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

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

Táviratok! 
A szerbek csúfos  veresége. 

Budapest, szeptember 16. 
(Hivatalos.) Höfer  vezérőrnagy a vezérkar WDÖkének helyet-

tese ma este közzé teszi, hogy a Száván át betört  szerb had-
erőt  mindenütt  visszavetettük.  A Szerémség  és  Bánát ennél-
fogva  ellenségtől  teljesen  mentesek. 

A tönkrevert szerbek. 
Budapest, szeptember, 16. 

(Hivatalos.) A szerb offenzíva,  mely Szlavóniának Száva parti 
részeiben mutatkozott, pár nap alatt teljes  űaskóval  véget  ért. 
Addig is, mig részletes felvilágosításokat  adhat a kátouai veze 
tőség a nagy közönségnek, hiteles forrásból  megállapíthatjuk, 
hogy a Száván átjött  összes szerb csapatok tegnap este tel-
jesen megverve, nagy veszteségekkel  fordultak  vissza, ugy 
hogy ma már egyetlen  szerb katona sem áll  az ország területén. 

Azok a határszéli magyar és német lakósok is, akik a szer-
bek közeledtének hírére északi irányban elhúzódtak, ma már 
rendes lakhelyükre visszatérhettek. 

Az északi harctérről. 
Hőfer jelentése. 

Budapest, szeptember 16. 
(Hivatalos.) Höfer  vezérőrnagy, a vezérkar főnökének  helyet-

tesse ma éjfélkor  hosszú jelentéBt tesz közzé, mely visszapillan-
tást tartalmaz a legutóbbi napok nagy harcaira és megállapítja, 
hogy seregeink  a legnagyobb  hősiességgel  állták  meg helyü-
ket az igen nagy orosz túlerővel  szemben. 

A komarowo ravaruskai 70 kilóméteres frontvonalon  meg 
kezdődött általános támadásunk, amely szeptember 11 ig telje-
Ben eredményes volt és különösen a déli szárnyon egészen Lem-
berg közelébe jutott, sikereinek dacára szükségessé vált sere 
günk egy ujabb csoportosításának elrendelése, mivel az északi 
szárny Ravaruskánál fenyegetve  volt és ujabb hatalmas orosz 
túlerő nyomult elő ugy a Krasznik előtt harcoló seregünk ellen, 
mint pedig a hadsereg és a lembergi csatatér közé. 

A hadtáphatóságok kimutatása szerint eddig 41,000 orosz 
és  8000 szerb fogoly  szállíttatott  a monarchia területére.  Ezen-
kívül  több mint  300 tábori  ágyút  zsákmányoltunk. 

Helyzet a harctéren. 
A miniszterelnök távirata. 

Budapest, szeptember 16. 
Gróf  Tisza István, vármegyénk főispánjához  hosszabb távi-

ratot intézett, melyben felkéri,  hogy a külföldi  ellenséges sajtó 
hazug győzelmi híreit legerélyesebben cáfolja  meg és Csikvár-
megye közönségét a teljes valóságról tájékozhassa. £ célból szó-
szerint alább közöljük a táviratot és magunk részéről is hozzá 
tesszük, hogy maga a közönség már sokszorosan meggyőződhe-
tett az ellenséges sajtó, főleg  egyes román lapok híreinek valót-
lanságáról, melyek Szentpétervárról vannak keltezve. A távirat 
igy hangzik : 

Az orosz és francia  sajtóirodáknak külföldi  lapokban elhe-
lyezett hazugságaival szemben utalunk a főparancsnokságnak 
összefoglaló  jelentésére, melyről az éjjel távirati értesítéseket 
már küldtünk és amely- teljesszövegében publikáltatik a fővárosi 
lapokban. Ebből az összefoglaló.  jelentésből kitűnik, hogy az 
oroszokat a lefolyt  három hét alatt két nagy csatábaa és szá-
mos ütközetben megvertük, tőlük 41,000 foglyot  és 300-nál 
több ágyút zsákmányoltunk s ha a Lemberg körül előnyomuló 
túlerővel szemben uj erősebb állásokba kellett is visszavonulnunk, 
ez a hadművelet teljes rendben történt és e közben csapatainkat 
a kimerült ellenség még csak háborgatni sem tudta és nem merte. 

