
30-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi szeptember 2. 

Ár? 4 fillér. C S I I I L A P O K Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

1 „Csiki  Lapok" rendkívüli  kiadásai  a 
j öv ;rosi lapokat  majdnem,  három nappal 

dk  meg. 
A „Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-

eg sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
A döntő harcok északon. 

Budapest, szeptember 1. 
(Hivatalos). A hadisajtószállásról jelentik: Az északi harc-

sa téren csapataink továbbra is kemény harcban állanak. Lublin, 
i tsnostaw, Gruhecsov és Volántól délre. Döntés a legközelebbi 

>re várható. 
A Balkánon a tegnap ismertetett helyzetben változás nem 

.llott be. 

Egy német léghajó Páris felett  bombát 
dobott le. 

Páris, szeptember 1. 
(Hivatalos.) Rómán keresztül érkezett jelentés szerint mint-

egy 2000 méter magasságból egy német katonai léghajó szállt 
el Páris felett  és a St. Mártii katonai kórház közelében egy 
bombát dobott le. Két asszony súlyosan megsebesült. A léghajó-
ból egy német lobogót is ledobtak egy hadnagy levelével együtt, 
amelyben ez állott: „A német hadsereg Páris kapui előtt van, 
uem marad más hátra, mint adjátok meg magatokat". 

Kegyelem az elitélteknek. 
Budapest, szeptember 1. 

(Hivatalos). Abból az alkalomból, hogy Ő császári és királyi 
apostoli Felsége folyó  évi augusztus hó 24-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával azoknak a hathónapot meg nem haladó szabad-
ságvesztés büntetésre itélt egyéneknek, akiknek büntetésük végre-
hajtása a mozgósítási hirdetmény folytán  a közös hadseregnél, a 
honvédségnél vagy népfelkelőknél  félbeszakittatott,  büntetésüket, 
illetve a büntetés hátralevő részét kegyelemmel elengedni szán-
dékszik, ha ezek katonai kötelezettségüket hivon teljesítették, 
— a magyar királyi igazságügyminiszterium folyó  évi augusztus 
hó 30 án 49361 — 1914. VII. szám alatt rendeletet intézett az 
ország valamennyi főügyészéhez.  — A rendelet felhatalmazza  a 
királyi ügyészségen vezetőit, hogy a katonai szolgálatra kötele-
zett és hat jiónapot meg nem haladó szabadságvesztés bünte-
tésre itélt egyének büntetésük végrehajtásának elhalasztása vagy 
félbeszakítása  tárgyában saját hatáskörükben intézkedjenek. A 
rendelet részletes utasításokat ad a királyi ügyészségek vezetői-
nek a szükséges ellenőrző kimutatások készítésére nézve. 

ö PelBégének e nemes intézkedése rendkívül jó hatást kel-
tett mindenfelé. 

Az északi harctér döntő eseményei. 
Bécs, szeptember 1. 

(Hivatalos) A lapok haditudósítóinak a hadiszállásról érke-
zett jelentései egyértelmüleg egyeznek abban, hogy az osztrák-
magyar csapatok offenzívája  északon tartós és heves harcok köz-
ben egyre halad előre s mind az előhaladásban, mind a kiterje-
désben lényegesen megegyeznek. 

Az északi harcvonalon küszöbön áll a döntés. 
A keleti harcvonalon a helyzet változatlan, de kedvező a 

két millió által küzdött harcban. 
Az érkezett jelentések indokolttá teszik azt a feltevést,  hogy 

az osztráu-magyar csapatok parancsnokai azt a taktikát követik, 
melyet a német vezérkar Franciaországgal szemben sikerrel al-
kalmazott. 

A keleti hadsereg kitűnő állásai következtében erősen tartja 
magát az ellenség nagy túlsúlyával szemben. 

A küszöbön álló nagy döntést illetőleg általános a kedvező 
kimenetel reménye. Az eddigi' eredmények a zseniális vezetésen 
•kívül tisztjeink és csapataink leírhatatlan halálmegvetéeének kö-
szönhetők. 

A Neue Freie Presse haditudósítója jelenti, hogy tegnap 
Lembergben csak négy órán át hallatszottak az ágyuk lövései. 
Ebből azt kell következtetni, hogy a harcvonal Lembergtöl távo-
labbra eltolatott. 

Páris elzárása. 
Bécs, szeptember 1. 

