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Ára 4 fillér. C S Í K 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! 
Ujabb nagy győzelmeink az oroszok felett. 

160 orosz ágyút zsákmányoltunk. 
Budapest, szeptember 2. 

(Hivatalos). Az egy heti elkeseredett harc, a 
mely Zamosc és Tyszowce vidékén folyt, 
tegnap Auffenberg  lovag hadseregfel-
ügyelő teljes győzelmét eredményezte. 
Számos ellenséges csapatot foglyul  ej-
tettünk és eddig 160 ágyút zsákmá-
nyoltunk. Az oroszok a Bug folyón  át 
visszavonulóban vannak. 

A Dankl Viktor hadseregparancsnok által ve-
zényelt hadsereg, mely Lublint támadja, szin-
tén szakadatlan sikereket ér el. Lublin 
környékét és Duza községet már előző-
leg elfoglalta. 

Kelet Galíciában Lemberg még birtokunkban 
van, mindazonáltal a helyzet ott az erős 
túlsúlyban levő orosz előtöréssel szem 
ben nagyon nehéz. Hőher vezérőrnagy. 

(A Zamosc és Tyszowce melletti hét napos ke-
mény küzdelemben tehát a Lemberg-felé  eső szélső 
balszárny is döntő győzelmet aratott és az ellensé-
get messze hátra vetette a Bug folyó  mögé. Bal-
szárnyunk mindenütt mélyen bent, Orosz-Lengyel-
ország területén diadalmasan folytatja  a kraszniki 
győzelem után megkezdett előnyomulást, Ujabb 
győzelmei következtében ma már az egy magas-
ságban levő Radom^Lublin és valamivel lennebb 
a Bug folyó  vonalat tartja. Ez utóbbinak célja 
Cholm fontos  csomópont. 

A centrumban, Lemberg előtt folyó  ádáz küz-
delem, bár itt az oroszok meglehetősen előrenyo-
multak saját területeinken, nem látszik aggályos-
nak, sőt hihető, hogy ezek terveink és céljainknak 
megfelelnek.  Nem tartjuk kizártnak, hogy ez az 
orosz előnyomulás a jobbszárny legutóbb jelzett 
és feltétlenül  remélhető sikerei esetén az orosz had-
sereg katasztrofális,  döntő vereségét idézi elő épp 
ugy, mint ez Kelet-Poroszországban a németek 
zsenialis hadvezetése folytán  saját területeiken be 
következett, hol 80,000 orosz katona esett hadifog-
ságba és 516 ágyu a németek zsákmánya lett. Szerk.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Halálozás. Gyergyóujfalui  Sóliom Miklós a kézdivásárhelyi 

kir. törvényszék elnOke augusztós 31-én elhunyt 
Segélyezési akció. Auguszta főhercegasszony  és gróf  Tisza 

István minisztereinők kezdeményezésére országszerte nemes moz-
galom indult meg, melynek oélja pénzbeli adományokkal, valamint 
arany ékszerek adakozásával a családfenntartó  nélkül itthon 

maradottaknak segítsége. — E végből mindenütt megalakult az 
Auguszta Gyorssegély alap" és az „Aranyat vasért" jelszóval 

megindult szervezet. A felajánlott  ékszerekért a nemesielkii ad;v 
kozók oxidált vasgytlrUt fognak  kapni. „Pro patria 1914- tel 
írással. Vármegyénkben a kezdeményezést főispánunk  nemesen 
érző neje, Qyalókay Sándomé vette kezébe, hogy srgitségül 
hivja az asszonyi érző sziveket a magasztos feladat  teljesítésére. 
A lelkes hangú meghívók már szétmentek a vármegye minden 
részébe. A szervező nagygyűlés szeptember 6 án, vasárnap dél-
előtt 10 órakor, a vármegyeház tanácskozási termében tartutik 
meg. Az akciót vármegyénk közönsége hazafias  lelkesedéssel 
fogadta  és az eredmény előreláthatólag méltó lesz a magasztos 
feladathoz,  melyet áldozatkészséggel teljesíteni minden magyarnak 
becsületbeli kötelessége. 

