
26-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi augusztus 29. 

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

A „Csíki  Lapok" rendkívüli  kiadásai  a 
fővárosi  lapokat  majdnem  három nappal 
előzik  meg. 

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

Táviratok! 
Ágyuharc Belgrád alatt. 

Budapest, augusztus 28. 
(Hivatalos). A Magyar Távirati Iroda jelenti Zimonyból: A 

Banyica felett,  valamint a Topcsider vonalán felállított  szerb 
ütegek és ami tüzérségünk kőzött legutóbb lefolyt  heves tüzér 
harcok óta Belgrád előtt aránylag nyugalom uralkodik. Nagyobb 
szünetekben a zimonyi nehéz ütegek lövik a szerb állásokat, 
mindenkor válaszul a szerbek támadásaira. A zimonyi monitorok-
nak csak szórványosan volt alkalmuk a belgrádi állásokat lövöl-
dözni és csak néhány nap előtt lépteK nyomatékosabban akcióba, 
mikor a szerbek egyik őrnaszádunkat lövöldözték. Lényegében 
főflgyelmünk  arra irányul, hogy a szerbeket abban a törekvésük 
ben, hogy a Száva-hid felrobbantását  befejezzék,  megakadályoz-
zuk, ami teljesen sikerült is eddig. Éjszakánkint ebből a célból 
a szerb hadállásokat állandóan reflektorokkal  világítjuk be. A 
szerbek egyik éjszaka kísérletet tettek, de a hid elleni operálást 
meghiúsítottuk. A legutóbbi napokban ismételten felderítő  szol-
gálatot végeztek Belgrád felett  repülőgépeink. Szerbia belseje 
felett  is jártak és fontos  adatokat hoztak a szerb haderő állásá-
ról. Általában feladatukat  bravúrosan oldották meg, Zimonyból 
megállapítható, hogy Belgrádot éjszaka nem világithatják. A vil-
lamos ívlámpák távcsövei jól láthatók, de hetek óta nem égnek 
éjjel. A belgrádi villamos központ, mely a Száva közelében van, 
a vámház bombásása közben rommá lövetett Ide érkezett hirek 
szerint a belgrádi vizmü sem funkcionál  többé. 

Diadalról diadalra nyomulnak elő a németek. 
A francia,  angol és belga seregek óriási veresége. 

Berlin, augusztus 28. 
(Hivatalos). A Wolf-ügynökség  jelenti a nagy főhadiszállásról: 
A nyugati német hadsereg a felvonulás  befejezését  követő 

kilencedik napon folytonos  győzelmes harcok után aChambrey-
től a délnyugati Vogezekig  terjedő francia  területre hatolt be. 
Az ellenséget  mindenütt  megverték  és azok teljesen vissza-
vonultak. Az elesettek,  foglyok  és  az elvett  győzelmi  jelvé-
nyek nagy számát  a csatatér  óriási  (több száz kilóméter. Szerk.) 
kiterjedésénél  fogva  megközelithetőleg  sem lehet  megállapítani, 
mert a legnagyobb része át nem tekinthető erdőBég és hegyes 
vidék. 

Kluck  tábornok csapatai az angol  csapatokat  MaubeugenéJ 
visszaverték  és Maubeugetől  délnyugatra, miután kürülzártáu, 
Újólag megtámadták és megverték. (Magánjelentések szerint a 
németek az egész vezérkart elfogták,  fi  seregnek vezére (French 
angol tábornok. Szerk). 

BQlow  tábornoknak és Hausen  báró tábornoknak csapatai 
mintegy nyolc francia  éa  belga  hadtestet  vertek  meg a Sambre 
folyó,  Namur  és a Maas  (Mause) folyó  között (nagy háromszög-
ben. 8zerk) Az ütközet több napig tartott. Maubeuget  (francia 
erőd) oldalon hagyva üldözik őket. 

Namur  két napig tartó kemény ostrom után elesett. 
Maubeuge  ostromát megkezdették. 
Albert würtembergi herceg csapatai a megvert  ellenséget 

a Semois  folyón  tul üldözték és átlépték a Maas  folyót. 
A német trónörökös csapatai elfoglalták  az ellenségnek 

Longwy előtt  megerősített  állását.  Visszavertek  egy Verdun 
felőli  erős  támadást  és a Maas  folyó  felé  haladtak. Longwy 
(francia  erőd) elesett. 

A bajor trónörökös csapatait üldözés közben Lotharingiánál 
ujabb ellenséges haderők Nancy  és déli irányban levő állásaik-
ból megtámadták, de visszaverettek. 

lheringen  tábornok csapatai a Vogezekben  dél felé  foly-
tatják  az ellenség  üldözését. 

Elszászból  teljesen kitakarodott az ellenség. 
Antwerpenből  (Anvers) tegnap és tegnapelőtt négy belga 

hadosztály Brüssel  irányában levő összekötő csapatainkat meg 

támadta. Az Antwerpen elzárására hátrahagyott haderő megverte 
ezeket a csapatokat. Számos foglyot  ejtett  és  igen sok ágyút 
zsákmányolt. 

