
28-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi augusztus 31. 

Ára 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  liárom  nappal 
előzik  meg. 

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

Táviratok! 
A kraszniki győzelem. 

6 0 0 0 fogoly  és 24 ágyu. 
Budapest, augusztus 30. 

(Hivatalos). A hadiszállásról jelentik: Dankl 
Viktor lovassági tábornok, hadseregparancsnok 
augusztus hó 26-án a következő hadsereg-paran-
csot intézte az alárendelt csapatokhoz: 

A hadsereg augusztus 23-án és 24-én a krasz-
niki, polichnai és goraji csatákban fényesen  kiál-
lotta a tűzkeresztséget. Valamennyi hadtest 
csapatai halálmegvető vitézséggel az 
ellenséget menekülésszerű visszavonu-
lásra kényszeritette. Eddigi megállapodás 
szerint 3 zászló, 24 ágyu és számos gép-
fegyver  jutott kezünkbe, ezenkívül hat-
ezernél több foglyot  ejtettünk. Szívből kö-
szönetet mondok a hadseregnek, szeretve szere-
tett legfőbb  hadurunk és a hazának teljesített 
szolgálataiért, de fájdalom  tölti el lelkünket, 
mert sok bajtársunk esett el a becsület mezején 
Reájuk gondolunk e magasztos órában; még sok 
megpróbáltatás és fáradság  áll előttünk. A derék 
hadsereg, bizonyos vagyok benne,mindenütt győzni 
fog.  Dankl, lovassági tábornok. 

(Ez az első kraszniki nagy győzelem hiteles jelentése. Ezt 
folytatólag  tegnapi hiteles közlésünk szerint augusztus 27-én 
tudvalevőleg ugyanez a sereg hat különböző orosz hadtestnek 
10 hadosztályát újból megverte. E második győzelmes csatában 
egy tábornok, három más főtiszt,  40 tiszt és 2000 orosz katona 
esett foglyul,  ami kétségtelenül bizonyítja, hogy a harc a bal-
szárnyon dul a leghevesebben és hogy a Dankl Viktor vezény-
lete alatt levő csapataink mindenáron döntő eredményt akarnak 
kicsikarni az ellenségtől, céljuk tehát a szembenálló több száz-
ezernyi orosz haderőt megsemmisíteni és az utat Ivangorod és 
VarBÓ felé  szabaddá tenni. Éppen ezért valószínű, hogy a derék 
hadnak Galíciában és jobbszárnynak Bukovinában egyelőre csak 
az erős defenzíva  a feladatuk,  mert a német hadsereggel Czesto 
chovánál egyesült és érintkezésben levő csapataink Varsónál 
egyesülhetnek a Kelet-Poroszországból Ortelsburg felől  Varsó 
felé  diadalmasan előretörő északi másik német hadsereggel, mely 3 
napig tartó csatában tegnapi jelentésünk szerint 5 orosz hadtes-
tet és 3 lovas hadosztályt vert meg és üldöz Varsó felé,  orosz 
területen. Szerk.) 

Ujabb nagy győzelmünk 
az oroszok felett. 

Budapest, augusztus 31. 
(Hivatalos jelentés). Az orosz hadszintéren az 

az ütközetek változatlanul hevesen folynak.  A 
többszörösen megerősitett ellenséges állások dacára 
feltartózhatatlanul  Lublin felé  előnyomuló Dankl-
féle  hadsereg keletre, a Wieprz folyó  felé 
Baját erőink augusztus 26-án megkez-

dették a támadást a O h o l m vidékéről 
szembevonuló erős orosz hadsereg ellen. A krasz-
niki csata után továbbra is makacs ellenséggel a 
mi támadó harcos szellemtől áthatott csapataink 
részéről diadalmas harcok fejlődtek  ki Za-
moscétól északra és T o m a s z o w t ó l 
keletre. 

A harcokba augusztus 28-án a Zbaraz terü-
letéről szintén orosz területre előre vetett saját csa-
pataink êredményesen szóltak bele ezekbe a har-
cokba. Éppen ugy, mint a kraszniki ütközetben 
sok ezer foglyot  ejtettünk. 

Kelet-Galiciában csapataink kiváló bravúrral 
és szívóssággal tartják magukat igen hatalmas 
ellenséges túlerővel szemben. 

