
70-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi oktéber 15. 

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

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

A .Hiva ta los" je lzésű t áv i r a tok a min i sz te re lnök-
ség s a j t óosz t á lyának h iva ta los t áv i r a t a i . 

Tát/iratok! 
A németek győzelmei. 

Tömeges foglyok és ágyuk. 
Berlin, október 14. 

Érkezett október 15. reggel 6 órakor. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

Az ellenség közül a védőseregek egy 
része Gént felől  sietve vonul vissza nyu-
gatnak, a tengerpart felé.  Csapataink 
üldözik. 

Lille városát megszálltuk és ott4500 
foglyot  ejtettünk. A városi hatóságok 
Liliét a német csapatokkal szemben 
nyilt városnak nyilvánították, mégis az 
ellenség átkarolási kisérleténél Dün-
kirchen felöl  csapatokat rendelt a vá-
rosba azzal a feladattal,  hogy az átka-
roló sereg megérkeztéig ott tartsák ma-
gukat. Minthogy ez a sereg természe-
tesen nem érkezett meg, ennek egy 
szerű következménye az volt, hogy a 
céltalanul védelmezett város csapa 
taink által történt bevételkor károkat 
szenvedett. 

A hadsereg harc vonalán nincs újság. 
Megállapítottuk, hogy a reimsi szé-

kesegyháznál két nehéz francia  üteg áll, 
továbbá megfigyeltük,  hogy a székes-
egyház egyik tornyáról fényjeleket  ad 
tak. Természetes, hogy védekeznünk 
kell a székesegyház kimélésére tekintet 
nélkül, minden olyan ellenséges rend-
szabály es harceszköz ellen, mely csa-
patainkra hátrányos. Ha tehát a tisztes 
műemlék még inkább szenved a háború 
által, azért mint előbb, ugy most is a 
franciák  felelősek. 

A keleti harctéren az oroszokat a 
Schirwindt mellett vivott harcokban 
visszavetettük. 

Ez alkalommal3000foglyot,  26 ágyút 
és 12 gépfegyvert  vesztettek. 

Lyck ismét birtokunkban van. 
Bialat az ellenség kiürítette. Ettől 

délre, az orosz előcsapatoknak Varsó 
felé  történt visszaverése alkalmával 
8000 foglyot  ejtettünk és 26 ágyút 
zsákmányoltunk. 

Északi seregeink támadásai. 
Az oroszok Máramarosban döntö vereséget 

szenvedtek. 
Budapest, október 14. 

Érkezett október 16. reggel 8 órakor. 
(Hivatalos.) Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnök  helyettese a főhadiszállásról  jelenti: 
A stari-sambor-medikai vonalon az 

ellenségnek megerősített állásai van-
nak. Csapataink támadnak. A harcok-
nak terjedelme növekedőben van. 

A Kárpátokban négy napi harc 
után visszavettük Toronyát és Wysz-
kow felé üldözzük az oroszokat. 

A Visó völgyében is folytak kisebb 
eredményes összecsapások a vissza-
vonult ellenséges osztagokkal. 

(E jelentésből az tűnik ki, hogy az oroszok 
Lemberg előtt védett állásokban ellenállást fejte-
nek ki és áttértek a deffenzivára. 

A máramarosi ujabb győzelmeket a határ kö-
zelében arattuk a betört oroszok még megmaradt 
csapatain és igv kétségtelen, hogy e győzelmek 
végképpen kitisztították az oroszoktól az országot. 

Szerk.) 

Iskolai tankönyveket, valamint minden-
nemű tanszerek Vákár L. könyvkeres-
kedésében Csíkszeredában, lehet besze-
rezni, a legjutányosabb árak mellett. 

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

Nyomatott Vákár kyvnyomdában, Ckuerad. 




