
55-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi szeptember 27. 

Ara 4 C S I K I L A P O K 
A Csíki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővár  A „Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-
r ő l lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
A németek döntő harcai. 

Elesett Verdiin első zárerődje. 
Berlin, szeptember 26. 

(Hivatalos). A német nagy főhadiszállásról  je-
lentik : 

A hadmüveletek folytatása  jobbszár-
nyunk legszélén ujabb harcokra veze-
tett, melyekben eddig döntés nincs. 

A középen mindkét fél  egyes elő-
őrseit kivéve, semmi sem történt. 

A Verduntól délre levő első zárerőd, 
a Camp des Romains, St.-Michel mellett 
elesett. A Von der Taun bajor ezred az 
erőd ormaira a német zászlót kitűzte. 
Csapataink ott a Maas folyót  átlépték. 

Különben sem nyugaton, sem kele-
ten semmiféle  változás nincs. 

A franciák és a fehér zászló. 
Berlin, szeptember 26. 

(Hivatalos). A lapok jelentik, hogy a 
franciák  a fehér  zászló durva megsér-
tésével három parlamentairt, akik auto-
mobilon közeledtek egy városhoz, hogy 
azt megadásra szólitsák fel,  elfogtak. 
A három tiszt, akiket egész Berlin is-
mer, a következők: Ármin gárda lovas-
ezredbeli őrnagy, Wiener százados, fő-
parancsnoksági adjutáns és Sbeving, a 
berlini udvari szinház ismert tagja. Az, 
aki a tiszteket mint a jelentés megté-
telére visszaküldött lovas, kisérte, el-
mondta, hogy a három elfogott  tisztet 
arra kényszeritették, hogy gyalog ma-
sírozzanak Párisba. Sorsukról megbíz-
ható értesüléseket, eddig minden igye-
kezet ellenére nem tudtak szerezni. 

750 millió hadisarc. 
Genf,  szeptember 26. 

(Hivatalos). Francia értesülés szerint 
a németek az eddig elfoglalt  francia  és 
belga városokra összesen 751 millió 
frank  hadisarcot vetettek ki. Ennek 
eddig tizedrésze folyt  be. 

Az ellenséges sajtó hazugságai. 
Budapest, szeptember 26. 

^ (Hivatalos.) Haderőnknek a lembergi csata 
után a San folyótól  nyugatra eső területen meg-
kezdett gyülekeztetése nem csupán az entente 

sajtójának szolgáltatott alkalmat a legrosszabb 
indulatu kitalálásokra és a legvalótlanabb kom-
mentárokra, hanem más helyütt is hadseregünk 
helyzetének téves felfogása  vezet. 

Ezzel szemben utalnunk kell arra, hogy a 
bizonyíték az, miszerint az ellenség megzavarni 
sehol sem tudta és meg sem kísérelte csapataink 
uj elhelyezkedését. 

Az ellenségnek a San-vonalon való sikereiről 
szóló állitások teljességgel valótlanok. Mindössze 
egyes harcszerüen biztosított és csupán kis erő-
vel megszállott átkelési helyeket bombázták nagy 
mennyiségű csapatoknak, nehéz lövegeknek és 
lőszernek felhasználásával.  Ezeket az átkelő he-
lyeket, miután céljukat betöltötték, a hidak fel-
robbanása után önként hagytuk el. 

Az a londoni hír, mely szerint Przemysl két 
erődje elesett volna, természetesen puszta * kohol-
mány. 

A balkáni harcszintéren a helyzet — az elég 
világosan szóló legutóbbi kommüniké óta — vál-
tozatlanul kedvező maradt. 

Az oroszok a Kárpátok előtt. 
Budapest, szeptember 26. 

(Hivatalos). A Budapesti Tudósító jelenti: 
Az oroszoknak egyes kisebb csapatai ugy látszik betörést 

kíséreltek meg a Kárpáti szorosoknál. Tegnap az ungmegyei szo-
rosnál volt kisebb csatározás, a szoros védelmére kirendelt kis 
csapatunk és az oroszok között. Ma Máramarosmegyében Torná-
ban került összeütközésre a sor anélkül, hogy bármelyik ponton 
is sikerült volna az oroszoknak a határon behatolni. 

Természetesen ezek a nagy események színterétől mesBze 
oldalt eső csetepaték egyáltalában semmi jelentőséggel nem bír-
nak. Céljuk csakis az lehet, hogy a fóharctérröl  elterelődjék a 
figyelmünk  és megnyugtalanitsák a lakósságot. Ezen nyilvánvaló 
szándék felismerésében  és helyes értékelésében egyúttal annak 
meghiúsulása is rejlik. 

Nem fizet a francia bank. 
Páris, szeptember 25. 

Berlinen át. 

(Hivatalos.) A Credit Lyonnais a kormány 
rendeletére felfüggesztette  a holnap esedékes fél-
évi részosztalék kifizetését. 

(Bz a rendelet váratlan és mélyen lesújtó a francia  népre, 
melynél a kiBember is állampapírokba fekteti  kicsiny tökéjét, 
sziklaszilárdnak tartva azt nemcsak ő, de az egéBZ világ. Nyil-
ván e rendelet összefüggésben  van azzal a tegnapi távirati je-
lentésünkkel, mely arról szólott, hogy Franciaország Amerikában 
felveendő  kölcsöne teljesen megfeneklett  és most Angliában kí-
sérletezik. Szerk.) 

A cukrászda a Kossuth kerthelyiségből 
a téli időre, az étterem melletti kis szo-
bába helyeztetett át. Mindenap friss  sü-
temény kapható. Bejárat az udvar felőli 
kapun. Vidéki megrendelések is a leg-

pontosabban eszközöltetnek. 
Vyomatott Vákár L. kfarnuemdálában,  Catknenda. 