A belga lakósság majdnem mindenütt résztvett a harcokban, 
miért is a legszigorúbb intézkedések történtek a franktineur  ban-
dák garázdálkodásainak elnyomására. A hadtápvonalak biztosítá-
sát eddig a hadseregre bízták, minthogy azonban az erre a célra 
visszahagyott haderők a további harcokban való részvételre szük-
ségesek, a császár elrendelte a népfelkelés  mozgósítását. A 
hadtápvonalak biztosítására és Belgium megBzálva tartására a 
népfelkelést  fogják  felhasználni.  Ezt a már német közigazgatás 
alatt álló országot a hadsereg szükségleteinek fedezésére  minden 
lépten-nyomon felhasználják,  hogy a hazát mentesítsék. Stein 
főhadiszállásmester. 

Csapataink győzelmes előnyomulása. 
Bécs, augusztus 28. 

(Hivatalos). A főhadiszállásról  jelentik: Szerda óta erős har-
cok vannak újból folyamatban  a mi csapataink és az oroszok 
között. A harcok ezidöszerint a Visztula és Dnyeper folyók  kö-
zött levő területen folynak.  Balszárnyunk offenzívába  lépett és 
győzelmesen nyomul előre. (A balszárny Radon és Lublin felé, 
Ivangorod és Varsó irányában halad előre. Szerk.) 

Az angol hadsereg veresége. 
Hága, augusztus .28. 

(Hivatalos). Az angol alsó-házban Asquit miniszterelnök kije-
lentette, hogy a French tábornok vezetése alatt álló angol sereg 
visszavonulása az uj hadállásba sikerfiit,  de nem jelentéktelen 
veszteség árán. (Azóta ujabb vereségeket szenvedtek. Szerk.) 
Az angol csapatok nagy szorongattatásban voltak, de ki tudják 
vágni magukat a németek közül (?). fi  pillanatban egyéb közlést 
feleslegesnek  tart, azonkívül, mit French tábornok nyilatkozata 
közöl, hogy az angol csapatok szelleme kitűnő, veszteségünk 
több mint 2000 ember, (fiz  hivatalos beismerése az angolok első 
vereségének. Szerk.) 

A levert Franciaország. 
Fejveszetten menekül a francia  hadsereg. 

Budapest, augusztus 28. 
Érkezett augusztus 29. reggel 7 órakor. 

Hivatalos). A Magyar Távirati Iroda jelenti: A nagy vezérkar 
közli, hogy az angol hadsereget, melyhez három territoriális had-
osztály csatlakozott, csapataink St. Quentin felől  északra telje-
sen szétverték. Az ellenség St. Quentin tul az egész vonalon 
visszavonult. Több ezer foglyot  ejtettünk és hat tábori, egy ne-
héz üteget zsákmányoltunk. 

Mézierestől  délnyugatra csapataink széles harcvonalban át-
keltek a Maas folyón  és balszárnyunk folytonos  harcok közepette, 
kilenc napig tartó, hegyes vidéken folytatott  kemény csaták után 
a francia  csapatokat Epináltól  keletre visszaverte  és  győzelme-
sen nyomul előre.  (Ezáltal a déli és északi francia  hadsereg 
kettészakittatott és a német hadak észak és északkelet felől  fel-
tartózhatatlanul nyomulnak Páris felé,  melytől már csak 120—140 
kilóméternyire vannak. Szerk.) 

Brüssel polgármestere ma közölte a város német parancs-
nokával, hogy a francia  kormány tudomására hozta a belga kor-
mánynak, hogy nem támogathatja offenzív  módon, mert maga is 
teljes defenzívára  kényszerült. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A csíkszeredai főgimnázium  Igazgatósága a t. közönség 

tudomására hozza, hogy miután 8 tanár hadi szolgálatra bevonult 
és az intézet épületében a népfelkelők  pótBzázada szállásoltatott 
el, szeptemberben az iskolai előadások nem kezdődnek meg. A 
tanulók beírásának és a tanítás megkezdésének idejéről ujabb 
hírlapi közlések utján adunk értesítést. — Azonban a javító és 
pótlóvizsgákat augusztus 31-én megtartjuk. Csíkszeredán, 1914. 
augusztus 20. Kassai Lajos fógimn.  igazgató. 

Megdicsért csíkszeredai honvéd-százados. A császári 
és királyi hadügyminiszter Zankó Zoltán csíkszeredai 24. honvéd 
gyalogezredben századost a hadseregló iskolában teljesített kitűnő 
szolgálataiért okiratilag megdicsérte. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt értesiti ügyfeleit, hogy ugy a központban, 
mint csíkszeredai fiókintézeténél 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. könyvnyomdájában, 




