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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! 
Kiáltvány a lengyelekhez. 

Berlin, szeptember 19. 
(Hivatalos.) Norgen tábornok proklamációt in-

téz a lengyelekhez, amelyben Lodz és Varsó 
kormányzóságok lakóival közli, hogy az orosz 
Narew-hadsereg megsemmisült, az osztrák-magyar 
hadsereg Visztulán inneni része pedig Galiezia 
felől  győzelmesen közeledik az Orosz-Lengyelor-
szágban előnyomuló német haderő felé. 

Hindenburg hadseregének egyik hadtestje elő-
védként jön és baráti jobbot nyújt a lengyelek 
felé.  Felkelésre buzditja őket politikai és vallási 
szabadságuk kivivása érdekében. Hatalmas és 
kegyelmes császárjának akarataként hirdeti ezt 
és elvárja a lengyelek lovagias gondolkozásától, 
hogy bennünket mint szövetségeseket barátságo-
san fogadnak. 

A franciák  Anglia és Oroszország ellen. 
Kóma, Bzeptember 19. 

(Hivatalos.) A párisi Liberté, a francia  radikális többségi 
párt szócsöve éles bangón kezdi támadni Anglia és Oroszország 
machinációit. 

Szerbia összeomlása. 
Bécs, szeptember 19. 

(Hivatalos). A Sudslavische Korrespondenz absolut hiteles 
beszélgetést közöl egy Nisböl Szalonikibe érkezett kiváló állam 
IV'i'fival,  aki elmondta, hogy Szerbiában tisztán látják már a Ka 
ranyorgyevics-dinasztia monarchiaellenes politikájának gyászos 
következményeit és hogy Péter királynak nem marad más vá-
liu/ iisa, mint egész családjával és tanácsadóival örökre elhagyni 
Szerbiát. 

Franciaország katonai összeomlásával Oroszország Szerbiát 
agával rántja a romlásba. 

A németek döntő harcai. 
Berlin, szeptember 19. 

(Hivatalos). A német nagyvezérkar 
közli: 

Az Oise és a Maas folyók  közötti 
ütközetben végső döntés még mindig 
nem történt. Bizonyos jelek azonban 
arra vallanak, hogy az ellenség ellen-
álló ereje kezd megbénulni. A franciák 
által nagy bravúrral megkisérelt áttörés 
a szélső német jobbszárnyon a mi csa-
patainknak minden különös erőfeszí-
tése nélkül, végül magában összeomlott. 

A német hadsereg középső része las-
san, de biztosan tért hódit. 

A Maas folyó  jobb partján a szélső 
ponton az ellenségnek Verdunból meg-
kísérelt kirohanásait könnyű szerrel 
visszavetettük. 

A fogolylisták kicserélése. 
Bécs, szeptember 19. 

(Hivatalos). A Fremdenblatt arról értesült, hogy Anglia, 
Francia- és Oroszország az Észak-Amerikai Egyesült államok köz 
vetítésével monarchiánkkal kicserélik fogolylistáfkat. 

Oroszország és Szerbia. 
Bécs, szeptember 19. 

(Hivatalos). A Neues Wiener Tagblatt megállapítja, hogy a 
szerbek délvidéki betörése az orosz vezérkar parancsára történt 
és ez is elárulja, bogy mennyire tájékozatlanok az oroszok had-
erőnk eröarányainak elosztásáról. A szerb betöréssel szemben 
fellépő  ellenoffenziváink  után minden további szerb betörés kizárt-
nak tekintendő. 

A külföldi  sajtó hazugságai. 
Budapest, .-zeptember 19 

(Hivatalos.) Höfer  vezérőrnagy, a vezérkari főnök  helyettese egyes 
külföldi  s a j t óo rgánumoknak hadseregünk uemzetiségbeli csapatairól közölt 
ferdítő  éa képtelen állításaival szemben megállapítja, hogy ugy az orosz 
galíciai csatamezőkön, mint a balkáni harcszintéren németek és magyarok, 
északi és délszlávok, olaszok és románok a legfelsőbb  hadúrhoz való hü 
ragaszkodással és tudatában annak, hogy milyen javakat védelmeznek, vala-
mennyien oly csodás hősiességgel küzdenek, hogy még a mi legveszedel-
mesebb és számbelileg messze túlnyomó ellenségünk elismerését is kivívták. 

Így északon a szlovénekből, horvátokból és olaszokból álló 07. gyalog-
ezred Lembergnél kiváló bravúrral és elszántsággal harcolt és nagy veszte-
ségét állhatatosan viselte el. 

A délvidékén pedig az osztováci 79. gyalogezred az alsó Driua mel-
letti nehéz harcokban tartott ki hősiesen. Valótlanok azok az erősen túlzott 
híradások is, amelyek ennek a csapattestnek veszteségeiről a szerbek által 
terjesztetnuk. A szerbek azt híresztelik, hogy ebből az ezredből 3000-en 
estek el, holott hivatalos megállapítás szerint az eltűntek, halottak és sebe-
sülteknek összes száma 14*24 főre  rug. 

Orosz forrásból  viszont azt a hírt terjesztik, hogy a lembergi csatában 
70,000 osztrák-magyar katona esett foglyul.  Az ilyen híresztelések az eddig 
kiadott hivatalos megállapítás után még cáfolatra  sem szorulnak. 

Dankl tábornok hadseregparancsa. 
Budapest, szeptember 19. 

(Hivatalos). A főhadiszállásról  jelentik, hogy Dankl Viktor 
lovassági tábornok szeptember 11-én hadseregparancsot bocsáj-
tott ki, melyben a következőket mondja: 

A derék első hadsereg egy rendkívül nehéz hadműveletet 
fényesen  oldott meg. Kraszniknál és Lublin előtt az oroszokat 
döntóleg megvertük. Azután az eróditményszerü állásban elhe-
lyezkedett ellenséggel két héten át éjjel-nappal harcban voltak 
én annak számtalan támadását mindannyiszor eredményesen 
visszaverték és miután az oroszok naponta ujabb erősítéseket 
kaptak és végül legalább kétszer olyan erősekké lettek, mint 
mi, — támadásainkat önként beszüutettük, bogy a hozzánk csat-
lakozó többi hadseregünkkel vállvetve tovább küzdjünk. 

A kedvezőtlen terület mocsarain és erdőin át való menete-
lés szintén óriási követelményeket támasztott veletek szemben. 
Hála kitartásunknak és szívósságunknak a feladatnak  megoldása 
is sikerült és az oroszok alig merészelték a mi meneteinket 
megzavarni. 

A veretlen első hadsereg ma a számára kijelölt helyen áll. 
Köszönetet mondok hőslelkü első hadseregem valamennyi 

tagjának mindazokért a kiváló cselekedetekért, amelyeket eddig 
minden irányban teljesített. A háború eddig velünk szemben nagy 
követeléseket támasztott. Ezek a követelmények jövőben sem 
lesznek kisebbek, de ti, az első hadsereg katonái, állhatatosan 
és eredményesen meg fogtok  azoknak felelni  hazánk üdvére, O 
Felségének, fenkölt  császárunknak és királyunknak dicsőségére. 

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-
jenek meg. A beírás ideje: d. e. 8 órától 12-ig és d. u. 3—5-ig. 
A tanítást 24-én kezdjük. 

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
vihatalunkban. 

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

yomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cakaerda. 




