
45-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi szeptember 15. 

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

A Csiki  Lapok rendkiviili  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

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

Táviratok! 
Döntő harcok Páris előtt. 

3 millió harcban. 
Berlin, szeptember 14. 

(Hivatalos). A nagy vezérkar közli: 
A nyugati harcszintéren a hadműveletek, ame-

lyekről részleteket nyilvánosságra hozni még nem 
lehet, uj csatát eredményezlek, amely kedve-
zően alakul. 

Az ellenség által az eszközök válogatása nél-
kül terjesztett és reánk kedvezőtlen hirek 
valótlanok. 

A belgák sikertelen kirohanása. 
Berlin, szeptember 14. 

(Hivatalos). A nagy vezérkar közli: Belgium 
ban ma Antwerpenből három hadosztály kiroha-
nást kísérelt meg, melyet azonban visszavetettünk 

A szétvert orosz hadsereg. 
Berlin, szeptember 14. 

(Hivatalos). A nagy vezérkar közli: Kelet-
Poroszországban a helyzet nagyon jó 
Az orosz hadsereg teljesen szétszórva 
menekül. Eddig legalább 150 ágyú és 
20—30,000 sebesületlen foglyot  vesz 
tettek az oroszok. 

A franciák és németek döntő küz-
delme. 

Berlin, szeptember 14. 

(Hivatalos). A Norddeutsche Allgemeine Zei-
tung irja, hogy az uj nagy csata mintegy 120 
kilóméternyi fronton  folyik.  A franciák  balszár-
nyán állnak az angol csapatok. A franciák  azon 
feltevése,  hogy a német csapatok Párist bántat-
lanul jobbra hagyták el, már ilJuzoriussá vált. 
A csata vonala Páristól észak-keletre 
kezdődik a Marne folyóig  és átterjed 
Vitry helységig, mely a francia  front 
legkeletibb pontja. Délkeleten Chalon-
Big terjed. A Chalonstól északra levő 
Marne folyó  vonalát seregeink már át-
lépték. 
Seregeink ujabb harcokra készen. 

(Hivatalos). A berlini Vossische Zeitung sere-
geink uj hadállásáról a következőket irja: 

Az osztrák-magyar hadsereg az uj hadállásban 
mint félelmetes  ellenfél  készen áll. Az osztrák-

magyar csapatok az eddigi harcokban rendkívüli 
készséggel küzdöttek olyan tulhatalommal szem-
ben, aminőt az oroszok sorompóba állítottak. Az 
osztrák-magyar hadvezetőség módot és 
eszközt fog  találni, hogy a számbeli kü-
lönbségeket pótolja. Ha ez a legrövidebb 
időben megtörténik, akkor az osztrák-magyar had-
sereg ujabb offenzívába  megy át. Nem kétel-
kedhetünk benne, hogy a siker teljes 
lesz. Megingathatatlanul bizunk hősies 
fegyvertársainkban. 

Elsülyesztett német cirkáló. 
Berlin, szeptember 14. 

(Hivatalos). A Wolf-ügynökség  hivatalos távi-
rata szerint ő Felségének Ibela nevü kis cirkálóját 
szeptember 13-án délelőtt egy ellenséges tengeri 
naszád torpedója elsülyesztette. Csaknem az egész 
legénység megmenekült. Belyuke, a tengeri vezér-
kar helyettes főnöke. 

Dankl és Auffenberg seregei egye-
sültek főhadseregünkkel. 

Bécs, szeptember 15. 
(Hivatalos). A Zeit haditudósítója jelenti: 
Csapataink elvonulása uj állásokba 

a legnagyob rendben, erősen kimerült 
ellenség által való megzavarás nélkül 
folyt  le. A csapatok a győzelem tuda-
tában vonultak el. 80 ágyút és több 
mint 10,000 orosz foglyot  vittek ma-
gukkal. Az uj állásokat stratégiai okok-
ból választották és már el is foglalták. 
A csapatok szelleme a rossz időjárás 
dacára kitűnő. — Dankl és Auffenberg 
hadseregei egyesültek a főhadsereggel. 

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

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

Egy csinosan bútorozott, különbejá-
ratu szoba kiadó, Szentlélek-u. 20. sz. 

Nyomdásztanulónak felvétetik  egy ügyes fiu. 
ki legalább a középiskola Il-ik vagy Ill-ik osz-
tályát jó eredménnyel végezte, Yákár L. könyv-
nyomdájában, Csíkszeredában. 

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

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

tymutttt Vikár k M v n j m d á j « b M r 




