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

Ara 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! 
Repülőgépek Páris felett 

London, szeptember 2 
(Hivatalos). A Reuter ügynökség jelenti Párisból: Ma este 

ismét repülőgép repült el Páris felett  és bombát dobott le. A re 
pűlőgépre lövöldöztek, azonban sértetlenül tovább haladt. 

A menekülők ellepték Parist. 
Zürich, szeptember 3. 

(Hivatalos). A Neue Züricher Zeitung jelenti: A clarleroii 
hir megérkezése óta Párisban félreismerhetetlen  elkedvetlenedés 
uralkodik. Tömegesen láthatók a vasutakon Belgiumból és Észak-
Pranciaországból érkező menekültek, akik nyomorúságos álla-
potban vannak. Hosszú, szomorú csapatokban lepik el a párisi 
boulevardokat és segítségre szorulnak. A sajtó belátja, hogy 
nagy tartózkodás szükséges. 

O e r v t i s szenátornak a 15. hadtest Luneville melletti zen-
düléséröl a Matinben közölt cikke óriási megbotránkozást kel-
tett. A szegény ördögök kénytelenek voltak elsőknek rohanni a 
tűzbe, de a németek borzasztóan megtizedelték. 

A hadsereg vezetősége megtiltotta a francia  haditudósítók 
nak, hogy az operációkat kövessék, mert az angolok kedvéért 
kivételt tettek, ami a Times legnagyobb angol lapnak Francia 
országból való ideiglenes kitiltását eredményezte. 

Az angolok veszteségei angol világításban. 
Bern, szeptember 3. 

(Hivatalos). A berni angol követség jelentésében konstatál-
ják, hogy a német-angol harcokban az angolok meghátráltak és 
hogy 6000 embert vesztettek. 

Nagy magyar győzelem. 
30,000 orosz katonát fogtunk el. 

Budapest, szeptember 3. 
(Hivatalos.) A harcztérről érkezett 

megbizható jelentések szerint lovag 
Auffenberg  Móricz volt hadügyminisz-
ter, hadseregfelügyelő  győzelmes serege 
Zamosc és Tyszowce mellett, 30, OOO-nél 
több orosz katonát ejtett fogságba  és 
igen nagy zsákmány jutott birtokába. 
A francia hadsereg megsemmisítése. 

Berlin, szeptember 3. 
(Hivatalos). A német nagyvezérkar 

jelenti: A francia  felvonulás  centrumát, 
körülbelül tiz hadtestet (circa 1 millió 
ember) tegnap Reims és Verdun között 
súlyos veszteségekkel visszavertek és 
most állandóan üldözik. Vilmos császár 
csata közben a trónörökös hadseregé-
nél tartózkodik. 

(A Reims és Verdun közötti mintegy 120 kilóméteres vona-
lon az egyesült északi német hadsereg a francia  hadsereg fő-
erején aratott döntő győzelmet. B győzelemmel a németek észak-
kelet felől  is elzárták teljesen Párist, melyet ezen oldalról 120 

kilóméternyire közelitettek meg. A St. Quentin felől  előretörő 
német hadsereg e távolságnál is jóval közelebb jutott Párishoz, 
ugy, hogy Páris teljes körülzárása és ostroma, esetleg katasz-
trófája  már legközelebb bekövetkezhetik, annyival is inkább, 
mivel a többszörösen megvert francia  hadsereg ellenálló erejét 
ez ujabb döntő csapás minden bizonnyal végleg megtörte. 

Erre vezethető vissza az is, hogy Németország belgiumi 
csapatait gyorsan küldi Kelet-Poroszországba az oroszok ellen és 
Belgiumot népfelkelőkkel  szállotta meg. Ez ujabb győzelem ami 
esélyeinket északon, az oroszok elleni élet-halál harcban lénye-
gesen megjavította. Szerk.) 

Az északi győzelmek mérlegelése. 
Budapest, szeptember 3. 

(Hivatalos). A munkapárti körben tegnap este 
rendkívül nagy és meleg érdeklődés nyilvánult 
meg Auffenberg  és Dankl hadseregparancsnokok 
sikerei iránt. Egyik tekintélyes katonaviselt kép-
viselő, ki alaposan ismeri hadseregünk hadállá-
sát, szerfelett  kedvezően magyarázta Hözer vezér-
kari főnök-helyettes  legutóbbi jelentésének vala-
mennyi részletét és nyomatékosan hangoztatta, 
hogy Auffenberg  sikerei sokkalta nagyobb jelen-
tőségűek a harc további alakulására, mint az első 
hivatalos jelentésből kitűnik. 

A bővebb felvilágosítások  felettébb  megnyug-
tatóan hatottak, úgyszintén Tisza nyilatkozatai is. 

Csapataink győzelme. 
Budapest, szeptember 3. 

(Hivatalos). A Budapesti Hirlap haditudósítója 
szerint Auffenberg  győztes csapatainak előre* 
nyomulási iránya sok kedvező kombi-
nációraad alkalmat. (Kétségtelenül löbb orosz 
hadtest bekerítését célozza, éppen a Lemberg felé 
előnyomuló orosz centrumban. Szerk.) 

A németek bevonultak Lodzba. 
Lemberg, szeptember 3. 

(Hivatalos). A Szlavo-Polszki jelentése szerint 
a németek már augusztus 20-án bevonultak Lodzba, 
áthaladtak a Pilica folyón  és Kielce környékén 
egészen Jaszowiceig (Radom mellett) értek, 
ahol érintkezésben állanak a mi szintén előnyo-
muló csapatainkkal. 

(Lodz a németek által legutóbb elfoglalt  Piotzkovtól 45 kiló-
méternyire fekszik  Varsó irányában, tehát a németek ujabb nagy 
előnyomulását jelenti. Lodz közel 200,000 lakóssal bir, az orosz-
lengyel kormányzóságban. Hatalmas iparos város, 300 gyárral, 
melyek évenként 50 millió rubel értékű árut termelnek. Szerk.) 

Egy francia erőd bevétele. 
Berlin, szeptember 3. 

(Hivatalos). A német nagy főhadiszál-
lásról jelentik: A G i v e t erődítmény 
(Észak-Franciaország és belga határ) 
augusztus 31-én elesett. 

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

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

m^MMUÉm^UMBÉk 




