
07-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november 24. 

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

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

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

Táviratok! 
A törökök elérték a szuezi-csatornát. 

Többszörös győzelmük az oroszok és angolok felett. 
Konstantinápoly, november 23. 

(Hivatalos.) A török főhadiszállásról  jelentik: 
Az orosz haderők ellen intézett támadásaink következtében 

az oroszok nagy veszteségek közepette futva  menekültek. A 
támadásokat a Murád folyó  völgyében előnyomuló oroszok ellen 
intéztük. Három tábori ágyút zsákmányoltunk. 

Kautara mellett harc volt az angol csapatokkal, melyben 
az angolokat megvertük, kik nagy veszteségekkel elmenekültek. 
Csapataink elérték a szuezi-csatornát. 

A Kapaza és Kerteba közötti harcban a szuezi csatornától 
39 kilóméternyire keletre az angolok közül több tiszt és számos 
közember elesett és igen sok megsebesült. Csapataink igen sok 
foglyot  ejtettek. Az angol csapatok rendetlen futásban  mene-
kültek. 

A Batum felé  előrenyomuló haderőink az ellenséges csapa-
tokat tejesen visszavetették a Csurut folyó  túlsó partjára. B 
vidéket katonailag megszállottuk. 

Más csapataink Artwint szintén megszállották. 
A Sat-EI-Arab mellett lefolyt  harcról érkezett jelentések 

megállapítják, hogy az angolok a lefolyt  harcban 250 halottat és 
1000 sebesültet vesztettek. 

(E négy török győzelem közül különösen döntő fontosságú 
a szuezi csatorna elérése, mely Ázsiát és Európát összeköti és 
az angolok féltve  őrzött közlekedési vonala. Remélhetőleg a 
törökök hamarosan robbantásokkal betömik a csatornát és elzár-
ják a hajózást, ami végzetes lesz Angliára és szövetségeseire 
nézve, kik kénytelenek lesznek Afrika  hónapokat igénylő meg 
kerülésével közlekedni. Szerk.) 

Az oroszok visszavonulása 
Lengyelországban. 

Koppenhága, november 23. 
(Hivatalos). Az itteni sajtónak Szentpétervárról jelentik, hogy 

az orosz hadvezetőség elrendelte a stratégiai visszavonulást más 
védelmi vonalra. 

Az orosz lapok még egyetlen szót sem közölnek a kelet-
poroszországi és Posen tartománybeli vereségeikről. 

Az angol tisztek beismerik borzasztó 
veszteségeiket. 

London, november 23. 
(Hivatalos.) Az angol tisztek harctéri levelei a Timesben 

beismerik óriási veszteségeiket. 
Egyik tiszt hibáztatja a londoni hivatalos körök zárkozott-

ságát és azt mondja, hogy végre is be kell látniok az ottani 
hatóságoknak, hogy több hirt kell közölniök a közönséggel, 
nehogy egy napon az összeomlás váratlanul bekövetkezzék. 

A másik tiszt igy ir: Majdnem azt kívánnám, hogy az ellen-
séges csapatok Anglia területére jussanak, mert nem hiszem, 
hogy más valami meggyőzheti közvéleményünket arról a félelem-
ről, melytől itt a lövészárkokban keményen küzdő katonáinknak 
ritka sorsi megkímélni igyekeznek as országot. 

A németek előnyomulása Franciaországban. 
Keleten a harc tovább foly. 

Berlin, november 23. 
(Hivatalos). A német főhadiszállásról  jelentik: 
Nieuport és Ypern körül a harcok tovább tartanak. Egy kis 

angol hajórajt, mely kétszer közeledett a tengerparthoz, tüzér-
ségünk elűzött. Az angol hajólövegek tüzelése eredménytelen 
maradt 

Az argonnei erdőségben lépésről lépésre tért nyerünk. Egyik 
lövészárkot a másik után, egyik támaszpontot a másik után elra-
gadjuk a franciáktól.  Naponta számos foglyot  ejtünk közülök. 

A Mosel folyótól  keletre első hadállásaink ellen irányuló 
erőszakos felderítő  mozdulatokat ellentámadásunk meghiúsította. 

Kelet-Poroszországban a helyzet változatlan. 
Orosz-Lengyelországban Varsó irányából érkező uj orosz 

haderő fellépése  a döntést még késlelteti. 
Czosrochovától keletre és Krakótól északkeletre a szövet-

séges csapatok folytatják  támadásaikat. 

A tornán sajtó Tisza mellett 
Budapest, november 23. 

(Hivatalos) A brassói Deşteptarea vezető helyen méltatja 
gróf  Tisza Metiánuhoz intézett levelének jelentőségét, örvendetes 
és a megértés politikájának áldásos következményei szempontjá-
ból feleiette  bizalomrakeltő, hogy a miniszterelnök román népünk 
ioyalitását, polgári és katonai erényeit kategorikus nyíltsággal 
elismeri. Dicséri és üdvözli a miniszterelnököt őszinte bizalom-
nyilvánításáért. Biztosítják, hogy nyilt vallomása a román népnél 
meleg visszhangra talál. A román nép megértést óhajt az ország 
kormányzóival és a többi nemzetiségekkel. 

Továbbra is lehet a hadikölcsönből 
jegyezni. Illetékes helyről közlik ve-
lünk, hogy a postatakarékpénztárak 
továbbra is bármikor elfogadnak  a hadi-
kölcsönből jegyzéseket! 

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

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

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

Nyomatott Vákár L. kSayvayomrf  Íjában, Calkuareda. 




