
97-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november 14. 

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

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

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

Táviratok! 
A törökök újból megverték az oroszokat. 

Konstantinápoly, november 13. 
(Hivatalos). A török főhadiszállásról  hivatalosan jelenlik: 
Csapatainknak a Kaukázusban tegnap reggel végrehajtott 

támadása teljes eredményre vezetett. Az oroszok másfél  napig 
tarthatták magukat második batcvonalukon. 

A beérkezett jelentések igy hangzanak: 
Isten segítségével sikerült az ellenséget kényszeríteni arra, 

hogy hadállásait feladja. 
Az ellenség »z eg^sz haievonalou vi.sszavorult és ni ind' n 

oldalról U'.dözzük. 

A török hadüzenet. 
Konstantinápoly, november 13 

(Hivatalos.) A porta közli: 
A császári irade, mely a hadüzenetet tarta'imizza, ezeket 

mondja: 
Október 29 én oly időben, mikor az ottoman fl  itta egy 

része a Fekete-tengeren gyakorlatozott, az orosz flitia  egy része, 
melyet mint később megtudható volt, azért küldek ki, hogy a 
Boa.'pórus bejáratánál aknákat szórjon el, — gyukorU'okat meg-
zavarta és előre nyomult annyira, hogy az a tengerszorosok 
elleni ellenséges aktunnak vo't tekinthető. 

A császári flotta  felvette  a harcot. Az ottomán kormány 
azonban e sajnálatos eseiníny kapeun uv. orosz kormányhoz 
fordult,  vizsgálatot javasolt az esemény okainak tisztázására, 
hogy ily módon megőrizhesse semlegessegét. 

Az orosz kormány azonban anélkül, bogy e kérelemre vála-
szolt volna, nagykövetét visszahívta és az ellenségeskedést 
megkezdte, amennyiben a fegyveres  erőnek parancsot adóit, 
li.igy az erzt-rumi lia'urt kliionböző pontokon átlépjék. 

Ezen idő alatt az angol ea francia  kormányok is visszahív 
ták nagyköveteiket és megkezdték »z ellenségeskedést, amennyi-
ben az angol-francia  fl  >ttát a Dardnnellák és Akaba ellen tüzelték. 

M után e Imtalmak a-uián kijeleute'ték, hogy uz ottomán 
kormánnyal hadiá:l»po ban levőnek tekm ik magukat, elrendelem 
a Mindenható támogatásába bízva, a hidilzenetet az említett 
államoknak. 

Az irad"t a szultán éi valamennyi miniszter a'áirta. 

Az északi harctérről. 
A hadifoglyok  száma 94,000. 

Budipest, november 13. 
(Hivatalos). Hőfer  vezerórnagy, a vezérkari lőnök helyettese 

jelenti: 
Északon tegnap hadseregünk arcvonalán nevezetesebb ese-

mény nem történt. 
Tarnowba, Jaslóba és Krosnuba az ellenség bevonult. 
A monarchiába internált hadifoglyok  összes száma tegnapi? 

867 tisztre, 92,727 főnyi  legénységre növekedett. 

Csapataink ujabb előnyomulása 
Szerbiában. 

Budapest, november 13. 
(Hivatalos.) Potiorek táborszernagy, a déli hadszíntérről je 

lenti: 
Az ellenség visszavonulását Kooelyevától és Valjevótól kelet 

felé  folytatta. 
A Száva mentén Ustyét rohammal bevettük. 
Beljint és Bomjenit elértük. 
Qommlli Draglnjel erődített ellenséges vonal már birtokunk-

ban van és Thopot—Stolloet elértük. 
A nyugatról és éaiaknyugatról előnyomuló hadosilopok tel-

jesítményei a legnehezebb terepen bámulatra méltóak voltak. 

fl németek nagy győzelmei. 
1800 francia fogoly. 

Az oroszokkal foly a harc. 
Berlin, november 13. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

Az Yser szakaszon Nieuport mellett tengeré-
szeti csapataink az ellenségnek igen súlyos vesz-
teségeket okoztak és 700 franciát  foglyul  ejtettek. 

Ypresnél jól haladó támadásunk közben to-
vábbi 1100 katonát elfogtunk. 

A franciáknak  Soissontól nyugatra és keletre 
ellenünk intézett heves támadásait visszavertük. 
A franciák  érzékeny veszteségeket szenvedtek. 

A kelet-poroszországi határon Eydt-
kuhnennél és ettől délre, a tavaktól 
keletre ujabb harcok fejlődtek  ki. Dön-
tés még nem történt. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság 
Marosvásárhelyt mint hivatalos aláírási hely 

már most elfogad  az eredeti felté-
telek mellett előjegyzéseket az uj 

6 százalékot kamatozó magyar hadikölcsönre. 

Vegyünk  6 százalékos  állami  járadékot. 
Aláírási  felhívás. 

Ül6jegyxé»eket  a folyó  hó 16-tól  23-lg aláírásra  kerülő 
6'io-og  adómentes  (  HadikMcsön)  állami járadék  kölcsönre, 
eredeti  feltételek  mellett  már most elfogadunk.  A kibocsátási 
árfolyam  minden  100 koron  a névértékért  97 korona  50 fillérben 
állapíttatott  meg készpénzért,  ha pedig  kedvezményes  űzetési 

módozat  vétetik  igénybe, ugy az ára 98 korona. 
Cslkmegyei Székelybank Részvénytársaság Csikszereda. J 

Hirdetmény. 
A Csikszereda város területén tartózkodó 24—36 éves 

népfelkelésre  kötelezettek bemutalása 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 kitűzött helyen és időben lehetőleg tnegffirödve,  tisztán fel-
öltözve jelenjenek meg a törvényes következmények terhe alatt. 

Azok, akik az egyévi önkéntességhez megkívánt 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 altísitképző iskolájába' pályázni 
akarnak, abbeli igényüket, hogy az emiitett altisztképiő iskolába 
óhajtják felvételüket,  a népfOlkelő  szemlebizottságnak beje* 
enthetlk. 

Csíkszereda, T»14. évi november hó 19-én. 
Dr. Demény József, 

városi főjegyző. 
byomatott Vákár L. könyvnyomdájában. Calkaaarwt*. 




