
63-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csikszjreda, 1914. évi október 10. 

Ára 4 fillér. C S I K I L A P O K Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

Táviratok! 
A szerbek döntő vereséget szenvedtek. 

Csapataink kettős győzelme délen. 
Budapest, október 9. 

(Hivatalos.) Boszniának az ellenségtől való 
megtisztítása céljából folyamatba  tett akciónk to-
vábbi eredményekkel járt. 

A montenegrói csapatokkal szemben 
elért és már jelentett sikereinkhez most 
egy döntő csapás fűződik,  amelyet a 
Visegrádon harcz nélkül betört szerb 
csapatokra mértünk. 

Északi oszlopukat Szrebrenica felől 
Bajinabasta felé,  a Drinán át hamar 
szerb területre vetettük vissza. Vonat-
jukat és lőszeroszlopukat elvettük. 

A Pianina felé  előre hatolt főerejüket, 
amely Bozanovic Milos tábornok, volt 
hadügyminiszter parancsnoksága alatt 
állott, a mi seregünk két napos csatá-
ban teljesen megverte és az ellenség 
csak gyors futással  menekült meg a 
részünkről tervezett elfogatástól.  — A 
11-ik népfelkelő  ezredük egyik zászló-
alját elfogtuk  és több gyorstüzelő ágyút 
zsákmányoltunk. Potiorek, táborszernagy. 

Északi seregünk győzelme az oroszok felett. 
Budapest, október 9. 

(Hivatalos.) Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 
főnök  helyettese jelenti: 

Csapataink további előnyomulása 
közben az ellenseget tegnap a Przemysl 
felé  vezető müut mentén, V a l i c n á l 
Dynowtól nyugatra visszavetettük és 
Rzeszowot is visszafoglaltuk,  ahol ágyu-
kat zsákmányoltunk. 

A Visztula—San folyók  szögében a 
menekülő oroszoktól sok foglyot  ejtet-
tünk és sok jármüvet vettünk el. 

A Przemysl ellen intézett ismételt 
heves támadásokat fényesen  visszaver-
tük, az ellenségnek sok ezer halottja 
és sebesültje volt. 

A Máramarossziget melletti győzel-
mes harcokban a magyar és kelet-ga-
liciai népfelkelők,  valamint a lengyel 
legionáriusok vetélkedtek a vitézség-
ben. 

A gabonavámok felfüggesztése. 
Budapest, október 9. 

(Hivatalos.) A Budapesti Tudósító jelenti, hogy 
a gabonanemüek árainak állandó emelkedése, a 
mely a kedvezőtlen termés és a hadviselés foly-
tán részben okozott szükséglet dacára ily mér-
tékben indokoltnak nem mutatkozik, arra indítot-
ták a kormányt, hogy engedve a mindinkább 
Bzaporodó ama kívánalmaknak, amelyek a gabona-
vámok ideiglenes felfüggesztését  sürgették és 

számolva a fogyasztó  közönség jogos igényeivel, 
— a gabonavámok szedését felfüggessze. 

Az erre vonatkozó rendelet a hivatalos lap 
holnapi számában fog  megjelenni. 

A vám felfüggesztése  kiterjed a gabona-
nemüekre, buza, rozs, árpa, zab, tengeri és hü-
velyesekre, bab, borsó, lencse, továbbá lisztre és 
az őriemén vekre. 

A kormánynak a fogyasztó  közönség érdeké-
ben tett ez az intézkeeése a mai gazdasági vi-
szonyok között nem sérti a termelő osztályok jo-
gos érdekeit és igy bizonyára osztatlan megnyug-
vással fog  fogadtatni. 

A német—francia  döntő harcok. 
A németek előnyomulása Franciaországban. 

Berlin, október 9. 
(Hivatalos). A német nagyvezérkar közli a nagy főhadiszál-

lásról október 8 án este: 
A nyugati harcszintérről döntő jelentőségű események je-

lenthetők. 
Saint Micbielnél és az Argonne-erdőkben előrehaladtunk. 
Antwerpen előtt Breendock erődöt elfoglaltuk.  A belső erőd-

vonal elleni támadás és a mögötte fekvő  városrészek bombázása 
is megkezdődölt, miután a város parancsnoka kijelentette, hogy 
a felelősséget  vállalja. 

A düsseldorfi  léghajócsarnokot egy ellenséges repülőgép által 
dobott bomba eltalálta. A bomba átütötte a csarnok tetejét és 
egy, a csarnokban levő léghajó húrját elpusztította. 

Keleten egy Lomzárói előnyomuló orosz hadoszlop elérte 
Lycket. 

Antwerpen pusztulása. 
A helyőrség szökni készül. 

Rotterdam, október 9. 
(Hivatalos). A Reinich Vestfălische  Zeitung külön Kiadásban 

a következőket közli: 
Ma az antwerpeni kikötőben 32 német kereskedelmi gőzöst, 

több nagy tengeri gőzöst és több mint 20 rajnai hajót az ango-
lok ösztönzésére a levegőbe röpítettek, mert Hollandiába nem 
egyeztek bele abba, hogy ezen gőzösöket az antwerpeni hely-
őrség menekültjeivel Angliába engedjék. 

Ugy látszik, hogy az antwerpeni helyőrség a végső esetben 
szökni készül Aogolországba. 

Albert király a város bombázásának megkezdése előtt a 
tegnap át akarta adni a várost, de az angolok megakadályoz-
ták benne. 

Seregeink mindenütt győzelmesen nyomulnak előre. 
A miniszterelnök távirata Csikmegye közönségéhez 

Gróf  Tisza István miniszterelnök a mai napon a következő 
táviratot intézte vármegyénk főispánjához: 

Erdélynek csakis Máramarossal határos legészakibb szélein 
mutatkoznak kisebb portyázó orosz csapatok, amelyek már a 
katonaság oda érkezése előtt a csendőrség nyomása alatt vissza-
futottak.  A Máramarosszigetig előnyomult orosz hadoszlop Técső-
nél és Nagybocskónál megverve menekült; a többi kárpáti szo-
rosoknál győzelmes csapataink Galíciában üldözik az ellenséget, 
offenzivánk  mélyen bent jár Orosz Lengyelországban; a vissza-
vonuló oroszoknak több ponton, igy a San folyó  alsó szakán 
súlyos veszteséget okoztunk, a folyó  keleti partjára való vissza-
vonulásuknál számos foglyot  és hadiszert vesztettek. Rzeszowot 
megszálltuk. Az oroszoknak vakmerő kísérlete Przemyslt roham-
mal bevenni, óriási veszteségükkel visszaveretett. A Boszniába 
benyomult ellenséget teljesen megvertük, ugy hogy vad futásban 
menekültek vissza a határon. 

Felhivom Méltóságodat, hogy ezen hirek közhírré tételéről 
törvényhatósága egész területén gondoskodni szíveskedjék. Tisza. 

A cukrászda a Kossuth kerthelyiségből 
a téli időre, az étterem melletti kis szo-
bába helyeztetett á t Mindenap friss  sü-
temény kapható. Bejárat az udvar felőli 
kapun. Vidéki megrendelések is a leg' 

pontosabban eszközöltetnek. 
Nyomuló t Vákir L. könyvnyomdájában, Calţuered». 




