3-ik számú rendkívüli kiadás!
Csíkszereda, 1914. évi szeptember 4.
Ára 4 fillér.

CSIKI LAPOK

Felelős szerkesztő:
Dr. Élthes Gyula.

A berlini Lokal-Anzeiger katonai muukatársa ugy értékeli
tegnapi győzelmünket, hogy aki egy pillantást vet a csatatérképre, az nem fogja lehetségesnek tartani, hogy az oroszok
Auffenberg seregeinek sikerei után tovább is megkíséreljék az
előnyomulást Lemberg ellen, mert ez esetben egyáltalán nem
lehetetlen, hogy őket Dankl és Auffenberg győzelmes seA „Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök- volna
regei bekerítsék. A Lokal-Anzeiger megállapítja, hogy a német
ség sajtóosztályának hivatalos táviratai.
császár sohasem lépett volna francia földre, ha a vezérkar számított volna azzal a lehetőséggel, hogy a németeket a francia
határon visszaverhetik.

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

Táviratok!

A francia-flotta vizeinken.

Menekül a francia kormány.
Páris, szeptember 3.
(Hivatalos). A Havas-ügynökség közli Rómán át tegnapi kelettel : A francia kormány a nemzethez manifesztumot intézett,
amelyben közli, hogy a háborút az egész vonalon folytathassa,
e végből szükségesnek tartja, hogy székhelyét Párisból más
hová tegye át.

A német aviatikusok Páris felett.

Bécs, szeptember 3.
(Hivatalos). Hivatalosan jelentik: Szeptember 1-én reggel a
francia földközi tengeri flotta, amely 16 nagy egységből (hadihajók és páncélos cirkálók) és számos torpedójármüből állott, a
cattarói öböltől nagy távolságra, feltűnt a láthatáron és nagy
kaliberű ágyukból 40 ágyúlövést tett a B. magaslaton álló régi
erőd ellen anélkül, hogy kárt tett volna. Az erőd őrségéből három ember* meghalt. A francia flotta azután észak-nyugat felé,
hajózott, majd dél felé fordult azzal a céllal, hogy távozzék az
Adriából. A francia flotta déli partjainkon bizonyára demonstrációra szorítkozott, ami azonban egészen hatástalan maradt.

