
29-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csikszereda, 1914. évi szeptember I. 

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

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

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

Táviratok! 
A németek nagy győzelme az oroszok felett. 

30,000 orosz katona hadifogságban. 
Berlin, augusztus 31. 

(Hivatalos). A Wolf-ügynökség  jelenti: A nagy vezérkar közli, 
hogy a nagy győzelmekben, a melyekben az orosz hadsereg 
Kelet-Poroszországban Tannenbergnél, Hohensteinnál és Ortels 
burgnál visszaveretett, hozzávetőleges számítás szerint 30,000-nél 
több Orosz katona, közte több magasrangu tiszt, esett hadifogságba. 

Az északi harctérről 
Bécs, augusztus 31. 

(Hivatalos). A hadiszálláson levő harctéri tudósító vasárnap 
a következő három táviratot küldte: 

Délelőtt 9 óra 50 perckor az észak-keleti harctéren duló 
döntő csata tervszerűen folyik.  A hangulat optimisztikus, mert a 
várható események üdvösen elő vannak készitve. Hadseregünk 
reményei és számításai teljesen kielégítőknek tűnnek fel.  A bal-
szárny sikerei sokat használnak az általános tervnek és biztosit 
ják annak keresztülvitelét. 

Délelőtt 10 óra 30 perckor az óriási csata Oalicía észak-
keleti vidékén tovább folyik.  Az általános helyzet változatlan 

Este 9 órakor a monumentális csata tovább folyik.  A balszárny 
állandóan előnyomulásban van Cholm fontos  csomópont felé. 

Olaszország háború előtt. 
Bécs, augusztus 31. 

(Hivatalos). A Lombardia és Unione jelentik, hogy az olasz 
kormány Angliában igen erélyesen tiltakozott Angliának Egyptom-
ban foganatosított  katonai intézkedései ellen. Olaszország állító 
lag azt jelentette ki, hogy semlegességénél fogva  van, mint 
eddig, ezentúl is kereskedelmi és hadihajóinak egyaránt szabad 
utat és tartózkodást követelni Egyptom kikötőiben és vizeiben. 
Az Unione szerint Olaszország Londonban fenyegető  éllel kije-
lentette, hogy nem szívesen ugyan, de kénytelen volna intézke 
déseket tenni abban az esetben, ha Egyptom gyarmattá prokla 
máltatnék. 

A szerbek hazafias  magatartása. 
Újvidék, augusztus 31. 

(Hivatalos). A szerb néppárt, a szerb radikális párt és a szerb 
liberális párt vezetősége együttesen levelet intéztek Markovics 
Béla főispánhoz,  amelyben kijelentvén, hogy a pártok főleg  az 
egyházi autonomia kérdésében elfoglalt  elvek és álláspontok 
körül tömörültek, kinyilatkoztatták, hogy ezen pártok nem birnak 
nemzetiségi politikai jelleggel és hogy a politikai pártoskodásnak 
még halvány látszatát is elkerüljék, ünnepélyesen kijelentik, hogy 
a nevezettek pártokat ezennel feloszlatják  és eddigi működésű 
ket megszüntetik, mert most minden hazaflasan  érző lojális pol 
gárnak egyesülnie kell a mindnyájunkkal szemben álló ellenség 
legyőzésére, ők az elsők között akarnak lenni, kik a politika 
teljes félretételével  polgártársaikkal vállvetve, szivük egész me-
legével szolgálni kívánják hazájukat. A levelet aláírták többek 
között a szerb néppárt részéről Obradovics György, a radikális 
párt részéről Tomics Jasa és a liberális párt részéről Polit Mihály 

A szerbek és montenegróiak kegyetlenkedései. 
Budapest,  augusztus  31. 

(Hivatalos).  A Magyar  Távirati  Iroda  jelenti:  Szerajevóban 
tegnap  a következő  hivatalos  kommünikét  tették  közzé: 

Miután  a volt  török  szandzsákban  a szerb és  montenegrói 
bandák  a muzulmán törökök  házait  összelövöldözik  és  valóságos 
irtó  akciót  indítottak  az irántuk  barátságos  muzulmán lakós 

ság ellen,  csapataink  Plevjébe  benyomultak  és  ezzel  megaka-
dályozták  az ottani  muzulmánok  kiirtását.  Miután  azonban a 
szandzsák  állandó  megszállása  katonai  szempontból  ez idő 
szerint  még  nem vehető  tervbe és  a területen  lakó  muzulmá-
nok csapataink  elvonulása  után mindig  ujabb rablótámadások-
nak voltak  kitéve,  a szerencsétlen  mohamedánok  a mi hatá-
runknál  jelentek  meg és  kérték  a határ  átlépésének  megen-
gedését.  Hagyományainknak  megfelelően  e sulvos időkben  is 
megkönyörültünk  az otthonuktól  és  vagyonuktól  megfosztott 
muzulmánokon  és  mennyire lehetséges,  a háború idejére  me-
nedéket  nyujtunk  nekik,  hogy megmentsük  zsarnokaik  fosz-
togatásaitól. 