Az óriási csatárláncolatoak csakis egy-egy kisebb részleténél 

kerültek csapataink hátrányba. Egy-egy éjjeli harcnál nehéz hely-
zetbe sodorták a XII. hadtest egyes csapatait, de ugyanez a 
hadtest szeptember 10-én és 11-én diadalmasan nyomult előre 
és megverte a vele szemben álló ellenséget. 

Hadseregünk most erős állásban egyesítve a legkitűnőbb 
harcias hangulattal és bizalommal várja az ujabb cselekvés ide-
jét, amely a Kelet Poroszországban aratott fényes  győzelmek 
után előreláthatólag sokkal kedvezőbb erőviszonyok között fog 
lefolyni. 

A pár nappal ezelőtt a Száván átjött  szerb csapatok  súlyos 
vereséggel  menekültek  vissza, ugy hogy ma már egyetlen 
szerb sincs hazánk területén. 

A németek döntő harcai. 
Berlin, szeptember 16. 

(Hivatalos) A német nagy főhadiszállásról  jelentik : 
A nyugati hadsereg jobb szárnyán két nap óta folyamatban 

levő harc ma a kelet felől  is csatlakozó seregekre Verdimig ki-
terjedt. A terjedelmen harcmező egy néhány helyén a nemetek 
részleges sikerei állapiihatók meg. Egyébkéut a csata még áll. 

A keleti harcszintéren Hindenburg hadserege az üldözés be-
fejezése  után most rendezkedik. 

A Felső-Sziléziában elterjedt hirek, amelyek fenyegető  ve-
szélyről szólnak, alaptalanok. 

Csapataink előnyomulása Szerbiában. 
A szerbek rémmeséi. 

Budapest, szeptember 17. 
(Hivatalos.) Amint az eddig megjelent közleményekből meg-

állapítható. a szerb betöréssel egyidejűleg a mi főseregünk  Szer-
biának másik részén lépett offenzívába.  Éppen az a tudat báto-
rította a szerbeket a Száván való átkelésre, hogy deli hadsere-
günk zöme más helyeu van elfoglalva,  azonban a kéznél levő 
aránylag csekély erő is bőven elégségesnek bizonyult a támadó 
csapatok megverésére és visszaüzésére. A mi pedig csapataink 
offenzíváját  illeti, arról egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy 
teljesen megfelelő  eredménnyel haiad előre. 

Ezzel a tényállással szemben áll a szerbeknek az a híresz-
telése, hogy eddig 180,000 szerb lépte át a Süávát és az osztrák-
magyar hadsereg megverése után Budapest felé  nyomul elő. 

Szerbia még mindig hazudik. 
A vezérkar jelentése. 

Budapest, szeptember 16. 
(Hivatalos.) A hadisajtószállásról a következő hír érkezett: 
Szerbia megkísérli most az osztrák-magyar csapatok vere-

ségéről szóló hirek által hangulatot kelteni a külföldön.  Ezzel 
szemben csak a hivatalos sajtóközleményekre kell utalnunk. 
Ezek szerint átléptük a Drinát és az ellenség minden arra irá-
nyuló kísérletét, hogy a Szerémségben és a Bánságban megvesse 
lábát, meghiúsítottuk és visszautasítottuk. 

Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkar főnökének  helyettese. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Értesítés. A csíkszeredai főgimnáziumban  a tanulók beírása 

szept. hó 21-én kezdődik. A helybeli és a közelebbi községek 
(Zsögöd, Szentlélek, Taplocza, Várdotfalva,  Csobotfalva,  Csomor-
tán és Pálfalva)  tanulói 21-én és 22-én, a többiek 23-án jelen-
jene'k meg. A beírás ideje: d. e. 8 órától 12 ig ésd. u. 3— 6 ig. 
A tanítást 24-én kezdjük. 

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

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

Nyomaton Vákár L. könyvnyomdájában, Calknerada. 




