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

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! 
Az oroszok betörése. 

Budapest, október 4. 
(Hivatalos.) A Budapesti Tudósitó illetékes helyről ma este 

a következő közleményt kapta: 
Az egyedali orosz hadoszlop, amelyik még Magyarország 

területén van, a Kőrösmezőnél betört orosz csapat. Az orosz 
csapat még a mai napon is csak kisebb határvédelmi osztaggal 
találta szemközt magát, miután ezen legexcentrikusabb vonalra 
az útban levő megerősítések csak most érkeznek meg. 

Ami védelmi csapatainknak ennélfogva  Hosszumezőig kellett 
visszavonulniok, ahol részben már megérkezett, részben közeledő 
aegélycaapatokkal együtt előreláthatólag véget vetnek ezen epi-
zódnak is. 

Csapatainknak Hosszumezóre való visszavonulása folytán 
Máramarosszigetet ideiglenesen ki kellett Ürítenünk és a vár-
megye közigazgatása Huszton folytatja  rendes működését mind 
addig, amig az oroszok visszavonulása utáa ismét Máramaros-
szigetre mehet vissza. 

A többi kárpáti szorosokban csapataink mindenhol győzel-
mesen nyomulnak előre. 

A németek nagy győzelmei. 
Hindenburg újra tönkre verte az oroszokat. 

Budapest, október 4. 
(Hivatalos). A német nagy főhadiszállásról  jelentik október 

3-iki kelettel: 
A francia  harcszintéren ma jelentékenyebb változások nem 

történtek. 
Az Antwerpen elleni  támadásban  Lierre,  Koningsboyk, 

Waelhan  és  a köztük  fekvő  redoutok  is elestek.  A közbeeső 
állásokban  30 ágyút  zsákmányoltunk.  A külső  erődvonalban 
ütött  rés  megengedi  a támadást  a belső  erődvonal  és  a vá-
ros ellen. 

Keleten a III. szibériai hadtest és a XXII. hadtest részei, 
melyek a Njetnen folyón  át előnyomuló orosz haderő bal-
szárnyán voltak, két napi elkeseredett küzdelem után Augusz-
tovnál vereséget szenvedtek. Több mint 2000 sebesületlen 
orosz foglyot  ejtettünk, több ágyút és gépfegyvert  zsákmá-
nyoltunk. 

(Az Antwerpen külső eródei közül rendkívül fontos  a néme-
tek által most elfoglalt  Koningshoyk, melyet 1909-ben kezdettek 
építeni éB a legmodernebb erőd. Ez erődöt hat redout védte, 
melyeket a jelentés szerint a németek szintén elfoglaltak.  Lierre 
nagy város és erőd Antwerpen előtt. 

Hindenburg tábornok ujabb fényes  győzelme nagyjelentőségű, 
mert Augusztov mellett, mely orosz területen, a Suvalki kor-
mányzóságban van, a friss  csapatokkal megerősített orosz bal 
szárnyat verte meg, melynek egy része már Lycknél is súlyos 
vereséget szenvedett és igy alig állitható még egyszer lábra. 
Mindkét hadtest, — a III. a Bzibériai és a XXII a finnországi,  — 
az orosz hadsereg legjobb erőit foglalja  magaban. Nem kétséges, 
hogy ugyanilyen sorsra jut a Suvalkit támadó orosz centrum, 
mely magával HindenburggAl áll szemközt és a Filipovó körül 
elkelyezkedett orosz jobbszárny is. 

Az oroszok óriási veszteségei. 
Bécs, október 4. 

(Hivatalos.) A római osztrák-magyar nagykövetség közzé 
teszi, hogy az orosz hadsereg vesztesége az eddigi harcokban 
250,000 fogoly  és 1600 ágyú, ezenkívül rengeteg sok muníció 
és gépfegyver.  A halottak és sebesültek számát ugyanennyire 
tesszük, tehát az oroszok vesztesége legalább is fél  millió ember. 