(Hivatalos). A Reichpost adja a hirt, hogy Páris észak felőli 
elzárása befejezett  tény. A teljes vereség már elkerülhetetlen. 

Bobrinczkyt lelőtték. 
Bécs, szeptember 1. 

(Hivatalos). A Neues Wiener Journal berlini tudósítója sze-
rint Kiewben egy [ukrainista diák rálőtt Bobrinszky Vladimír 
orosz grófra,  ki könnyen megsebesült. 

Ismét tönkre verték a francia hadsereget. 
60,000 francia  katona fogságban. 

Berlin, szeptember 1. 
(Hivatalos).  A német nagy főhadiszállásról  jelentik  teg-

napi kelettel  hivatalosan: 
Kluk  tábornok  hadserege  Cambrai  környékén  gyönge 

francia  haderőnek  támadását  egy hadtesttel  visszaverte. 
Bülow tábornok  hadserege  St.  Quentin mellett  teljesen 

megverte  a túlerőben  levő  francia  hadsereget,  miután előző-
leg már előnyomulása  közben olfogott  több angol gyalogos 
zászlóaljat. 

Hausen  tábornok  hadserege  Rethel közelében,  az Aisne 
folyó  felé  szorította  vissza az ellenséget. 

A würtembergi  herceg hadserege  a Maas  (Mause)  folyón 
való átkelés  további folyamatában  előcsapataival  neki rontott 
az ellenségnek,  később  azonban nagyobb ellenséges  haderő 
ellentámadására  csapatainknak  egy része a Maas  innenső part-
jára visszatérni kényszerült.  Később  a hadsereg  ismét átkelt 
a Maas  folyón  és most az Aisne folyó  felé  nyomul előre.  .4 
sereg előnyomulása  közben Lesayvalest  bevette. 

A német trónörökös  hadserege  folytatja  előnyomulását  a 
Maas  folyó  felé  és az azon tul  fekvő  vidéken.  Montmédy  erőd 
parancsnokát  a helyőrséggel  együtt  kirohanás  alkalmával  el-
fogta.  Az erőd  elesett. 

A bajor tiónörökös  és Heeringen  tábornok  hadserege  foly-
tatja harcait. 

A franciák  feletti  győzelem  sokkal  nagyobb jelentőségű, 
mint a minőnek  eleinte látszott,  dacára  annak, hogy Nieden-
burg felett  ujabb elenséges haderők  léptek  tel  Az ellenség 
teljes vereséget  szenvedett.  Három  hadtest  megsemmisült  és 
60,000 ember, ezek között  két  tábornok  esett német fogságba. 
Csapataink  sok ágyút és tábori jelvényt  zsákmányoltak. 

A még Kelet  Poroszországban  időző  ellenséges  orosz csa-
patok  megkezdték  a visszavonulást.  Stein  főhadiszállásmester. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Értesítés. A csíkszeredai közs. polg. leányiskolában a javitó-

és felvételi-vizsgálatok  szeptember hó 12-én d. e. 8 órától kez-
dődőleg; a beiratások 13, 14. és 15-én tartatnak meg. Az elő-
adások kezdete hírlapban lesz közzétéve. 

A marosvásárhelyi fiu-  és női felsőkereskedelmi  iskolában és 
internátusban a beiráüsok szept. 1. 2. 3. és 4-én fognak  megtar-
tatni. Előadások október 1-én kezdődnek. Vidékiek 22 korona 
beiratási díj és okmányok (iskolai, születési és ujraoltási bizo-
nyítványok) ellenében írásban is jelentkezhetnek. Legkésőbb 
szept. 16-ig mindenkinek jelentkezni kell. 

A Gőzsy-féle  gyógyszertárban  beszerezhető  egyesek  ré-
szére a háború alkalmával  szükséges  kézigyógyszertár  4 K 
50 üllér  árban. 

Beiratkozás A helybeli iparos- és kereskedő-tanoncisko-
lában a beiratkozások szeptember 9, 10, 11. és 12-én délután 
5-töl 7 óráig folynak."  Erre az illetők figyelmét  nyomatékosan 
felhívjuk,  hogy mindenki tanoncát büntetés terhe mellett, pontos 
időben írassa be. 

A leányiskola közeié ben 2—3 leányka 
koszt és lakásra felvétetik;  bővebbet a 
kiadóhivatalban. 

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

Nyomatott Vákár L. MnyunadifábaB,  GUkmnta. 