Berlin, szeptember 3.
(Hivatalos). A Wolf ügynökség jelenti: Tegnap német aviaAz uj pápa.
tikusok jelentek meg Páris felett. Két repülőgép jelezte a francia
főváros lakósságának, hogy a német csapatok közelednek Páris
Róma, szeptember 3.
felé. Mindkét aviatikus bombát dobott a városra. Az egyik bpmba
(Hivatalos). Pápává Della Chiessát választották meg, aki
II. Haniik szobrának közelében esett le. Ugyanott megtaláltak
egy német zászlót göngyölve és benne az aviatikus levelét, mint pápa a római XV. Benedek nevet vette fel.
(Della Chiesa bolognai biboros-érsek, ki a legutolsó konmelyben Párja lakósságával közli a legutóbbi hivatalos jelenté
seket a kivívott német győzelmekről. A másik aviatikus repülő- zisztoriumban kapta meg a bíbort. Rampolla iskolájához tartogépéről szintén bombát dobott le, amely a Place nu Concorde zott. Szerk.)
közelében ért földet. Ez is jelentést dobott le a német győzel
mekről. Mind a két aviatikus azután visszavonult és a német
csapatoknál szállt le.
KÜLÖNFÉLÉK.
Népfelkelőink uton. Elvonult népfelkelőinket az uton minAz északi harctér esélyei.
denütt ünnepélyesen fogadták. Szentsimonon és Tusnád községBécs, szeptember 3. ben virágokkal halmozták el. Brassóban a Romániából hazatérő
német testvérek viharos kiáltásokkal: Ne féljetek fiuk, nemso(Hivatalos). A Fremdenblatt minden irányból való értesítéseit kára találkozunk, viszontlátásra Szentpéterváron! bocsátottak
összegezve, megállapítja, hogy Oroszországgal vívott háborúnk útra. Homoród Kőhalmon óriási tömeg várt. Mindenütt ivóvíz volt
már eddig is az osztrák-magyar haderő túlsúlyát bizonyította. az állomásokon. Kolozsvárt sok ember volt éB kiáltották: ÉljeAz orosz haderő csak Lemberg közelében mutatkozik aktivnak. nek a székelyek 1 Bddig egy beteg sincs. Hangulat lelkes.
A Reichpost ugy tudja, hogy Lemberg körül elegendő erő
Uj közigazgatási tisztviselő. Dr. Nagy Béni ügyvéd a várvei rendelkezünk az orosz előnyomulás feltartóztatására. A város
esetleges megszállása semmi esetre sem jelentené erős barcvo megye főispánjának Írásban bejelentette, hogy a háború tartama alatt kész a közigazgatás bármelyik ágában a behívott
nálunk áttörését.
tisztviselők teendőit önként és díjtalanul elvégezni. VármeA Neues Wiener Tageblatt szerint Dankl és Auffenberg
főispánja a felajánlott szolgálatokat elfogadta s hogy
győzelmének óriási jelentősége abban áll, hogy a Krakó — gyénk
ezt lehetővé tegye, kinevezte vármegyei tiszteletbeli főügyésszé.
Przemysl—Lemberg vonal megtámadását teljesen lehetetlenné Dr. Nagy Bénitől a vármegye alispánja a hivatali esküt már
tette, ugy, hogy az oroszok Lemberg közelében való pillanatnyi bevette.
sikere efemer értékűnek tekinthető.
Sebesfiit honvédeink. A 24. honvéd gyalogezred helybeli
A Zeit a német, osztrák éB magyar szövetséges haderőt legyőzhetetlennek tartja- Türelemmel és nyugalommal nézhetünk zászlóaljából tegnap este érkezett városunkba Bőjthy Ödön
honvéd főhadnagy és négy közlegény, mindnyájan csiki fiuk.
tehát a végső döntés elé.

Nagy közönség várta a vasúti állomáson a sebesülteket, kik
az oroszok elledi hősi küzdelemben kapták sebeiket. A közönGyőzelmeink hatása Berlinben.
ség meleg szeretettel és hazafias lelkesedéssel fogadta dicsőBudapest, szeptember 3. séggel visszatérő honvédeinket és zajosan éljenezte őket, kiknek az impozánsan megnyilvánuló ováció láthatólag jól esett.
(Hivatalos). A berlini tudÓBitások jelentik, hogy az osztrák- Sebesülésük nem életveszélyes, csupán egyik közlegény államagyar csapatok legújabb győzelme a német főváros lakósságát pota súlyosabb. A sebesültek erős bizalommal és lelkesedéssel
nagy lelkesedésre ragadta. A félhivatalos Norddeutsche Allge- beszélnek honvédeink hőstetteiről.

meine Zeitung ezt irja:
„A Reims és Verdun között aratott győzelmek feletti lelke
sedéBbe belevegyül a hir szövetségesünknek az oroszok felett
kivívott nagyszerű győzelméről. Németország lelkesedésael üdvözli ezt a dicsőségteljes fegyvertényt és szive legmélyébőlszerencsét kiván Perencz József császár és királynak e naphoz,
mely egy további, hervadhatatlan dicsőséggel teljesített teleirott
lappal gazdagítja az osztrák magyar hadsereg dicsteljes történelmét. Ragyogó képességek és a csapatoknak csodálatos teljesítményei működtek közre a győzelemben.

A tanév kezdete a ditról állatni polgári fiúiskolában. A
ditrói állami polgári fiúiskola igazgatósága ezúton ,is értesiti az
érdekelt szülőket, hogy ezen iskolánál a beiratkozások szeptember hó 16-ig tartanak s ekkor a rendes tanítások megkezdődnek.
Beiratkozás. A helybeli iparos- és kereskedő-tanonciskolában a beiratkozások szeptember 0, 10, 11. és 12-én délután
5-től 7 óráig folynak. Err& az illetők figyelmét nyomatékosan
felhívjuk, hogy mindenki tanoncát büntetés terhe mellett, pontos
időben Írassa be.

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