
103-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november 20. 

Á r a 4 f i l l é r . CSÍKI LAPOK Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

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

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

Táviratok! 
Visszavert franeia  támadás. 

A z oroszokkal még foly a harc. 
Berlin, november 19. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

Nyugat-Flandriában és Franciaországban a 
helyzet változatlan. 

Német repülőgép-raj felderítő  repülésén két 
ellenséges repülőgépet leszállásra kényszeritett. 
Egy ellenséges repülőgép lezuhant. Repülőgé-
peink közül Lolletéról nem tudunk. 

Servon környékén, az argonnei erdőség nyu-
gati szélén heves francia  támadást, franciáknak 
súlyos veszteséget, okozva, visszavertünk. Vesz-
teségeink csekélyek voltak. 

A keleti hadszintéren újból megkezdett har-
cok még folyamatban  vannak. 

A keleti tenger elzáiása. 
Berlin, november 19. 

(Hivatalos). Benckhe, a tengerészeti vezérkar 
főnökének  helyettese jelenti: 

November hó 17-én a keleti tengeri haderőnk 
egyes részei bejáratait hajók elsülyesztésével el-
zárták és a katonailag fontos  építményeket bom-
bázták. 

Torpedónaszádok, melyek a kikötő belsejébe 
bevonultak, megállapították, hogy ellenséges hadi-
hajók nem voltak a kikötőben. 

A törökök fényes  győzelmei. 
Elönyomulásunk Egyiptomban és a Kaukázusban. 

Konstantinápoly, november 10. 
(Hivatalos) A tőrők főhadiszállásról  hivatalosan jelentik: 
Az összes harctereken sikerrel folynak  a harcok. 
Egyiptomi határon küzdő csapataink elfoglalták  Kalaten-

Nachel helységet, mely 120 kllóméternylre van a határon tul 
és kitűzték ott a török lobogót. 

Azon csapatok, melyek Lasistánon vonulva orosz területre 
léptek, heves harc után Isten segítségével megverték az 
oroszokat és nagy veszteségeket okoztak nekik, miközben 
100 foglyot  és több hegyi ágyút zsákmányoltak. 

ütközet a Fekete tengeren. 
Konstantinápoly, november 19 

(Hivatalos.) A tőrök fóh.diszállásról  jelentik: 
Hajórajunk, mely a Fekete-tengeren levő orosz flotta  fel-

keresésére futott  ki, Sebastopol magassági foka  alatt egy két 
páncélos hajóból és két cirkálóból összeállított orosz hajó-
rajra akadt, melylyel harcba bocsátkozott. 

Az ellenséges hajóraj Sebastopol irányában visszavonult. 
Hajórajunk üldözte. A harc eredményét később fogják  közzé-
tenni. 

Az Agence Ottomane ugyanezen harcról jelenti, hogy a 
császári flotta  Sebastopolnál összeütközött az oroaz flottával, 
mely Trapezuntot bombázni merészelte. A harcban egy orosz 
páncélos hajó komoly sérüléseket szenvedett. Az orosz flottá-
nak többi hajói a sürü köd védelme alatt Sebastopol irányá-
ban elmenekültek hajóinktól üldözve. 

A Köprikői győzelem. 
Konstantinápoly, november 19. 

(Hivatalos.) A török főhadiszállás  jelenti, hogy 
a Köprikői melletti harcoknál a török csapatok a 
megvert orosz csapatoktól a már emiitetteken kivül 
még öt gépfegyvert  is zsákmányoltak. 

A miniszterelnök távirata. 
Budapest, november 18. 

Gróf  Tisza István miniszterelnök a következő táviratot 
intézte vármegyénk főispánjához  : 

Szeibiában Valjevót bevettük. Eddig kilencezernél több foĝ  
lyot ejtettünk, 42 ágyút, 52 gépfegyvert  zsákmányoltunk. 

Az ellenséget teljes erővel üldözzük. 
Az orosz harctéren ugy a németek, mint az osztrák-magyar 

csapatok nagy győzelmet arattak. 
A németek 28,000, as osztrák-magyar csapatok 3600 foglyot 

ejtettek tObb mint 100 gépfegyvert  és sok ágyút zsákmányoltak. 
Ezek a fényes  fegyvertények  veietik be az oroszok ellen 

előkészített nagyszabású ujabb akoiőt. 
Az a tény, hogy a Kárpátokban egy orosz hadoszlop hatá-

rainkhoz közeledett, a fentebbi  nagy eseményekkel szemben 
semmi jelentőséggel nem bir. 

Adjunk újságot a sebesülteknek. 
VároRunkban a két kórházban állandóan igen sok sebesült 

katona rószesQl ápolásban és gyógykezelésben. Közönségünk 
eddig meglehetősen gondoskodott arról, hogy sebesültjeinknek 
olvasnivalója legyen. Utóbbi időben azonban sebesültjeink kevés 
újságot kapnak. Pedig közönségünk elképzelheti, hogy mily nagy 
Örömet és kellemes szórakozást Bzereznek vele hős katonáink-
nak, kik vérüket ontották értünk. Kérjük a közönséget, hogy a 
kiolvasott újságokat naponként juttassa a kórházba, hogy sebe-
sültjeink helyzetét ezzel is elviselhetővé és kellemessé tegyük. 
A város polgármesterét pedig kérjük, hogy Pototzky Pál üzlete 
előtt sürgősen egy gyüjtőszekrényt állíttasson, hová a közön-
ség naponként kényelmesen eljuttatja kiolvasott újságjait. A 
kaszinók jó példával járhatnak elöl. 

Vegyünk  6 százalékos  állami  járadékot. 
Aláírási  felhívás. 

Előjegyzéseket  a folyó  hó 16-tól  2S-ig  aláírásra  kerülő 
6'io-os  adómentes  (Hadikölcsőn)  állami  járadék  kölcsönre, 
eredeti  feltételek  mellett  már most elfogadunk.  A kibocsátási 
árfolyam  minden  100 korona névértékért  07  korona 60 Űllérben 
állapíttatott  meg készpénzért,  ha pedig  kedvezményes  fizetési 

módozat  vétetik  igénybe,  agy ac ára OS korona. 
Csikmégyel Székelybank Részvénytársaság Csíkszereda. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai şllen k a t o n á i n k n a k 

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

Nyomatait Vákár L. Uarnyamdálábaa, Orikmnda. 