Ez az óriási veszteség a nagy tartalék ellenére is pótolha-
tatlan, miután «I egész tüzérségi park negyedrészét elvesztették. 

(Âţ oroszok ágyúinak számát legkedvezőbb számítás szerint 
ta ÖOOO-re lehet becsülni. Szerk.) 

Elsülyesztett francia  cirkáló. 
Genf,  október 4. 

(Hivatalos). Bordeauxból jelentik, hogy a francia  kormány 
hivatalosan elismeri, hogy a Wede nevű francia  cirkálót Tahiti-
néi a német hadihajók elpusztították. A németek Papéte kikötőt 
bombázták. 

Szerzés montenegrói bandák szétverése 
Ujabb győzelmeink délen. 

Budapest, október 4. 
(Hivatalos.) A keleti Boszniába előnyomuló szerb és monte-

negrói erő szükségessé tették, hogy ezekre a fődöntés  helyétől 
félreeső  területekr mozgó erőket különítsünk ki. 

Már az első ott bevezetett akció is eredményesen végződött. 
Két montenegrói bandát és pedig a Spuzka- bandát Vukovic 

tábornok parancsnoksága alatt és az Etska-bandát Rajevitz tábor-
nok parancsnoksága alatt két napig tartó heves harcok után tel-
jesen megvertük és Focára visszavetettük. Ezek pánikszerűen 
menekültek az ország határán túlra. Az egész vonatcsaputukat, 
közte a Boszniában zsákmányolt nem jelentéktelen készleteket 
visszahagyták. 

Ez alkalommal is előreküldött járőreinkhez tartozó elesett 
katonáink közül többeket, köztük egy zászlóst is állatias módon 
megcsonkítva találtunk. 

E hadszíntér északi részén megindított akció folyamán  egy 
fél  zászlóaljunk ujabban ismét egy teljes szerb zászlóaljat fo-
gott el'. Potiorek táborszernagy. 

(E hivatalos jelentés Budapesten vasárnap este adatott ki. 
Szerk.) 

Az oroszok kiverése az országból. 
Budapest, október 4. 

(Hivatalos.) A Budapesti Tudósitó illetékes helyről a kővet-
kező közleményt kapta: 

A Máramarosban levő orosz csapatok a mai napon nem tet-
tek kísérletet arra, hogy előbbre nyomuljanak. 

A csapatainkhoz küldött megerősítések, amelyeknek egy része 
tegnap még uton volt, ma már teljes számban rendeltatési helyükre 
érkeztek. így tehát bizton remélhető, hogy a még Máramaros-
szigeten levő orosz csapat, amelyen kívül már egyetlen orosz 
katona sem áll magyar területen, szintén nagyon rövid idő múlva 
ki fog  szoríttatni az országból. 

(E hivatalos jelentés Budapesten vasárnap este adatott ki. 
Szerk.) 

Az iskolák nyitva maradnak. 
Budapest, október 5. 

(Hivatalos) Egyes lapoknak a fővárosi  iskolák bezárására 
vonatkozó híreivel szemben a Budapesti Tudósitó illetékes hely-
ről fel  van hatalmazva annak kijelentésére, hogy a kormány a 
közoktatás menetét mindenütt, ahol egészen kivételes körülmé-
nyek annak útját nem állják, az egész vonalon biztosítani kívánja. 
Ennek folytán  ilyen értelmi utasítást küldött az összes törvény-
hatóságoknak és a fővárosi  tanácsnak az iskolák bezárására vo-
natkozó határozatát sem fogja  jóváhagyni 

Biró József  fényképész  Csíkszeredában, 
értesiti a m. t. közönséget, hogy múcnrmebeo naponta reggel 
9 órától délután 4 óráig fényképfelvételek  eszközöltetnek. 

Arcképe* Igazolványhoz azQkeége képek sürgős esetben 3 nap alatt készíttetnek. 

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

pontosabban eszközöltetnek. 
hyonuiot t VÉUI L. könyvnyomdájában, cukuarwi» 




