
69-ik számú rendkivüli kiadási 
Csíkszereda, 1914. évi október 14. 

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. 

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

Táviratok! 
A németek elsülyesztettek egy orosz 

páncélos cirkálót. 
Budapest, október 13. 

(Hivatalos.) Berlinből jelenti a Wolf-ügynök-
ség hivatalosan: 

Egy Bajan tipusu orosz páncélos cirkálóhajót 
október ll-én, a Finn-öböl előtt torpedólövés el-
sülyesztett. 

Behncke S. K, 
a tengerészeti vezérkar helyetteB főnöke 

Az előttünk fekvő  táviratok szerint az orosz 
hivatalos távirati ügynökség az orosz páncélos 
cirkáló elsülyedéséről a következőket jelenti: 

Október ll-én orosz idő szerinti délután 2 óra 
18 perckor ellenséges tengeralattjáró naszádok uj 
ból támadást intéztek a Baján és Pallada cirká-
lóink ellen, amelyek a Keleti-tengeren előőrsi 
szolgálatot teljesítettek. 

Noha a cirkálók nyomban erős tüzérségi tü-
zet nyitottak meg, egy tengeralattjáró naszádnak 
sikerült torpedókat lőnie a Palladára, amelyen 
robbanás történt. 

A cirkáló az összes rajtalevőkkel függélyesen 
a tenger fenekére  sülyedt. 

Északi seregeink diadalmas előnyomulása. 
Budapest, október 13. 

Érkezett október 14 reggel 8 órakor. 
(Hivatalos.) Hőfer  vezérőrnagy, a ve-

zérkari főnök  helyettese jelenti: 
Tegnap a mi Przemysl felé  előre-

nyomuló erőink a védősereg kiroha-
nása által támogatva annyira megver-
ték a körülzáró csapatokat, hogy csak 
a vár keleti vonala előtt áll még az 
ellenség. 

Visszavonulásánál Mosciska közelé-
ben több hadihíd leszakadt és számos 
orosz a San folyóba  fuladt. 

Chyrowtól keletre a harc még áll. 
Egy kozák hadosztályt a mi lovas-

ságunk Drohobycz felé  visszavetett. 
Az utolsó hét meneteléseiben és har-

caiban, melyeket a kedvezőtlen időjá-
rás és a rossz útviszonyok rendkivül 
megnehezítettek, ami derék csapataink 
teljesítőképessége újólag fényesen  be-
v á l t 

A németek harcai . 
Berlin, október 13. 

Érkezett október 14. reggel 8 órakor. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
A nyugati harcszintérről nevezetesebb hir nincs. 
Az ellenségnek Soissontól keletre történt he-

ves támadásait visszautasítottuk. 
Az Argonnei erdőkben állandóan elkeseredett, 

harcok folynak.  Csapataink sürü cserjékben a 
rendkivül nehéz terepen, a várháború minden 
eszközeivel lépésről-lépésre kiküzdik az elő-
nyomulást. 

A franciák  szívósan ellenállának. Fákról és 
fákon  elhelyezett gépfegyverekből  lőnek és emelet-
szerüen elrendezett lövészárkok mellett erősvár-
szerü árkokat is berendeztek. 

A francia  hadvezetőség részéről csapatainkon 
a vawrei síkon kivívott sikereiről terjesztett hí-
rek valótlanok. 

Hadifoglyok  nyilatkozatai szerint a francia 
csapatokkal közölték, hogy a németek megveret-
tek és Metz több erődje elesett. A tény az, hogy 
ott harcoló csapataink egyetlen helyen sem vesz-
tettek tért. Eply csak ugy, mint Metzt birto-
kunkban van. 

Saint-Michielnél hadállásunk ellen intézett heves 
francia támadásokat mind visszavertük. 

Az antwerpeni hadi zsákmányunk még ma sem 
tekinthető át. A Hollandiában lefegyverzettek száma 
megközelitöleg 28,000 köztük 2000 angol. 

Antwerpenben épületekben csekély kár esett, a 
kikötőkben többek között 32 német és 2 osztrák gőzöst 
találtunk. 

A keletporoszországi harcszintéren október ll-én 
általában nyugalom volt. 

Másnap Schirwindtnél oroszoknak ujabb átkaroló 
kísérletét visszautasítottuk. Itt az oroszok 1500 fog-
lyot és 20 ágyút vesztettek. 

Varsótól délre az orosz előcsapatokat megvertük. 
Az oroszoknak Ivangorodtól délre megkísérelt át-

kelését a Visztulán, nagy veszteségeket okozva nekik, 
meghiúsítottuk. 

Iskolai tankönyveket, valamint minden-
nemű tanszerek Vákár L. könyvkeres-
kedésében Csíkszeredában, lehet besze-
rezni, a l e g j u t á n y o s a b b árak mellett. 

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

Nyomatott V á U r L. kUoyviyomdijábar, CaHn»reda . 




