
83-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi október 31. 

Ara 4 fillér. CSÍKI LAPOK Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

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

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

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

prémre van szüksége. Akinek van, sürgősen küldje 
be e címre: Hadsegélyezö Hivatal Budapest, Váczi-
utca 38. sz. A posta ingyen szállítja 

Táviratok! 
Az oroszok ujabb vereségei. 

Az elhelyezett hadifoglyok  összes száma 74,000. 
Budapest, október 31. 

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

Orosz-Lengyelországban a harc teg-
nap is szünetelt. 

A San folyó  alsó folyása  mentén Vis-
kótól délre a folyón  átkelt nagyszámú 
ellenséges haderőt heves ütközetek 
után Stary-Sambornál megvertük. 

Ágyutüzünk az orosz lőszerraktárt 
levegőbe röpítette. 

A Stary-Sambortól nyugatra fekvő 
magaslatokon minden ellenséges táma-
dást visszavertünk. 

Turkától északkeletre csapataink 
elfoglaltak  több fontos  magaslati had-
állást, melyeket az ellenségrek mene-
külésszerüen kellett kiürítenie. 

Népfelkelőink  ezen harcokban sok 
oroszt elfogtak. 

A folyó  hó 28-ig a monarchiába in-
ternált hadifoglyok  összes száma 649 
tiszt és 73,109 főnyi  legénység, amibe 
az utóbbi hetek harcaiban ejtett és a 
két hadszintérről még el nem szállított 
igen számos hadifogoly  nincs bele szá-
mitva. 

A török flotta munkában. 
Az oroszok veszteségei. 

Konstantinápoly, október 30. 
(Hivatalos.) Autentikus értesítések sze-

rint ma délelőtt a Fekete-tengeren az 
orosz flotta  megtámadta a török flottát. 
A harcban egy orosz aknalerakó és egy 
torpedózuzó elsülyedt. 

A törökök elfogtak  ezenkívül egy 
orosz szénszállító gőzöst és a rajta levő 
13 tisztet ós 86 főnyi  legénységet. 

Sebastopolt a törökök sikerrel bom-
bázták. 

A törökök elsiilyesztettek két orosz hajót. 
Berlin, október 30. 

(Hivatalos). A Berliner Zeit am Mittag je-
lenti: 

Hivatalos konstantinápolyi jelentés 
szerint néhány orosz torpedónaszád kí-
sérletet tett arra, hogy megakadályozza 
a török flottának  a Boszporusból a 
Fekete-tengerre való kifutását. 

A törökök erre megkezdték a tüze-
lést és két orosz hajót elsülyesztettek. 

A törökök több mint 300 tengerész 
katonát elfogtak. 

A török flotta  nem szenvedett veszte-
séget. 

Rendkívüli török minisztertanács. 
Konstantinápoly, október 30. 

(Hivatalos.) A portán a nagy vezérkar elnök-
lete alatt a késő délutáni órákban rendkívüli mi-
nisztertanács ült össze, melynek nagyfontosságot 
tulajdonítanak. 

Tisza a ruthénekről. 
Budapest, október 30. 

(Hivatalos.) A miniszterelnök felvidéki  útjáról haza térvén, 
ma hosszabb levelet intézett az eperjesi és munkácsi gör. kath. 
pQ^pIliökhöi, megállapítva, hogy az orosz betörés által érintett 
vidékek egész gör kaih. pipsAga kivétel nélkül kifogástalan 
hazafias  magatartást tanúsított és amtnnyiben egyes katonai és 
rendőri közegek könnyelműen hitelt adtak nyomorult denuncián-
sok besugásának, eljárást indított egyes lelkészeik ellen. 

Ha nem is voltak nagyszámunk ezek az esetek, enyhitó 
körülményül szolgálhat a háborús veszedelem. Sajnálja ezeket 
az eseteket és kijelenti; hogy a tudomására jött ügyekben meg-
tett mindent, ami törvényes hatásküreben áll. 

A sérelmek elharitá9ára és a kellően indokolt panasz eseté-
ben el fog  járni azok ellen, akiket felelősség  terhel valamely 
téren elkövetett mu'asztádért vagy hibáért. 

Bzután vázolja a levél, hogv a felvidéki  ruthén köznép ai 
oroszok által felrevezettetven,  résztvett az oroszokkal egytttt a 
fosztogatásokban,  de nem hazaárulásnak, hanem lelki elmaradott-
ságnak és elvaduitságnak olyan jelenségei ezek, melyek nem-
csak megtorlást, hanem az állam és társadalom részéről anyagi 
és lelki építő munkát kívánnak. 

Végül kéri a püspököket, hívják fel  papságukat, hogy velük 
együtt támogMsik a kor.ui'iyt éa vegyenek részt a nép helyes 
útra vezetésében. 

A miniszterelnök leveléből megállapítható, hogy tegnap a 
munkapárti körben tett kijelentéseit egyik-másik fővárosi  lap 
nem minden részletében adta vissza. 

Deszka, palló, léc, gyalult padló deszka min-
denféle  méretben és mennyiségben. Hulladék léc 
és cándra szekérszámra házhoz szállítva állan-
dóan kapható a Madéfalvi  „Ida" Fürészgyárnál. 
Megrendeléseket szívesen felvesz  Vákár L. könyv-
és papirüzlete Csíkszeredában. 

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdában, C k d a . 