A déli hadszintéren az utóbbi időben említésre 
méltó harcok nem folytak.  Közli Hőfer  vezérőrnagy, 
a vezérkar főnökének  helvettese. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
24-es honvédek a tüzden. A tegnap este Brassóba érkezett 

sebesültek csodákat beszélnek a 24-es honvédek vitézi magatar-
tásáról és hősiességéről. 

Egy szemtanú a kővetkezőket beszélte a csapatkórházban, 
ahová beszállították : 

24 es honvédek tábori zászlóalja két napi nehéz és fárasztó 
menetelés után került a csata vonalba. A most folyó  titáni küz-
delem jobb szárnyán kerültek honvédeink először tűzbe Nizniow 
és Holitz között. Vitéz honvédeink haláltmegvető hősiességgel és 
rettenthetetlen bátorsággal szállottak szembe a luleröbeu levő 
oroszokkal, kiket rövid, de heves küzdelem után sikerült is vissza-
vetniük. Az orosz golyók és scbrupnelek ugy hullottak, mint a 
záporeső, de szerencsére kevés kárt okoztak. A lelkes honvédek 
örömmel állapították meg, hogy az oroszok nagyon ro>síul lőnek. 
Az orosz golyók aránylag kevés kárt tettek a mieiukben, a mi 
fegyvereink  és gépfegyvereink  annál nagyobb pusztítást végeztek. 

Egyik gépfegyverosztugunkat  már-már körülfogiák  az oroszok. 
Ekkor az egyik honvéd, egy alsórákosi székely fiu,  látva, hogy 
a gépfegyvert  nem mentheti meg, a gépfegyvert  leszerelte és a 
közeli folyóba  dobta, fegyverével  a közelgő oroszok felé  lőtt és 
öt lovat összefogva  egy pillanat alatt elmenekült az oroszok elöl, 
kiket a következő percben a segélyére siető honvédek szét-
vertek. 

A Brassóba érkezett sebesültek mind a legnagyobb lelkese-
déssel beszélnek a harcokról és alig várják, hogy visszatérhes-
senek a harcmezőre. 

A sebesültek azt is beszélik, hogy a lengyel lakósság letér-
delve, hálálkodva fogadja  katonáinkat és imádkozik, hogy fegy-
vereinket a győzelem babérja koszorúzza, mert leghőbb vágyuk 
a gyűlölt orosz zsarnokság alól szabadulni. 

A sebesültek előadása szerint a 24-ik honvédezred harcban 
álló századai a legjobb kondícióban vannak és a jobb szárny 
győzelme biztosra vehető. 

Ertesités. A csíkszeredai közs. polg. leányiskolában a javitó-
és felvételi-vizsgálatok  szeptember hó 12 én d. e. 8 órától kez-
dódóleg; a beiratások 13, 14. és 15-én tartatnak meg. Az elő-
adások kezdete hírlapban lesz közzétéve. 

A hadsereg szükséglete. A marosvásárhelyi keresk. és ipar-
kamara tudatja az érdekeltekkel, hogy a klosterneuburgi utász 
szertár 1915. első félévi  anyagszükségletének szállítására vonatko-
zó hirdetmény a budapesti közlöny folyó  évi augusztus hó 27-iki 
számában megjelent. 

Motorbenzin ára. A keresk. m. kir. miniszter ur megbízása 
folytán  a marosvásárhelyi Keresk. és iparkamara tudatja az ér-
dekeltekkel, hogy a motorbenzin mérsékelt eladási (vagyis kis 
iparos által fizetendő)  ára a folyó  évi augusztus hó 15 tói kez-
dődóieg folyó  évi szeptember hó végéig mét( rmássánkínt 28 
(huszonnyolc) koronában állapíttatott meg, oly megjegyzéssel, hogy 
amennyiben az utóbb említett időpontig a rendes viszonyok be 
nem állanának, és a jelenlegi 24 koronás árra visszatérni aem 
is lehetne, a most megállapított 28 koronás ár a folyó  évi decem-
ber hó végéig emelhető nem lesz. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt értesiti ügyfeleit, hogy ugy a központban, 
mint csíkszeredai flókintézeténél 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 Vikár L. Mayfnjwiwl  Íjában, 




