
42-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi szeptember 12. 

C S Í K I L A P O K Ára 4 fillér. Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

A Csíki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

A „Hivatalos" Jelzésű táviratok a miniszterelnök-
ség; sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táv/iratok! 
A trónörökös a tűzvonalban. 

Döntő ütközetek Lemberg körűi. 
Budapest, szeptember 11. 

(Hivatalos.) Az elmúlt éjjel jelentik a főhadiszállásról,  hogy 
a tegnapi harc folyamán  Frigyes kir. herceg, a hadsereg főpa-
rancsnoka, Konrád báró gyalogsági tábornok, a vezérkar főnöke 
és Károly Ferencz József  kir. herceg, trónörökös a csatatéren 
időzött. A fővárosi  lapok haditudósítóit ide az elmúlt este riBdó 
hivta össze, mely alkalommal hivatalosan felhatalmazták  a hadi 
sajtószállás tagjait annak közlésére, hogy támadásunk kedvező 
kilátással folyik. 

A haditudósítók jelentése szerint az ifjú  trónörökös, aki teg-
nap átesett a tűzkeresztségén, jelenlétével nagyszerű érzéseket 
öntött támadó csapatainkba. 

Hátrál az orosz sereg. 
Budapest, szeptember 11. 

(Hivatalos). A főhadiszállásról  jelentik: Lem-
bergnél a csata tovább folyik.  Táma-
dásunk lassanként tért hódit. 

Höfer,  a vezérkari főnök  helyettese. 
Hátba támadjuk a szerbeket. 

Budapest, szeptember 11. 
(Hivatalos). A délkeleti harcszintérrröl ide érkező hirek arra 

mutatnak, hogy mialatt mi a Drinán átkeltünk, a szerb hadsereg 
egyes részei a Szerémség egyes részeibe betörtek, hol a táma-
dás elhárítása megindult. Höfer,  a vezérkari főnök  helyettese. 

Páris körülzárása. 
Berlin, szeptember 11. 

(Hivatalos). A Voehiscbe Zeitung kapja Rotterdamból a hirt, 
hogy a német lovasság már bevonult a Szajna folyó  melletti 
Troyes-be. 

(E távirat a Bülow és Hausen tábornokok északról előre-
törő hadseregeinek óriási előnyomulását jelenti, mert e nagy 
város Párison jóval alul, délen fekszik,  tehát a francia  fővárost 
most már délkelet felől  is elzárták és egyben elvágva a Verdun, 
Nancy és Belfort  alatti francia  hadseregek visszavonulási útját, 
nemcsak e két tüz közé szorult francia  seregeket veszélyezteti, 
hanem a Páris alatt levő angol francia  hadsereget is körülzárás-
sal fenyegeti,  ha csak a tengerre nem szorulnak. Szerk.) 

Kiverték az oroszokat Kelet-Poroszországból. 
Berlin, szeptember 11. 

(Hivatalos). A nagy vezérkar közlése: Hindenburg tábornok 
a keleti német hadsereggel megverte az orosz hadseregnek 
még Poroszország területén tartózkodó balszárnyát és ezzel 
utat nyitott csapatai részére az ellenséges haderők hátába. Az 
ellenség feladta  a harcot és teljes visszavonulásban van. A 
keleti hadsereg északkeleti irányban, Njemen felé  üldözi az ellen-
Béget. Stein, fóhadiazállásmester. 

A népfelkelésre  kötelezettek behívása a fővárosban. 
Budapest, szeptember 11. 

(Hivatalos). A főváros  tanácsa hirdetményt tett közzé, amely-
ben a honvédelmi miniszter rendelete alapján utasítja azokat a 
fővárosban  tartózkodó népfelkelésre  kötelezetteket, akik az 1894., 
1898. és 1892. években születtek, tehát most 20, 21 illetve 22 
évesek, hogy a kerületi elöljáróságok által a házfelügyelők  ut-
ján szeptember 12-én házanként és lakásonként szétosztandó 
népfelkelési  igazolványt lapok megfelelő  rovatait 24 óra alatt 

