
3-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi szeptember 5. 

Ára 4 fillér. C S I K I L A P O K Felelős szerkeszti): 
Dr. Éllhes Gyula. 

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

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

Táviratok! 
A nagy hadizsákmány. 

Rengeteg az orosz fogoly. 
Budapest, szeptember 4. 

(Hivatalos). Hivatalosan jelentik, hogy a Dankl 
és Auffenberg  hadseregeitől eddig 11,600 hadi-
foglyot  szállítottak el és további ÍOOO-et jeleztek 
a llailzva melletti csatában, amennyire eddig is-
meretes. Kétszáz ágyút, nagyon sok hadianyagot, 
négy automobilt és a 19-ik orosz hadtest tábori 
irodáit, nagyon fontos  titkos ügyiratokkal együtt, 
zsákmányoltuk. Az ellenség teljes visszavonulás-
ban van. Hadseregünk fáradhatatlan  erővel üldözi. 

Nagy győzelmünk délen. 
A montenegróiak súlyos veresége. 

Budapest, szeptember 4. 
(Hivatalos.) A balkáni harcszintéren a Pong-

rácz vezérőrnagy parancsnoksága alatt három 
hegyi dandár néhány nappal ezelőtt előnyomult 
Montenegróba, a Bielica melletti határmagasla-
ton álló hadtest ellen. A számra nézve túlnyomó 
ellenséget több napi hősies támadással vissza-
verte, több nehéz ágyút is zsákmányolt és merész 
cselekedetével mentesítette a montenegróiak által 
szorongatott határerőditményeket. 

Az oroszok elleni győzelmek ered-
ménye. 

Budapest, szeptember 4. 

(Hivatalos). Höfer  vezérőrnagy, a vezérkar 
főilökének  helyettese ma este részletes kommüni-
két tesz közzé, melyben kifejti,  hogy azok a csa-
ták, melyek az orosz harcszintéren a mi oflenzi-
vánkból kifejlődtek,  a hadjáratot még nem döntöt-
ték el. Csapataink a nyugati szárnyon ellenséges 
területre mélyen előnyomultak. lvelet-Galiciában 
csapataink eddig a hazai földet  ellenséges túlerő-
vel szemben lépésről-lépésre védelmezve, ősi vitéz-
ségük hirét mindenütt beigazolták és a még előt-
tük álló küzdelem elé a legnagyobb bizalommal 
tekintenek. 

A közlemény azután még nagy vonásokban az 
elmúlt hét eseményeit, valamint Dankl és Auffen-
berg hadseregeinek nagy győzelmeit irja le és 
megállapítja., hogy a foglyok  egész serege, 
számtalan hadianyag, köztük 200 ágyú 
és sok gépfegyver  jutott kezeink közé. 

Leirja azután a kelet-galiciai nagy küzdelmei, 
melyben seregeink Lembergtől keletre és 
északra szűkebb területre vonultak 
vissza anélkül, hogy a nagyon kimerüli ellenség 
ezt a mozdulatot képes lelt volna megzavarni. (Te-
hát nem igaz a Lemberg elfoglalásáról  elterjedt 
gazdátlan, kósza hirek. Szerk.) 

Összeloglalólag megállapítható. Iiogv eddig 
mintegy 40 orosz gyalog és 11 lovas hadosztály 
ellen harcoltunk és ezeknek legalább leiét. naí>': 
veszteségeket okozva, visszavetettük. tv 

Akciónk északon. 
Bécs, szeptember 4. 

(Hivatalos). A Reichpost irja, hogy az ellenségnek Orosz-
Lengyelországban történt gyors leveretésének n«<y jelentősébe 
abban áll, hogy most már Auff-jnbcrg  és Dankl uj nagy erőkkel 
támogathatják c. ntrumuukat ugy, hogy Lvmberg ideiglenes ['el-
adása Ben volna kedvezőtlen hatássa! mai helyzetünkre. 

A Neue Freíe Presse haditudósítója kedvező jelnek tekinii, 
hogy a lemberg; posta tegnap megérkezett a főhadiszállásra.  Az 
a voual, amelyet eddig az ellensóg veszélyeztethetett, tegnap 
óta veszélyen kívül van 

Románia fegyverben áll az orosz határon. 
Budapest, szeptember 4. 

(Hivatalos). A Neues Wiener Journal bukaresti tudósítója 
jelenti, hogy Románia mozgósítása a legteljesebb rendben köze-
ledik a befejezéshez.  A magyar román határ teljesen szabad maradt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Katona n a p városunkban. Ő  felsége  legmagasabb s/úi 

letése napját városunk tanácsa és jóléti bizottsága legméltóbb*. 1 
azzal üunepelte meg, hogy a hadbavouu'.tak családjának l'elsegi 
tésére katona napot rendezett. A jóléti bizottság rendelkezésére 
bocsátott 540 korona gyűjtésében a következő hölgyek vettek 
résat: A s s z o n y o k : Aczél Ödönné, Becze Iinreué, Becze 
Gáborné, Birtha Józsefné,  Bodor G.yu'áné, Botár Bélané, Csá 
szár Jolán, dr. Csiky Józsefné,  Díjbukát Jakubné, Demény 
Ferenezné, dr. Eucsy Kálmánná, dr. Éllhes Gjuláné, dr. Élihes 
Zoltánná, Farkas Imréné, dr. Fejér Antalné, özvegy dr. Filep 
Sándorné, Gözsi Arpádné, dr. Györgypál Douiokosné, Háner 
Jánosné, dr. Imecj Jánosué, Kovács Antalné, dr. Kovács 
Gyárfásnó,  özvegy Köszeghy Lászlóné, özv Pap Domokosáé, dr. 
Rajz Zoltánné, dr. Sándor Gyuláné, dr. Száva Istvánná, dr. l.'j-
falusi  Jenöné, dr. Veress Sándorné, dr. Zakariás Manóné. Lányok 
Demény Bella, Farkas Ilonka, Farkas Jolánka, Karkas Margitka, 
Fejér Ella, Fejér Micike, Filep Juci, Kovács Irénke, Kovács 
Mariska, László Piroska, Mártocffy  Böske, Márfoill'y  Marinka, 
Mo'nár Mariska, Nagy Margit, Terényi Ida, Veress Ilona, Veress 
Paula Hazafias  munkájukért fogadják  mindnyájunk elismerését 
és köszönetét. A jóléti bizottság nevében : Borzsovay Béla, b. 
titkár. Dr. Ujfalusi  Jenő, b. elnök. 

Bei ra tkozás A helybeli iparos- és kereskedő tanoncisko-
lában a beiratkozások szeptember 9, 10, 11. és ÍJ én délután 
5 tői 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. 

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

Egy csinosan bútorozott, különb ej á-
ratu szoba kiadó, Szentlélek-u. 20. sz. 

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 előnyös kamatozás mellett és azokat a moratorium alatt is megállapodás szerint fizeti vissza. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdáiéban, Csíkszereda. 