Az uj vasúti menetrend. Ma éjjel 12 órakor a mozgósítás 
idejére életbeléptetett hadi menetrend megszűnt s helyette az 
1914. évi május l én kiadott polgári menetrend korlátolt számú 
vonatokkal újólag életbe lépett. A forgalomba  lépett vonatok 
számait, valamint a kiindulási és a végállomások indulási, érke-
zési időadatait az alábbiakban tüntetjük fel.  A vonatok részletes 
menetrendje az állomásokon kifüggesztett  menetrend hirdetmény-
ből vehető ki: 

511. sz. Brassó ind. 7 ó. 41 p. este Budapest k. p. u. érk. 
6 ó. este. 

612. sz. Budapest k. p. u. ind. 6 ó. 36 p. reggel Brassó 
órK. 7 ó. 53 p. reggel. 

613. ez. Brassó ind. 6 ó. 36 p. reggel Budapest k. p. u. 
érk. 7 ó. 20 reggel. 

514. sz. Budapest k. p. u. ind. 6 ó. 15 p. este Brassó érk. 
8 ó. 56 p. este. 

504. és 8004. sz. Székelykocsárd (Madéfalva  felé)  ind. 9 ó. 
25 p. reggel Brassó érk. 9 ó. 26 p. este. 

8001. és 503 sz. Brassó (Madéfalva  felé)  ind. ó. 31 p. 
reggel Székelykocsárd érk. 6 ó. 56 p. este. 

8003. sz. Csíkszereda ind. 3 ó. 26 p. délután Székelykocsárd 
érk. 12 ó. 16 p. éjjel. 

8012. sz. Madéfalva  ind. 4 ó. 20 p. reggel Brassó érk. 8 ó. 
10 p. reggel. 

8011. sz. Brassó ind. 2 ó. 45 p. délután Madéfalva  érk. 
ó. 27 p. este. 

8805. és 8302. sz. Csíkszereda ind. 11 ó. 26 p. délelőtt 
Gyimesbükk érk. 1 ó. 30 p. délután. 

8803. és 8808. sz Gyimesbükk 2 ó. 20 p. délután Csíksze-
reda érk 4 ó. 17 p. 

8807. és 8804. sz. Csíkszereda ind. 5 ó. 07 p. délután 
Gyimesbükk érk. 7 ó. 08 p. este. 

8801. és.8806. sz. Gyimesbükk ind. 8 ó. 30 p. reggel Csík-
szereda érk. 10 ó. 42 p. délelőtt 

501. sz. Predeál ind. 12 ó. 20 p. délben Budapest ny. p u. 
érk. 7 ó. 35 p. reggel. 

502 sz. Budapest ny. p. u. ind. 9 ó. 35 p. este Predeál 
érk. 3 ó. 29 p. délután. 

További intézkedésig Budapestre és onnan csak az 501. és 
502. sz. vonatok fognak  közlekedni. És pedig az 501. Budapest 
nyugatira érkezni fog  délelőtt 10 ó. 40 perckor, az 502. pedig 
indulni fog  Budapest nyugatiról este 6 óra 45 perckor. Az öO.'J. 
és 504. sz. vonatok mindenütt megállauak. 

A háború humora apróhirdetésekben. 
Azon bájos 32 es bakát, ki Sabáctól 10 kilóméterre srapneljére 

tett figyelmessé,  ez uton kérdi szembenálló szerb, hogy ismer-
kedés lehetséges-e. Választ „sabáci szép napok" jeligére kérek. 

Francia generális kérdi szomszédban lakó németet, hogy tisztes-
séges közeledés lehetséges e. „Nem báDja meg" címen továb-
bítja a leveleket a kiadó. 

Elveszett Valjevótól Boszniáig terjedő uton 1500 szerb katona 
és 150 ágyu. Ismertető jel: az ágyuk nem sülnek el. Becsü-
letes megtaláló kéretik, hogy a tárgyakat vigye Nisbe Péter 
király címére. Közelebbi cím Nis, Alexander-utca 1. pincelejáró. 

Kérem azon kozáknak mondott magaB, barna vizavimet, akivel 
Krasznik mellett találkoztam s aki köszönéB nélkül távozott, 
hogy bajonettemet, melyet szórakozottságból benne felejtettem, 
küldje vissza 62-es magyar bakának. 

Intelligens magyar báka, független  barna gyerek, aki jelenleg 
Sabácban tartózkodik, szórakozás céljából levelezésbe lépne 
szép leánynyal, vagy asszonnyal. Leveleket „Unalmas az élet, 
nem mutatkozik az ellenség' jeligére kérek. 

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

Kpaatott VáUr b. ttoyrnytwdájáUn, OUkMenfe 




