
66-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda. 1814. évi október ii. 

Ára 4 fillér. C S L K L L A P ÜK 
A Csíki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-  A „Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnők-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Északi seregeink diadalmas előnyomulása. 

• 3 7 " s l felsza/bsLcLnjLlt. 

Az oroszok súlyos vereségei és menekülése. 
Budapest, október 11. 

(Hivatalos.) Hó'fer  vezérőrnagy, a vezérkari főnök  helyettese 
jelenti: 

A tegnapi napon az ellenség Prsemysl délkeleti 
vonalára még egy rohamot kisérelt meg, melyet a védő-
sereg — a támadóknak ismét súlyos veszteségeket 
okozva ~ visszavert, mire az oroszoknak a vártól való 
hátrálása általánossá vált. A nyugati vonalról teljesen 
el kellett takarodniok. — Saját lovasságunk oda már 
benyomult. 

Az orosz-lengyelországi és galiciai hadműveleteink 
gyorsaságától z ava rba e j t e t t ellenség megkísérelte 
ugyan, hogy a vár ellen intézett támadását egyes sereg-
részeinek nyugatra való kitolása által fedezze,  de gyor-
san előrenyomuló seregeinkkel szemben nem volt képes 
helyét állani. 

Az az öt-hat orosz gyalog hadosztály, amely Lan-
kutnál velünk harcba szállt, menekülésszerű vissza-
vonulásban van a San folyó  felé. 

Ugyancsak visszavetettünk rövid ellenállás után 
egy kozák hadosztályt és több gyalogdandárt, amelyek 
Dynowtól keletre megerősitett állást foglaltak  eL 

Csapataink az ellenségnek mindenütt nyomában 
vannak. 

Magyarország is előreláthatólag, mihamarább meg 
lesz tisztítva a Máramaros- és Beszterczenaszód-me-
gyékben bolyongó ellenséges oroszoktól. 

Kipusztult az orosz Magyarországból. 
Budapest, október 11. 

(Hivatalos.) Seregeink diadalmas előnyomulása következtében 
a magyarországi északi és keleti vármegyékben minden veszedelem 
megszűnt. 

Ez okból a belügyminiszter mint a Budapesti Tudósitó jelenti, 
a legszélesebbkörü intézkedéseket tette, hogy az orosz betörés követ-
keztében lakóhelyeikről elmenekültek oda visszatérjenek és ismét meg-
kezdjék a mindennapi élet szorgalmas munkáját. 

A menekültek közül azokat, kiknek pénzük mincsen és ezt tar-
tózkodási helyük hatóságának bizonyítványával igazolni tudják, lakó-
helyükre ingyen szállítják vissza. 
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