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A „Csiki  Lapok" rendkiviili  kiadásai  a 
fővárosi  lapokat  majdnem  három nappal 
előzik  meg. 

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

Táviratok! 
Csapataink ujabb előnyomulása. 

Budapest, augusztus 29. 
(Hivatalos). A sajtóhadiszállásról hitelesen jelentik a Magyar 

távirati Irodának: A hadsereg főparancsnoksága  közli, hogy az 
orosz harcszintéren tegnap óta döntő harcok vannak folyamat-
ban. Mindazon csapataink, melyek a kraszniki harcban győztek, 
az oroszokat Lublin felé  követik. 

Egy szomszéd csoport a Bug és a Wieprz folyók  között, 
ellenséges földön  szintén győzelmesen előnyomulva, Zamosc (orosz 
erőd) területét foglalta  el. 

Más seregtestek a Kelet Galíciába betört erős ellenséggel 
szemben a Lembergtól északra, keletre és délkeletre levő terü-
leteket tartják. 

A megbüntetett belga város. 
Berlin, augusztus 29. 

A Wolf-ügynökség  jelenti: Az antwerpeni helyőrség megkí-
sérelt kirohanása közben Louvain belga város lakóssága, nyíl 
ván összebeszélés folytán,  a házakból német csapatokra lövöl-
dözött. A várost ezért teljesen rommá lőtték. 

Longwy kapitulációja. 
Berlin, augusztus 29. 

A Wolf-flgynöksóg  jelenti: Longwy francia  vár vitézül ellen 
állott. A várost a parancsnok csak akkor adta áj, mikor már 
csak egy használható ágyuja volt. — A német trónörökös ezért 
elismeréseül meghagyta a fogságba  jutott parancsnok kardját. 

A miniszterelnök nyilatkozata. 
Budapest, augusztus 29. 

(Hivatalos). A munkapártkörben tegnap este Tisza a pártta-
gokkal közölte, hogy a legfrissebb  hirek a galíciai nagy csaták-
ról egytől egyig kedvezők és mindenképpen bizalomra és remény-
ségre adnak okot. Hadcsapataink eredményével meg lehetünk 
elégedve, természetesen ami a végső döntő eredményt illeti, 
türelemmel kell lennünk, hiszen oly óriási területen lezajló csata, 
amilyen az északi harctéren folyik,  esetleg még néhány napig 
is eltarthat. Türelemmel kell lennünk, de ennek a türelemnek 
előreláthatólag meg lesz a gyümölcse. A képviselők nagy meg-
elégedéssel fogadták  Tisza nyilatkozatát. 

A németek előnyomulása Varsó felé. 
Budapest, augusztus 29. 

(Hivatalos). Krakkóba érkezett lapjelentések szerint a néme-
tek megszállották Piotrkowot, a czestochova-varsói vonalon. 

Királyunk és a német császár. 
Bécs, augusztus 29. 

(Hivatalos). A német császár rendkívül meleghangú távirat-
ban Köszönte meg királyunknak a Mária Terézia-renddel való 
kitüntetését. Közli a királylyal, hogy a kraszniki győzelemnél 
tanúsított osztrák-magyar hősiesség méltánylása és nagyrabecsü-
lése jeléül a Pour le Merite rendjelt adományozza a királynak, 
Konrád vezérkari főnöknek  pedig a vaskereszt első és második 
osztályát. A király erre a táviratra szintén rendkívül meleghangú 
táviratban válaszolt. 

A francia  harctérről. 
Berlin, augusztus 29. 

(Hivatalos). A nagyvezérkar jelenti, hogy Manovillen, Lune-
villétől keletre a legerősebb francia  zárerőd a qémetek birto-
kába jutott. 

Döntő ütközetek északon. 
Budapest,  augusztus 29. 

(Hivatalos).  A hadiszállásról  hivatalosan jelenük,  hogy 
az augusztus 26-ika  óta duló  nagy csata tovább folyik.  Csa-
pataink  helyzete  kedvező.  Az idő  meleg és napos. 

A németek nagy győzelme az oroszok felett. 
Berlin, augusztus 29. 

