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

Ára 4 fillér. C S I 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! 
Páris kapui előtt. 

Ujabb győzelem a franciákon. 
Agyúink nagy sikere a francia  erődök ellen. 

Berlin, szeptember 4. 
(Hivatalos). A német nagyvezérkar a következőket jelenti: 

A magas sziklák kőzött fekvő  Glvet francia  zárerőd bevételénél, 
ép ugy, mint Namur bevételénél az Ausztria-Magyarországtól 
kapott nehéz motor ütegek könnyebb szállíthatóságuk és a 
találás biztossága által elsőrangúan hatottak és kiváló szolgá-
latot tettek. 

Hlrson, Alxelles, Condé, La Fere, Rocrol, Laon francia 
zárerődöket harc nélkül vették be, ennek folytán  Észak-Francia 
ország összes zárerődei, Maubeuge kivételével, a mi kezünkbe 
vannak. 

Reims felé  megkezdődött a támadás. 
Kluck táborszernagy lovassági csapatai Párisig portyáznak. 
A nyugati hadsereg átlépte az Aisne folyó  vonalát és a 

Marne folyó  felé  hatol előre. Egyes elócsapatok már elérték az 
ellenséget, mely Kluck táborszernagy, Bü'.ow, Hauser és a wür 
tembergi herceg hadseregei elől a Marne folyó  felé  és azon tul 
visszavonult. 

A francia  hadsereg egyes részei Verdunre támaszkodva a 
német trónörökös csapatai ellen ellenállást kíséreltek meg, de 
dél felé  visszaverték. 

A bajor trónörökös és Heeringen táborszernagy csapataival 
szemben még mindig erős ellenség áll megerősített hadállásokban. 

Francia Lotbaringiában és Felsó-Elszászban német és francia 
csapatok portyáznak és kisebb harcokat vívnak. Stein lőhadíszál-
lásmester. 

A kelet-poroszországi német győzelmek. 
90,000 orosz fogoly. 

Berlin, szeptember 4. 
(Hivatalos.) Hindenburg táborszernngy csapatai keleten ujabb 

győzelmeket aratnak. A foglyok  száma napról napra növekszik és 
immár eléri a 90,000-et. Egyelőre nem állapítható meg, hogy 
mennyi ágyu és egyéb győzelmi jelvény van még az erdőkben 
és mocsarakban. Három orosz tábornokot elfogtak.  Az orosz fő-
vezérlő tábornok orosz hirek szerint elesett. Stein főhadiszállás-
mester. 

Elismerés déli csapatainknak. 
Budapest, szeptember 5. 

(Hivatalos). A főhadiszállásról  jelentik, hogy a hadsereg fő-
parancsnoka ma a következő parancsot adta ki: 

A harmadik hegyi dandár hőstette előtt az aflorací  határ 
vidéken álló hegyi dandár heves betörést intézett montenegrói 
területre, melyet teljes siker koronázott. Rövid tüzelés után egy 
kicsiny bátor csoport augusztus 30-án ujabb előretörést kísérelt 
meg a Bllecka előtt álló, számra túlerőben levő montenegrói 
haderők ellen. 

A Pongrácz Henrik vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló 
6 ik bátor dandárnak több napi hősies támadásokban sikerült 
nagy veszteségekkel visszaverni a montenegróiakat, akiktől el-
vettek egy nehéz üteget és az erősen szorongatott Bllecka határ-
erőditményt teljesen felmentették. 

Becsületbeli kötelességemnek taitom, hogy a bátor három 
hegyi dandárnak ezen hősiessége és áld jzatkészségre valló té-
nyeit haladéktalanul közöljem az összes parancsnokságokkal és 
csapatainkkal azon megjegyzéssel, hogy nem mulaszthatom él 
termössetesen a délvidéken küzdő bajtársaink e dicső tényét 
legalázatosabban jelenteni Ő Felségének is. Frigyes főherceg 
gyalogsági tábornok. 

Az oroszok teljes visszavonulása. 
Kettévágtuk az orosz derékhadat. 

Ujabb győzelmeink. 
Budapest, szeptember 5. 

(Hivatalos). A hadisajtószállásról je-
lentik: Kelet-Galiciában ma nem volt 
ütközet. Lublin ostroma tovább folyik. 
Auffenberg  az ellenség üldözésével teszi 
teljessé a kivívott győzelmet. 

A Tyszowcetől délkeletre húzott sán-
coknak rohammal való elfoglalása  döntő 
következményekkel járt és az ellensé-
get a veszélyeztetett keleti és észak-
keleti irányban való visszavonulásra 
kényszeritette. 

Az oroszok, hogy fedezhessék  a Ko-
murownál (Zamosce és Tyszowce kö-
zött, orosz földön)  gyülekezett haderőik 
elvonulását, kénytelenek voltak a le-
hető legszivósabban védelmezni. E hely-
ség magaslatait mindeddig erősen szo-
rongattuk, most pedig tüstént előretörő 
derékhadunk, valamint a harcvonalnak 
Boroevics Szvetozár (kassai hadtest-
parancsnok) vezénylete alatt álló bal-
szárnya az ellenséges hadállásokra nyo-
mult előre, amivel az oroszokat idő előtt 
való pánikszerű visszavonulásra kény-
szeritettük. 

Ez a visszavonulás Tyszowcenél ki-
vívott sikereink következtében való-
sággal katasztrófálissá  alakult az oro-
szokra nézve. 

A győzelem döntő és jelentőségteljes. 
Ez az ujabb akczió a Kraszniki és 
Niedrzvi-Duzánál (Lublin előtt) aratott 
győzelmekkel kapcsolatosan azt jelenti, 
hogy a Bug és Visztula folyók  között 
operáló orosz hadsereg el van vágva a 
keletről Lemberg ellen vezetett hadse-
regtől 

' A Németek Páris előtt. 
Berlin, szeptember 5. 

(Hivatalos). A német nagy vezérkar közli: 
Rheims városát harc nélkül elfoglaltuk. 

(Rheims 1872. óta megerősített város, mintegy 150,000 la-
kóssal, igen virágzó iparral. Mindössze 110 kilóméternyire van 
PáriBtól, tehát északkeleti oldalról is Páris elzártnak tekinthető. 
Szerk.) 

42 centiméteres ágyúink hatása. 
A magyar ipar dicsősége. 

Budapest, szeptember 6. 
(Hivatalos). A most folyó  világháború legnagyobb meg-

lepetése és szenzációja a 42 centiméteres kaliberű ágyu sze-
replése volt LAttich és Namur a legrövidebb idő alatt részben 
azoknak a mozsaraknak megsemmisítő hatása alatt estek el, 
melyeket a ml hadseregünk a németek rendelkezésére bocsájtott. 

Ebben a világra szóló diadalban a magyar Iparnak is je-
lentékeny része van, mert a 42 centiméteres mozsarat Lofet-
teim és lövedékeinek egy részét a diósgyőri vasgyárban gyár-
tották. (Egyetlen ilyen ágyúlövés több mint 40,000 koronába 
kerQl. Szerk ) 

Ifygautott  Vákár b. MajrojomdáJában, Cstazereda. 




