
4-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 fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

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

Táviratok! 
Győzelmeink az oroszok felett. 

10,000 orosz katona fogságban. 
Budapest, szeptember 13. 

(Hivatalos). A főhadiszállásról  jelentik: A lembergi csatában, 
a grodeki műút mentén és attól délre harcba vetett haderőnk-
nek sikerűit az ellenséget öt napi heves küzdelem után vissza-
szorítani. 10,000 oroszt elfogtunk  és számos ágyút zsákmá-
nyoltunk. 

Bz az eredmény azonban nem yolt teljesen kihasználható, 
mivel északi seregünket Ravaruskánál nagy tulerö fenyegeti 
és ezenkívül ujabb orosz erők nyomultak elő ugy a Dankl-
féle  hadsereg ellen, mint az ezen hadsereg és a csatatér kö-
zötti területen. Tekintettel az ellenség nagyon jelentékeny túl-
erejére, ajánlatoB volt bárom hét óta majdnem szakadatlanul hő-
siesen harcoló hadseregeinket kedvező terepszakaszokban gyffl-
lekeztetnl és a további hadműveletekre készen tartani. 

Höfer,  a vezérkari főnök  helyettese 

A kelet-poroszországi német hadse-
reg előnyomulása. 

Döntő vereséget szenvedtek az oroszok. 
10,000 orosz fogoly  és 80 ágyu. 

Berlin, szeptember 13. 

(Hivatalos). A német nagy vezérkar jelenti: 
Hindenburg tábornok a kelet-poroszországi 
orosz sereget több napi harc után 'tel-
jesen megverte. Az oroszok visszavonulása 
mintegy meneküléssé fajult.  Hindenburg tábornok 
az ellenség üldözése közben már átlépte a ha-
tárt és eddig több mint 10,000 sebesü-
letlen orosz fogolyról,  nyolcvan ágyu, 
számos gépfegyver,  légi és egyéb jármű 
zsákmányolásáról tétetett jelentést. A 
hadi zsákmány rohamosan növekedik. 

Stein, főhadiszállásmester. 
(A németek poroszországi nagy és végleges győzelmei döntő 

befolyáBt  gyakorolnak az orosz hadsereg további taktikájára, 
mert Hindenburg tábornok most már Varsó felé  nyomul előre, 
melytől immár 80—100 kilóméternyire lehet, miDden valószínűség 
Bzerint Mlava irányában. Délről pedig a németek Lodz, ami csa 
pataiak Radom és Lublin irányában nyomulnak Varsó felé,  mi 
kétségtelenül kedvező befolyást  fog  gyakorolni a Kelet-Galíciá-
ban folyó  hadműveletekre is. Szerk.) 

Orosz ágyuk a parlament előtt. 
Budapest, szeptember 13. 

(Hivatalos). Ma délután 16 ágyút szállítottak a 
parlament előtti térre. Az ágyukat derék csapa 
taink az oroszoktól zsákmányolták. Budapesten az 
érdekes zsákmánynak a rossz idő dacára sok né-
zője akadt. 

220,000 fogoly Németországban. 
Berlin, szeptember 13. 

(Hivatalos). A Wolf-ügynökség  jelenti: A nagy-
vezérkar közlése szerint szeptember 11-ig Német-

országban kerek számban 220,000 hadifoglyot 
helyeztek el a különböző fogolytáborokban.  A fog-
lyok a következőképpen oszlanak meg: 1686 orosz 
tiszt, 85,700 orosz közember; 1830 belga tiszt, 
91,400 belga közember, 740 francia  tiszt, 32,350 
francia  közember. A fogoly  tisztek között van két 
francia  tábornok, az orosz foglyok  között két ve-
zénylő és 13 má9 tábornok. A belga foglyok  között 
van Lüttich parancsnoka. További nagyszámú fo-
goly van útban a különböző fogolytáborok  felé. 

(E számokhoz jön még a Meubeugenél fogságba  került 
10,000 francia,  30,000 angol és a Poroszországban ujabban el-
fogott,  fentebb  jelze'.t 10,000 orosz. Kétségtelen, bogy ezeken 
kivül és még mintegy 60,000 fogoly  van útban Németország 
felé.  Szerk.) 

A negyedik hadtest nagy győzelme. 
5000 orosz katona fogságunkban  és 80 ágyu. 

Budapest, szeptember 13. 

(Hivatalos). A lembergi csatában, 
melyről Höfer  vezérőrnagy a vézérkari 
főnök  helyettese ma reggel érkezett je-
lentésében beszámol, a negyedik had-
testnek is kiváló része volt. Ez a had-
test állandóan győzelmesen vonult előre, 
nyolcvan ágyút zsákmányolt és 5000 
foglyot  ejtett. 

Adjunk látcsöveket a katonáknak. 
Budapest, szeptember 13 

(Hivatalos.) A hadsegélyző hivatal hazafias  te-
vékenysége érdekében figyelmeztet  arra, hogy ne-
künk, kik itthon maradtunk, most kötelességünk 
mindent megtenni, ami az értünk küzdő katonának 
a harcképességét fokozza.  Vannak olyan tárgyak, 
melyekből a készlet elfogyott,  ugy hogy azokat 
vétel utján megszerezni felette  nehéz. Ilyen a jó 
látcső, mely ugy tisztjeinknek, mint altisztjeinknek 
a harctéren megbecsülhetetlen szolgálatokat tesz. 
A hadsegélyző hivatal ez uton kéri fel  azokat, akik 
bárminő jó látcső birtokában vannak és azt nélkü-
lözhetik, szíveskedjenek azokat a had-
segélyző hivatalnak (Budapest, IV., Váci-
utca 38. szám) beküldeni. A hadsegélyző 
hivatalnak küldött adományok a pos-
tán portómentesség kedvezményében 
részesülnek. 

Iskolai tankönyvek, valamint minden-
nemű tanszerek Vákár L. könyvkeres-
kedésében Csíkszeredában, lehet besze-
rezni, a legjutányosabb árak mellett. 

A Lázár Domokos-félé  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 fiúkintézeténél a moratorium tartama alatt is elfogad betéteket könyvecskére és folyó-
számlára előnyős kamatozás mellett és azokat a moratorium alatt is megállapodás szerint fizeti vissza. 

Njnna tv t t Vákáf  b . ktayrnyomdáiábaii, G r i k a m d a . 




