
90-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november 7. 

Ára 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" jelzésű taviratok a miniszterelnök-
ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Az oroszok ujabb vereségei. 

1500 orosz fogoly. 
Budapest, november 5. 

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

Az északi hadszíntéren hadműveleteink tegnap is tervszerűen 
folytak  anélkül, hogy az ellenség legcsekélyebb mértékben is 
zavarta volna azokat. 

A Visztok folyó  torkolatától délre csapataink az oroszokat, 
kik a San folyó  uţu^ati panjin vetették meg IáhukBt, összes 
állásaikból kiverték. Itt több mint 1000 oroszt foglyul  ejtettünk 
és géppuskákat zsákmányoltunk. 

Hasonlóképpen a Stryj völgyében sem volt már kép^s az 
ellenség támadásainkra h»l>tállani. Itt 500 oioszt fogtunk  el és 
egy géppuskás osztag és egyéb hadianyag jutott birtokunkba. 

A harc kezdetét vette az oroszok és törökök között. 
Konstnnliná[>oly, november 6. 

(Hivatalos). A törők főhadiszállásról  hivatalosan jelentik : 
A keleti határon csapataink az egész harcvonalon érintke-

zésbea vaoDak az ellenséggel. 
A symyrnai kiköióben három nagy angol hnjót, valamint 

több kisebb angol és írjncia gőzöst lefoglal:  uuk és a hajó aze 
mélyzetét fogságba  ejtettük. 

A bagdadi angol és orosz konzu'á uson folytatták  a házku-
tatást. Az eddig lefoglalt  fegyvereken  kivül 16 Man'icher és 
Mauser fegyvert,  32 revolvert, 850 fegyvert  és Bok töltényt, 
valamint szuronyokat foglaltak  le. 

Az angol nagy követségen, valamint az itteni francia  Saint-
Benete iskolában drótnélküli távíróhoz való készü'ékeket találtak. 

A török lovasság megverte a kozákokat. 
Konstantinápoly, november 6. 

(Hivatalos). Az Agcnce Ottoman hivatalosan 
jelenti: 

Vitéz lovasságunk tegnap összeütközött az 
orosz kozákokkal. Lovasságunk a kozákokat meg-
verte és visszavonulásra kényszeritelte. 

Lovas hadosztályaink az ellenséges hadsereg 
utóvédjét szorongatják. 

Az angol-francia  hajóraj Iiemnosz előtt. 
Berlin, november 6. 

(Hivatalos). A Vossische Zeitungnak jelentik 
Athénből: 

Lemnoszból jelentik, hogy az angol-francia 
hajóraj tegnapelőtt éjjel Kunkale erődhöz köze-
ledett. de a Dardanellák ázsiai oldalán levő erőd-
ből leadott vaklövések után visszavonult. 

A tegnap reggel megkezdett bombázásról, mely 
rövid megszakítással délig tartott, az itteni lapok 
azt hiszik, hogy nem a tengerszoros áttörését 
célozzák, mely előtt három nagy angol páncélos, 
három cirkáló, 14 torpedónaszád és több kisebb 
hajó horgonyoz. 

A bolgár és török barátságos viszony. 
Berlin, november (i. 

(Hivatalos.) A lapok jelentése szerint 
Törökország az összes bolgár hadi és 
kereskedelmi hajóknak szabad közle-
kedést engedett a Fekete-tergeren. 

Ezt a Szófiából  érkezett jelentést 
felette  nagy fontosságúnak  tartják. 

A németek előnyomulása. 
Berlin, november (>. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

Ma délelőtt Yprestöl észak-nyugatra 
támadásunk jól halad előre. 

La Bassée mellett, Arrastól északra 
és az Argonnesokban is területet hódí-
tottunk. 

Fontos támpontokat vettek be csapa-
taink Brülleben, Saint Michieltől dél-
nyugatra, miközben a franciáknak  sú-
lyos veszteségeket okoztak. 

A keleti hadszintéren lényeges dolog 
nem történt. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

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

Jó száraz egészséges makói vöröshagyma 
kilogrammonként 54 fillér,  zsákvételnél 50 fillér 

Fenyves Aladárnál Csíkszeredában, Mikó-utca. 

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

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

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdáikban, CHikHimw». 




