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A Csiki  Lapok rendkívüli  kiadásai  afővá-  A „Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-
r ő l lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. seg sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Az oroszok betörését visszavertük. 

Budapest, szeptember 27. 
(Hivatalos). A Magyar Távirati Iroda jelenti: 
illetékes helyen felhatalmaztak  annak közlésére, hogy az uzsoki szo-

rosnál tegnap pár ezer főből  álló orosz sereg betört, melyet Malomréten, 
Fenyvesvölgy és Csontos községek között seregeink visszavertek. 

Máramaros vármegyében Toronyánál szintén folyik  csatározás az ott 
betört orosz csapatok és határvédelmünkre kirendelt seregünk között. Mun-
kácsról és Husztról nagyobb csapatok vannak útban a mieink támogatására. 

Mindezek a határszéli csatározások kisebb jelentőségűek s mivel a 
határnál és az ország belsejében elegendő csapatokkal rendelkezünk, aggo-
dalomra nem ad okot. 

A németek döntő harcai. 
Berlin, szeptember 27. 

(Hivatalos). A német nagy vezérkar közli: 
Az ellenség vasutaink kihasználásával a német hadsereg legszélső jobb-

szárnya ellen messze kavarodó oldaltámadást intézett. Közben a Bapaume 
felé  előnyomult francia  hadosztályt gyengébb nemet erőkkel visszavetettük. 
Az előretörést egyébként is megakasztottuk. 

A csatavonal közepén támadásunk egyes helyeken előre jutott. 
A Verduntól délre megtámadott zárerődök beszüntették a tüzelést. Tü-

zérségünk immár azon erőkkel áll harcban, amelyeket az ellenség a Maas 
folyó  nyugati partján vonultatott fel. 

A többi harctéreken a helyzet változatlan. 

Az oroszok ujabb betörései. 
Budapest, szeptember 28. / 
Érkezett reggel 6 órakor. 

(Hivatalos). A Budapesti Tudósitó illetékes helyen azt az értesitést nyerte, 
hogy az oroszok ma is több helyen átlépték a határt. Ungmegyében az ott 
levő csapatok közel fekvő  részeiből nagyobb csapatok mentek csapataink 
segitségére. 

Az angolok óriási veszteségei. 
Róma, szeptember 28. 

(Hivatalos). A Times megállapitja a hivatalos veszteségi listákból, hogy 3000 angol tiszt 
közül eddig 1100 részint megsebesült, részint meghalt, vagy eltűnt. Az elesettek között van a 
tüzérbrigád parancsnoka is. 

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. 

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

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 




