
68-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi október 13. 

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

A Csiki  Lapok rendkivüli  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

A „Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-
ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
A németek nagy győzelmei. 

A franciák  és oroszok súlyos vereségei. 
Kluck és Hindenburg seregeinek győzelmei. 

Berlin, október 12. 
(Hivatalos). A német nagy vezérkar közli a főhadiszállásról: 
Lovasságunk október ll-én egy francia  lovas hadosztályt 

Lille városától nyugatra teljesen, egy másik francia  hadosztályt 
Hazebrouck mellett, súlyos veszteségeket okozva, megvert. 

Az arcvonalunkban folyó  küzdelmek nyugaton eddig nem 
vezettek döntésre. 

Az antwerpeni győzelemben ejtett zsákmányunkról még nem 
tehetünk közléseket, mert az erre vonatkozó adatok természe-
tesen még hiányoznak. A foglyok  számáról, valamint az angol 
és belga csapatoknak a határod való átlépéséről sem adhatunk 
még végleges ítéletet. 

A keleti harcszintér északi részén az I. és X. orosz hadse 
regeknek a kelet-poroszországi hadseregek ellen intézett vala-
mennyi támadását október 9 én és 10-én visszavertük. 

Az oroszok Schii windt felöli  átkarolási kísérletét is megbiu 
sitottuk és közben 1000 orosz foglyot  ejtettüak. 

Orosz-Lengyelország déli részén hadseregeink elérték a 
Visztula folyót. 

Grojer mellett, Varsótól délre a II. szibériai hadtest 2000 
emberét elfogtuk. 

Az augusztowi és suvalki melletti nagy orosz győzelmekről 
szóló hivatalos orosz hirek puszta kitalálások. 

Hogy mennyire kell értékelni az orosz hivatalos jelentése-
ket, azt mutatja az a tény, hogy a Tannenberg és lnsterburg 
mellett szenvedett Bulyos vereségeikről az oroszok hivatalos 
jelentési nem tettek közzé. 

(B hivatalos jelentést a német főhadiszálláson  október ll-én 
este 10 órakor adták ki. Szerk.) 

Északi seregeink diadalmas előnyomulása. 
Az oroszok többszörös veresége. 

Budapest, október 12. 
Érkezett október 13. d. e. 11 órakor. 

(Hivatalos.) Hőfer  vezérőrnagy, a ve-
zérkari főnök  helyettese jelenti: 

Offenzivánk  sokszorns és csapa-
tainkra mindvégig győzelmes harcok 
közben elérte a San folyót. 

Przemysl várának felmentése  be van 
fejezve.  A várfalaktól  északra és délre 
az ellenséges körülzáró seregek marad-
ványát támadjuk. 

Jaroslau és Lezajsk birtokunkban 
van. 

Szieniszavatól erős ellenséges csa-
patok vonulnak vissza. 

Chyrowtól keletre támadásunk szin-
tén előre halad. 

Orosz-Lengyelországban erős orosz 
haderőknek minden arra irányuló ki-
sérletét, hogy a Visztulát, Ivangorodból 
és attól délre átlépjék, meghiúsítottuk. 

A Lázár Domokos-féle  házban a földszinten 
három üzlethelyiség és 2 udvari helyiség kiadó. 
Értekezhetni Veress Sándor dr.-nál, Csíkszereda. 

' - • •- • • • - • . - -Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cslkaieradx. 




