
96-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. Avi november 13. 

Ára 4 fillér. QSLKL LAP ÜK 
A Csiki  Lapok rendkiviili  kiadásai  a/óvá-  A .Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-
rím lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztályának hivatalos távirataL 

Táviratok! 
Az általános helyzet. 

„Gróf  Tisza István miniszterelnök a következő táviratot in-
tézte vármegyénk főispánjához: 

A közönség tájékoztatása céljából közlöm, hogy galíciai 
visszavonulásunk a végleges sikert biztosítani hivatott stratégiai 
okokból teljesen önként határoztatott el és az ellenség megverése 
után zavartalanul hajtatott végre. Az orosz sereg csak távolból 
kisérte csapatainkat. A harcok egyelőre szünetelnek. 

A kárpáti szorosokat megszállotluk és megerősítettUk. Biza 
lommal és reménnyel váihatjuk a kllszőbön álló eseméuyeket. 

A szerb fősereget  támadó liad<.-rő győzelmeden halad előre, 
á szerbeket várszerüen megerősített állásaikból kiverte, tegnap 
4300 foglyot  és 28 ágyút zsákmányolt. A kél tüz közé vett szerb 
sereget csak gyors visszavonulás mentheti meg a pusz:ulástól. 

A németek nyugaton lassan, de biztosan haladnak előre. 
Török győzelmek bire érkezik ugy a Kaukázusból, mint 

Egyiptom felöl. 

A németek ujabb győzelmei. 
700 francia fogoly, 4 ágyú és 

4 géppuska. 
Berlin, november 12. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelenlik: 

A Nieuporton át Langermack kül-
városig előre hatolt ellenséget csapa-
taink az Yser túlsó partjara vissza-
vetették. 

Az Yser keleti partját a tengerig az 
ellenségtől megtisztítottuk. 

Az Yser-csatornán át Dixmuidentől 
délre támadásunk tovább haladt. 

Yprestől keletre csapataink előbbre 
nyomultak. Egészben több mint 700 
franciát  ejtettünk foglyul,  4 ágyút és 
4 géppuskát zsákmányoltunk. 

Az argonnei erdőségtől nyugatra és 
az erdőségben magában ellenünk inté-
zett támadásokat visszavertük. 

A keleti hadszintéren lovasságunk 
Kalischtól keletre túlerőben támadó 
orosz lovasságot újból visszaverte. 

Az északi harctérről. 
Visszavert orosz lovassság. 

Budapest, november 12. 
(Hivatalos.) Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnök  helyettese jelenti: 
Az északkeleti hadszintéren Kosmineknél egy 

orosz lovas hadtest ellen vivott győzelmes lovas-
sági harcon kiviil nagyobb ütközetek tegnap nem 
voltak. 

Az ellenséges felderítő  csapatokat, melyek 
mozdulatainkat akarták megállapítani, vissza-
vertük. 

Mostani hadműveleteink keresztülvitelénél csa-
patainknak mindenkor tanúsított kiválósága és 
harci ereje újból érvényesült. 

A németek Dower előtt. 
Elsülyesztettek egy angol hajót. 

London, november 12. 
(Hivatalos). Rómán keresztül az angol admi-

rálitás közli, hogy a „Nigell" nevü angol torpedó-
ágyunyaszádot ma reggel Dower közelében egy 
íiémet tengeralattjáró hajó elsülyesztette. Az üsz-
szes tiszteket és a legénységből 37 embert meg-
mentettek. 

(Dower rendkivllli fontos  nagy angol hadikikötő, a La Manche 
csatorna legrövidebb távolaágán, Calaissal szemben, ettől 33 kiló-
méternyire. Az angol hadihajók százai őrzik a csatornát, de ugy 
látszik, hogy a láthatatlan német tengeralattjárók ellen egyálta-
laban nem tudnak védekezni. Szerk.) 

A szerbek általános veresége. 
Minden vonalon visszavonulnak. 

Ujabb nagy hadizsákmány. 
Budapest, november 12. 

(Hivatalos.) Potiorek táborszernagy, a déli hadszíntérről je-
lenti : 

Tegnap az üldözést sz egész arcvonalon folytattuk,  miköz-
ben állandóan az ellenségnek előre elkészített hadállásokba 
befészkelt  utóvédjeivel küzdöttünk. 

Altalánosságban elértük az Osecsinától keletre eső magas-
latokat, a Nakoeanl és a Száva melletti Novoszeló által képe-
zett vonalat. 

Az ellenség teljes visszavonulásban Kocelyeva és Valjevó 
felé,  hol pilótánk jelentése szerint sok ezer mindenfelé  trén-
jármfi  zárja el a közlekedést. 

A tegnap jelentett hadizsákmányon kivQl ujabban még 4 
ágyút, 14 lőszerkocsit, 1 lőszeroszlopot, több lőszer és élel-
mezési raktártréneket, raktárakat és egyéb hadianyagot zsák-
mányoltunk. Ezenkívül  sok sok szerbet ejtettünk  foglyul.  Szá-
muk még nem ismeretes. 

(E jelentésből kitetszőleg hősies csapataink nemcsak meg-
verték az egész szerb főerőt,  de igen nagy területet is foglaltak 
el. Most már birtokunkban vannak az összes magaslatok és ezen-
túl már jóval könnyebb terepen, lefelé  haladhatnak Valje .'ónak, 
melytől mindössze 20 kílóméternyire vannak. Szerk.) 

Hirdetmény. 
A Csíkszereda város területén tartózkodó 24—36 éves 

népfelkelésre  kötelezettek bemutatása az „Óvoda" helyiségében 
folyó  évi november 16-án délelőtt 8 órakor fog  megtartatni. 

Felhívom az emiitett korosztályokba tartozó, valamint azon 
20, 21 és 22 éves népfelkelésre  kötelezetteket, akik az októ-
berben megtartott bemutató szemlén meg nem jelentek, hogy 
a kitflzött  helyen és Időben lehetőleg megfflrödve,  tisztán fel-
öltözve jelenjenek meg a törvényes következmények terhe alatt. 

Azok, akik az egyévi önkéntességhez megkivánt képzettséggel 
bírnak — amennyiben alkalmasnak találtatnak és az egyévi őn-
kéntesi karpaszomány viselhetése iránt igényt támasztanak, iskolai 
képzettségüket igazoló bizonyítványaikat vagy okleveleiket a 
bemutató szemle bizottságnak bemutatni kötelesek a bemutatás 
alkalmával. 

Akik a .főiskolai  önkéntesek altisftképzó  iskolájába* pályázni 
akarnak, abbeli igényüket, hogy az emiitett altisztképző iskolába 
óhajtják felvételüket,  a népfölkelő  szemlebizottságnak beje-
lenthetik. 

Csíkszereda, 1014. évi november hó 13-én. 
Dr. Demény József, 

városi fójegyiő. 

Nyomatott Vákár la. köarrayomdájábaa, Caünaomia. 




