
84-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november I. 

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

/  Csíki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-
osi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

rémre van szüksége. Akinek van, sürgősen küldje 
je e cimre: Hadsegelyezö Hivatal Budapest, Váczi-
jtca 38. sz. A posta ingyen szállítja 

Táv/iratok! 
Még egy orosz ágyúnaszád a tenger 

fenekén. 
Konstantinápoly, október 31. 

(Hivatalos.) A Fekete-tengeren teg-
nap lefolyt  harcokban a Kubunecz orosz 
ágyúnaszád is elsülyedt. 

A burok fellázadtak  az angolok ellen. 
Berlin, október 31. 

(Hivatalos.) A Rotterdamer Nach-
richt szerint egész Oranje gyarmat nyilt 
felkelésben  van Anglia ellen. 

(Oranje és Transzvál angol gyarmatok Dél-Afrika  legalsó 
részén, a Jóreménység fokához  közel a Fokfőid  mellett. Lakói 
ugyanazok a burok, kik ezelőtt 15 évvel fellázadtak  az angolok 
ellen és vitézségükkel az egész világ elismerését vívták ki. 
Vezérül az akkori harcokban világszerte csodálattal emlegetett 
bur tábornok, Dewett, ki hu maradt a burok függetlenségéhez. 
Lázadásukat már akkor Anglia egész haderejével csak hosszú 
idő alatt, nagy nehezen és sok vereség u'án tudta leverni. A 
kalmár Anglia, mely a világháború okozója, most lakol bonéiért. 
Oranjet követni fogja  India, ami az angol világ uralom végét és 
fegyvereink  most még bizonyosabb győzelmét jelenti. Szerk.) 

flagy tengeri ütközet. 
Hogyan tört ki az orosz-török háború? 

Konstantinápoly, október 31. 
(Hivatalos). Az Agence Ottomán félhivatalos 

kommünikéje a tengeri ütközetet a következő-
képpen irja le: 

Mialatt 27-én és 28-án a török flottának  kis 
része a Fekete-tengeren gyakorlatozott, az orosz 
flotta,  mely eleinte mindennüvé követte a török 
flottát  és annak gyakorlatait megakadályozta, 
29-én megkezdte az ellenségeskedéseket. 

A török flotta  megtámadása által a támadást 
követő harcban a török flotta  a Prath nevii ötezer 
tonnás aknalerakó orosz hajót, melyen mintegy 
hétszáz akna volt, fenékbe  fúrta. 

Egy orosz torpedónaszád súlyosan megsérült. 
Egy szénszállító hajót lefoglaltak  a törökök. 

Egyik torpedózuzó által lancirozott torpedójuk 
elsülyesztette az ezerhatszáz tonnás Kubunecz 
orosz ágyúnaszádot. 

Egy másik torpedózuzó által lancirozott torpedó 
megrongált egy orosz partvédő hajót. 

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

Harminc tisztet és hetvenkét matrózt, kik az 
elsülyesztett orosz hajókhoz tartoztak, a törökök 
kimentettek és elfogták. 

A török flotta  nem szenvedett kárt. A harc a 
török flottára  kedvező állásban tovább tart. 

A császári kormány nyilván legerélyesebb for-
mában fog  tiltakozni az orosz flottának  ezen, flot-
tánknak csak jelentéktelen kis részével szemben 
tanúsított ellenséges magatartása miatt. 

Sebasztopolt a volt Göeben bombázza. 
Az oroszokat Bukovinában és Galíciá-

ban megvertük. 
Budapest, oki ber 31. 

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

A galicia- bukovinai határ közelében, Kutytól északra teg-
nap egy minden fegyvernemből  álló orosz hadoszlopot meg-
vertünk. 

Közép Galíciában csapataink tartják Turkától észak keletre, 
valamint Stary Sambomál, továbbá Przemysltöl délre és az alsó 
Sannál elfoglalt  állásaikat. 

Niskó vidékén több ellenséges támadást visszavertünk. Ott, 
valamint Skolenél és Stary-Sambornál az oroszok százait foglyul 
ejtettük. 

Orosz-Lengyelországban a hadműveletek tegnap is haro nél-
kül folytak  le. 

A németek előnyomulása. 
Hagy német győzelmek. 

Berlin, október 31. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Belgiumi hadseregünk tegnap bevette Rams-Kapellet és 

Bixsottet. 
Az Ypres elleni támadás szintén előrehaladt. 
Sandhördet, Hollebekket és Hambecket rohammal bevettük. 
Déli irányban szintén hódítottunk területet. 
Soissontól keletre is megtámadtuk az ellenséget és a nap 

folyamán  Vayllitól északra több megerősített hadállásból kivertük. 
D 'lutáo Vayllit rohammal bevettük és az ellenséget, súlyos 

veszteségeket okozva neki, az Aisne folyónál  visszavertük. 
1000 foglyot  ejtettünk és 2 gépfegyvert  zsákmányoltunk. 
Az Argonnei erdőben, Verduntól nyugatra és Toultól északra 

az ellenséges támadások ismételten összeomlottak, miközben a 
franciák  súlyos veszteségeket szenvedtek. 

Az északkeleti (Augusztovnál) harcszintéren a harcok még 
nem vezettek döntéshez. 

Varsótól nyugatra az oroszok lassan követik ujó'ag csopor-
IQSUIÓ haderőnket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Honvédelnk győzelmei. A 24. honvéd  gyalogezred  egy 

hónap óta szakadatlan  győzelmes  csaták  után nemcsak ki-
verte az oroszokat  Ung  és Bereg megyékből,  hanem mélyen 
Galiciába nyomult  és üldözi  az ellenséget.  A napokban egyik 
ütközetében  történt,  bogy Zankó  Zoltán  századost  és Bene 
hadnagyot,  a csíkszeredai  zászlóalj  tisztjeit  az oroszok  el-
szakították  csapataiktól  és foglyul  ejtették.  Egyik  őrmesterünk 
látva a bajt, felhívta  honvédeinket,  hogy szabadítsák  ki 
parancsnokukat.  Honvédeiok  egytől  egyig szuronyrohammal 
támadtak  az oroszokra  és rettenetes  mészárlást  vittek  vég-
hez megrémült  soraikban.  Nem  telt  bele egy negyed  óra. 
Zankó  százados  és Bene hadnagy  épen és sértetlenül  ismét 
honvédeik  között  voltak.  Zankó  parancsnokuk  az örömtől  sirva 
csókolta  végig derék  legényeit. 

Nyomaim! Vákár U kőnyvnyomdáiáhii. Cukaaerada. 