A poroszországi nagy győzelem. 
Berlin, augusztus 31. 

(Hivatalos). A Lokalanzeiger haditudósítója a keleti hadiszál-
lásról jelenti tegnapi kelettel, hogy a német haderő, amely a 
porosz határon az oroszokat bekerítette, öt hadtest ellen harcolt. 
Tekintettel az erdős-tavas roppantul váltakozó vidékre össze-
függő  csatasorról szó sem lehetett. Előfordult,  hogy az orosz csa-
patok egyes részei derékszögben állva harcoltak a németekkel. 
Jobbszárnyunk Soldau és Gilgenburg között, centrumunk Hohen-
steinnál, balszárnyunk Allenstein, Wartenburg és Bischhofburg 
kőzött állott. Centrumunk az oroszok kétségbeesett áttörési kí-
sérleteit nehéz tüzérségével győzelmesen visszaverte. Jobbszár-
nyunk azután Neldenburg, balszárnyunk Passenheimon át elő-
nyomult, mely hadműveletek az orosz ellenfél  tökéletes bekerí-
téséhez vezettek. Az oroszok öt hadtestükkel és három hadosz-
tályukkal jelentékeny túlsúlyban voltak a német erőkkel szemben. 
A Hohensteintől nyugatra elterülő magaslatokon 3000 orosz fog-
lyot láttam elvonulni. A fickók  egy része bambának, levertnek 
látszott. Voltak azonban köztük fegyházi  alakok is, akikről a 
borzasztó barbárságokat, amelyekről a menekültek beszélnek, 
bátran fel  lehet tételezni. 

Csapataink a világ legnagyobb csatáját vívják. 
Hat nap óta tart a döntő ütközet. 

Bécs,  augusztus  31. 
(Hivatalos).  A Fremdenblatt  jelenti:  A nagy csatának 

ma van a hatodik  napja. Csapataink  csodálatraméltó  kitar-
tással  harcolnak.  A harcvonalból  kitűnő  hirek érkeznek  ja-
vunkia. A visszatérő  sebesültek  csodákat  mesélnek  katonáink 
hősiességéről.  A főhadiszálláson  jó a hangulat. 

A Neue  Freie  Presse jelenti:  Ma  reggel  kedvező  hirek 
érkeztek  az általános  helyzetről.  A harc tart  és  tovább folyása 
elé  bizalommal  tekinthetünk. 

A kraszniki  győzelmet  tárgyalva  a bécsi  lapok  tudósítói 
megállapítják,  hogy az osztrák-magyar  hadsereg  győzelmének 
jelentősége  abban áll,  hogy ama vereség  folytán,  amelyet  a 
Lublin  körül  összegyűlt  orosz erők  szenvedtek,  az orosz fő-
erők  jobb szárnya alig  lesz  képes  beleavatkozni  az események 
további  folytatásába.  Az osztrák  magyar csapatoknak  a krasz-
niki  győzelmet  követő  sikerei  teljessé  teszik  ezt az eredményt. 
A haditudósítók  egyhangúlag  kiemelik  az osztrák-magyar  tisz-
tek rendkívül  szívósságát  és  támadó  szellemét.  A figyelemre-
méltó  menetelés  után az orosz haderőket  menekülésszerű 
visszavonulásra  kényszeritették.  Egy Betzecből  ide  érkezett 
honvéd  huszártiszt  lelkesedéssel  beszél  huszárainkról  és  kije-
lenti,  hogy ugy harcolnak,  mintha ördögök  volnának.  A tisz-
tek ugy támadnak,  hogy ki sem vonják kardjukat  és  az orosz 
lovasokat  elevenen akarják  összefogdosni.  A kozákok kitérnek 
a gyalogság  elől  és  nem várják be a lovas attakot.  Tüzéreink 
brilliánsan  lőnek.  A hadsereg  szelleme  kitűnő. 

A miniszterelnök nyilatkozata. 
Budapest, augusztus 31. 

(Hivatalos). A miniszterelnök a mai napon a következő nyi-
latkozatot publikáltatja: Minden férfiasan  gondolkodó magyar 
embert méltó boszusággal tölthet el, hogy bizonyos itteni körött-
ben nagyképű fontossággal  terjesztenek hamis kireket. Vigasz-
talásul szolgálhat a következő észlelet. — A berlini Tageblatt 
augusztus 28-iki száma azt mondja: természetesen nincs hiány 
kósza hírekben. Újból beigazolást nyert Bismark mondása, hogy 
sehol sem hazudnak annyit, mint háborúban, vadászaton és vá-
lasztásnál. Persze sokkal Bzivesebben hiadk el a rosszat, mint 
a jót. Megnyugvással konstatáljuk tehát, hdgy ez a csúnya be-
tegség m«m magyar speciálitás. 

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