(Hivatalos).  A nagyvezérkar  közli,  hogy poroszországi 
csapataink  Vindeoburg  tábornok  vezetése alatt  egy orosz se-
reget,  mely öt hadtestből  és három lovashadosztályból  állott 
és amely a Narew  folyó  irányéban nyomult  előre,  Gilgenburg 
és Ortelsburg  környékén  három napig tartó  csatában megvertek 
és most üldözik  az ellenséget  a határon tul.  Stein  főhadszál-
lásmester. 

Tengeri ütközet a németek és angolok között. 
Berlin, augusztus 30. 

(Hivatalos)  A Wolf-ügynökség  jelenti:  Helgolandhoz  közel 
a német flottának  egy kis része az angol flottának  egy része 
vei megütközött.  Három  kisebb német hajó elmerült.  Angol 
jelentés  szerint az angol hajók,  közül  egy néhány erősen  meg-
sérült. 

Az északi döntő harcok. 
Budapest, augusztus 30. 

(Hivatalos). A sajtófőhadiszállásról  hivatalosan jeleutik A 
mennyire a helyzet ma délután áttekinthető, hadseregünk nagy 
küzdelme az orosz hadsereg főerejével  még nem érett meg a 
döntésre. Csak a Dankl Viktor lovassági tábornok által Krasz-
niknál győzelmesen vezetett hadseregnek sikereit lehet némileg 
áttekinteni. Az augusztus 27-én lefolyt  második csatában, amelyet 
a Niedrivicsaduza magaslaton levő megerősített hadállás hősies 
megrohanása koronázott, sikerült. A kraszniki visszavetett orosz 
haderőt és az oda vezényelt erősítéseket összesen hat külön-
böző hadtestnek mintegy 10 hadosztályát újból megverle 
egyik hadtestünk. Ebben a második csatában egy tábornokot, 
egy ezredest, három más főtisztet,  40 más tisztet és körül-
belül 2000 embert elfogtunk  és ismét rendkívül sok hadianya-
got zsákmányoltunk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Beiratkozás. A helybeli iparos- és kereskedő-tanoncisko-

lában a beiratkozások szeptember 9, 10, 11. és 12-én délután 
5-től 7 óráig folynak.  Erre az illetők figyelmét  nyomatékosan 
felhívjuk,  hogy mindenki tanoncát büntetés terhe mellett, pontos 
időben írassa be. 

A repülőgépek jelzése. Folyó évi augusztus hó 15-től 
kezdve a fegyveres  erőnkhöz tartozó minden légi járómüvön fél 
járómü hosszúságú fehér  vörös szinü szallag lobogó is leng. 

Értesítés'. A Kolozsvári Magyar Királyi Fereucz József 
Tudományegyetemen az 1914 —15 dik tanév első felére  a beirat-
kozások 1914. év szeptember hó 1-én kezdődnek és ugyané hó 
30-ig bezárólag tartatnak. A kik e határidőn belül valamely el-
háríthatatlan akadály miatt személyesen nem jelentkezhetnek, a 
tanulmányi-, fegyelmi-  és leczkepénz-szabályzat idevágó rendel-
kezései értelmében ugyané határidőn belül tartoznak az akadályoz 
tatásukat igazoló hiteles okmánnyal felszerelt  és az illető kar 
dékánjához intézett kérvényben elólegyeztetésüket kikérni s meg-
határozni azt az időpontot is, amikor személyesen megjelenhet-
nek s beiratásukat ugy a quaesturában, mint az egyes tanárok-
nál teljesíthetik. — Az ezen határidőn tul jelentkezők felvétele 
ügyében később történik intézkedés. Az egyetemen az előadások 
október hó 5 én kezdődnek. — Az alap és államvizsgálatokra, 
valamint a szigorlatokra a rendes időben lehet jelentkezui. Ko-
lozsvárt, 1914. augusztus 24-én. Dr. Márki Sándor, e. i. Rector. 

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

A Lázár Domokos-féle  házban a földszinten 
három üzlethelyiség és 2 udvari helyiség kiadd. 
Értekezhetni Veress Sándor dr.-nál, Csikszereda. 

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