mellett és azokat a moratorium alatt is megállapodás szerint fizeti vissza 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájába, 