töltsék ki és a házfelügyelőnek  adják át. Bzek az igazolványi 
lapokat 14 én házanként szedik össze. Nem kell a népfelkelési 
lapokat kitölteni azoknak, akiket már besoroztak vagy akik 
katonaképző intézetek növendékei, továbbá az 1893. és 1892 ben 
születtek közül azoknak, akiket a sorozóbizottság már fegyver-
képtelen vagy törlendőnek nyilvánitótt. Most összeirt népfelke-
lőknek október 1—20-ig szemlére kell jelentkezniök, midőn al-
kalmasságukhoz képest osztályozni fogják  őket. Akik alkalma-
sok, azok bevonulásuk helye és idejére a bemutató szemlén 
nyernek utasítást. Aki a behivó parancsnak nem tesz eleget azt 
karhatalommal vezetik elő. 

A franciák  veresége Verdimnél. 
Berlin, szeptember 11. 

(Hivatalos.) A nagyvezérkar közlése: A német trónörökös 
hadseregével a Verduntól délnyuga'ra fekvő  megerősített ellen-
séges hadállást elfoglalta.  A hadsereg egyes részei megtámad-
ták a Verduntól délre fekvő  zárerödöket, melyeket tegnap óta 
nehéz tüzérség ágyúz. Stein, főhadiszállásmester. 

Ernő szász herceg temetése. 
Berlin, szeptember 11. 

(Hivatalos). A Wolf  ügynökség jelenti: Vilmos császár a 
szász-meiningeni herceggel táviratban közölte, hogy Ernő szász-
meiningeni herceget, ki Namur előtt elesett és Frigyes szász-
meiningeni herceg fiát,  a nagyhercegné fivérét,  aki augusztus 
20 án Maubeuge előtt elesett, katonai pompával eltemetlék. 

Főiskolai hallgatók a hadseregben. 
Budapest, szeptember 12. 

(Hivatalos). Krobatkin hadügyminiszter felhívást  intézett a 
monarchia főiskoláinak  ifjúságához,  hogy vegyék ki részüket a 
mai súlyos idők hazafias  kötelességeiből és jelentkezzenek minél 
számosabban önkéntes katonai szolgálatra. 

E felhívást  a budapesti kir. egyetem rektora a következő 
lelkes szavakban hozta az egyetemi ifjúság  tudomására: 

Kedves Fiaim ! Nagy idők, nagy célok, nagy áldozatokat 
követelnek. Lépjetek dicső őseink nyomába, akik számtalanszor 
tanújelét adták annak, hogy készek életüket és vérükét felál-
dozni a királyért és hazáért. 

A jelentkezések a budapesti kir. egyetem rektori hivatalá-
ban történnek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Sebesültjeink Brassóban. A csíkszeredai honvéd zászlóalj 

legénységéből a brassói csapatkórházban még a következők gyógy-
kezeltetnek : 

Ambrus Fülöp honvéd a 8 ik századból. 
Albert János honvéd a 8-ik századból. 
Bokmann István honvéd a 6-ik századból. 
Borbé István honvéd a 6-ik századból. 
Berszán András honvéd az 5 ik századból. 
Belu Mihály honvéd a 8 ik századból. 
Binder Artbur őrvezető a 8 ik századból. 
Brenner György honvéd a 7 ik századból. 
Demeter Ferencz honvéd a 6-ik századból. 
Dániel János honvéd a 7 ik Bzázadból. 
Pereuczi Imre honvéd a 8 ik századból. 
Huszár Márton honvéd. 
Farkas Ferencz tizedes. 
Hertrich Károly honvéd a 6-ik századból. 
Kósa József  őrvezető a 8 ik századból. 
Kristály Béla honvéd a 6-ik századból. 
Korodi Mihály őrvezető a 6-ik századbál. 
Kenyeres Dénes honvéd a 7-ik századból. 
Kovács Sándor honvéd a 8-ik századból. 
Lázár János honvéd. 
László Albert honvéd a 7-ik századból. 
Lázár József  honvéd a 7-ik századból. 
Máté György honvéd. 

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

K y u u t o t t Vákár L. HoyvijomdAJábao, O r i k u N w U , 




