
91-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. ivi november 8. 

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* jelsesü táviratok a miniszterelnök-
ség sajtoosztalyának hivatalos táviratai. 

Táv/iratok! 
Az angol flotta  ujabb vesztesége. 

Berlin, november 6. 
(Hivatalos). Az angol sajtóiroda hivatalos je-

lentése szerint november 1-én egy angol cirkáló 
megsemmisült és a Good Hope cirkáló gőzös 
súlyosan megsérült. 

A német hajók közül résztvettek e harcban 
a Scharnhorst és Gneisenau cirkálók, a Nürnberg, 
Leipzig és Dresden kis cirkálók. E hajók nyilván 
nem szenvedtek kárt. 

(G német páncélos oirkálóltról a tegnap jelentették, hogy a 
chilei vizeken tűntek fel  és ott készleteket vettek fel.  Szerk.) 

Francia hadüzenet Törökországnak. 
Bordeaux, november 6 

(Hivatalos). Franciaország Törökországnak 
megüzente a háborút. 

(G hadüzenet előrelátható volt és természetes következménye 
az angol—orosz —török ellenségeskedések kitörésének Szerk.) 

Északi seregeink uj elhelyezkedése. 
Budapest, november 6. 

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

Tegnap északon a harc szünetelt. 
Hadseregünk mozdulatai ugy Orosz-Lengyel-

országban, mint Galíciában tervszerűen folynak 
le anélkül, hogy az ellenség zavarná. 

Ila helyzetünk előnyei dacára a harcvonal 
egyes részein már nyert területet az oroszoknak 
átmenetileg ismét átengedtünk, ezt az általános 
helyzet indokolja. 

(G terület átengedés Orosz-Lengyelország déli részére vonat-
kozik, hol az egyesdlt német, osztrák és magyar seregek uj 
elhelyezkedése már napok óta folyamatban  van, eddig ismeretlen 
vonaion. Szerk.) 

Végső esapás Szerbiára. 
Győzelmes előnyomulásunk Szerbiában. 

1700 szerb fogoly,  4 ágyú és 6 géppuska. 
Budapest, november 6. 

(Hivatalos). Potiorek táborszernagy a déli harc-
térről jelenti: 

A faágakból  készfiit  torlaszok és sodrony akadályok rnő* 
gött elsáncolt szerbek ellen Cerplanlnál és a Sabácstól délre 
fekvő  területen intézett támadásaink lassankint előre baladnak. 

Tegnap a harcászatilag fontos  Mizari magaslatokat hatal-
munkba kerítettük és 200 embert foglyul  ejtettünk. 

E hadműveletekkel összhangban tegnap Krupánynil is 
megkezdtük a támadást az Igen jól megválasztott és megerő-
sített ellenséges hadállások ellen. Részletek még nem közöl-
hetők. 

Csodálatraméltó hősiességgel küzdő csapataink már tegnap 
a szerb sáncok egész sorát rohammal bevették és körülbelül 
1600 szerbet fogtik  el, 4 ágyút és 6 géppuskát zsákmányoltak. 

Csapataink kitűnő szelleme és állapota reményt nyújt arra, 
hogy a nehéz hadmüvelet kedvezően fog  előre haladni. 

A németek sikerei nyugaton és keleten. 
1000 francia fogoly. 

Három orosz hadosztály veresége. 
Berlin, november 7. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

Ypres irányában támadásaink tegnap is, külö-
nösen Yprestől délnyugatra előre haladtak. Több 
mint 1000 franciát  foglyut  ejtettünk és 3 gépfegy-
vert zsákmányoltunk. 

Noyontól nyugatra, valamint az általunk elfog-
lalt Vaylli és Chalonne ellen intézett francia  táma-
dásokat, ellenségnek súlyos veszteségeket okozva, 
visszavertük. 

Az általunk bevett és csekély fővel  megszállott 
Sonpir helységet, valamint Sapignaul nyugati ré-
szét, mely állandóan a legsu yosabb ágyutüznek 
volt kitéve, ki kellett ürítenünk. 

Servonál az ellenséget visszavertük. Az Ar-
gonnei erdőben hátrább szorítottuk. 

A keleti hadszintéren három orosz lovassági 
hadosztályt, mely Kotó felett  átkelt a Warta folyón, 
megvertünk és a folyón  tul visszavetettünk. 

Egyéb összetűzés ott sem fordult  elő. 

A török-orosz-angol háború. 
Konstantinápoly, november 7. 

(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik: 
Tegnap az orosz hadseregnél ugy látszik nyugalom volt. 
Az angolok Akabánál ismét csapatokat szállítottak partra, 

de a csendórOk és a beduin tOrssek megtámadták. Miután egy 
angol tiszt elesett, az angolok muníciójukat eldobálva futva 
menekQltek. 

Ua délelőtt az orosz flotta  két óra hosszat bombázta 
Zunegulda és Kozun Fekete tengeri városokat. 

Kozunkbao a Mikea vevO görög gózOst elsQlyesztettéb. 
Zuneguldában a franola  negyedet, francia  templomot, a 

francia  konzulátust és két más épületet elpusztítottak. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

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

Jó száraz egészséges makói vöröshagyma 
kilogrammonként 64 fillér,  tsákvetelnel 50 fillér 

Fenyves Aladárnál Csíkszeredában, Miké-utca. 

Nţomutott Vákár U könyvnyomdájában, CAzaemU. 




