
108-ik számú rendkívüli kiadás! 

A r a 4 f i l l é r . [] g J ]£ J LAPÜK ^ ^ 
A Csiki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővár  A .Hivatalos' jelzésű táviratok a miniszterelnök-
ro8Í  lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. Bég sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Északon még döntés nlnes. 
2400 orosz fogoly. 

Budapest,  november 23. 
(Hivatalos}.  Höfer  vezérőrnagy,  a vezér-

kari  főnők  helyettese  jelenti: 
Orosz-Lengyelországban  még nem tör-

tént döntés.  A szövetségesek  a támadást 
Czenstochovától  keletre  és Krakótól  észak-
keletre  folytatják. 

Pilica község  elfoglalása  alkalmával 
csapataink  tegnap 2400 oroszt elfogtak. 
Nehéz  tüzérségünk  tüzének  hatása hatalmas. 

A DuLdjec  alsó folyásánál  előre  nyo-
mult  orosz haderők  nem tudtak  eredményt 
elérni. 

A badibelyzet  megkívánta,  hogy egyes 
kárpáti  szorosokat  ideiglenesen  az ellen-
ségnek  engedjünk  át 

A Przemyslből  november 20-án intézett 
kitörés  a körülzáró  csapatokat  a vár nyu-
gati és délnyugati  harovonalától  messze 
visszaszorította.  Az ellenség  immár az 
ágyuk  lőtávolán  kívül  tartózkodik. 

Elsfllyedt óriási angol csatahajó. 
Az angol flotta  nagy vesztesége. 

Budapest,  november 24. 
(Hivatalos.) Rotterdamból a berlini Wolf-

flgynökség  a következő táviratot adta fel: 
Biztos forrásból  eredő  híradás  szerint 

az Audieins  nerü bypperdreadnougbt  ok-
tóber 28. és 20-ike kőzött  Írország  északi 
partján aknára  futott  és elsülyedt. 

Az angol admiralitás  a rettenetes  ese-
ményt szigorúan titkolja,  nehogy az ország-
ban izgalom támadjon. 

Az Andácins  27,000 tonnás, 28,000 ló-
erős,  22 tengeri  mérföldnyi  sebességű  hajó 
volt.  Felszerelése  10 drb  343 cm. és 12 drb 
10'2 cm. ágyú, legénysége  körülbelül  1100 
ember volt. 

Elsfliyesztett német tengeralattjáró. 
Berlin, november 24. 

(Hivatalos).  Az angol admiralitás  hiva-
talos jelentése szerint egy előőrsön  levő 

Táviratok! 
angol hajó Skótország  északi  partján el-
süllyesztette  az U.  18. német tengeralatt-
járó bejót. 

A Reuter ügynökség  jelentése  szerint a 
Oaozy nevü angol torpedózuzó  a tenger-
alattjáró  hajó bárom tisztjét  és 28 matró-
zát megmentette.  Egy ma'róz  a vízbe  tult. 

Behncke, 
a tengeriexetí  vezérkar  főnökének  helyettese. 

A magyar hadlkOlcsfinre 800 milliót 
legyeztünk. 
Budapest,  november 24. 

(Hivatalos.) A Budapesti Tudósító ma dél-
után Jelenti: 

A hadikölcsön  jegyzésinek  batárideje 
lejárt.  A jegyzési helyek  nagy számánál 
fogva  és a tömeges jegyzések  következ-
tében pontos eredményt  véglegesen  csak 
napok múlva lehet megállapítani. 

Az ideiglenes  adatokból  már megálla-
pítható,  hogy a jegyzett  összeg eléri  a 
nyolcszáz milliót  és hogy ez összeg a meg-
állapítás  szerint inkább emelkedni,  mint 
csökkeni  fog. 

A rendkívül  kedvező  eredménynek,  a 
mely igen előnyös  fényt  vet az ország te-
herbírására  és a lakosság  minden  rétegé-
nek áldozatkészségére,  megelégedéssel  kell 
eltölteni  mindazokat,  akik  a hadikőlcsön 
sikeréhez  hozzájárultak. 

tlehéz ágyúink hatása. 
Budapest,  november 24. 

(Hivatalos).  Orosz-Lengyelországban  a 
most folyó  harcokban  nehéz tüzérségünk 
hatása ismét a legfényesebben  bevált.  A 
sok fogoly  beszéli, hogy nehéz ütegeink 
tüzelésének  eredménye  borzalmas és meg-
rázó volt.  A leosapó súlyos bombák mint 
róka  a lyukakból,  űzték  ki  minden  irány-
ban az oroszokat. 

Mindenesetre  megállapítható,  hogy ne-
héz tüzérségünknek  lényeges része van a 
sikerekben. 

JUnden vonalon foiy a harc. 
Berlin, november 24. 

(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-
lásról  jelentik: 

Az angol hajók tegnap is megjelentek 
flandriai  tengerpart  közelében  és bombáz-
ták  Lombatzydet  és Zecbrügget  Csapataink-
ban csak kevés kárt  tettek. 

A keleti  hadszíntéren  a helyzet  még 
nincs tisztázva. 

kelet-Poroszországban  csapataink  tart-
ják  a tavak  melletti  és a tavaktol  észak-
keletre  levő  hadállásaikat. 

Lengyelország  északi  részén az ott folyó 
harcokban  még nincs döntés. 

Lengyelország  déli  részében Czensto-
cbova környékén  áll  a harc. 

Déli szárnyunk  támadasa  Krakkótól 
északra  előre  haladt. 

A z oroszok hazugságai. 
Berlin, novi*mb«r 25. 

(Hivatalos.)  Az az orosz jelentés, 
mely szerint Livert és V  on Pancovicz 
tábornokokat  elfogták  volna, tisztára 
koholmány.  Előbbi  Berlin van, utóbbi 
csapatai élén. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A kath. hívekhez. K dves híveimet 

értenitem, hogy Kegyelmes Fópásztorunk Oróf 
Sluj lát Gusztáv Karoly erdélyi püspök ur e hó 
26-an az esti háromnegyed 6 órás vonatai érke-
zik városunkba. Kegyelmes Fópásztorunk azért 
jön, hogy híveit a nebéz napokban vigasztalja 
és erősítse, s e végett mindjárt megérkezése 
után 6 órakor a plébánia templomban isteni-
tiszteletet tart a háború szerencsés kimenetelé-
ért. Felhívom híveimet és megkérem, hogy 
ugy az iBtenitÍBZteleten mint a vasutnal Kegyel-
mes Fópásztorunk fogadására  jelenjenek meg, 
kifejezeet  adván ezáltal hálanknak a Főpász-
tor irántunk való jósága és fáradozásért.  Pen-
teken reggel 7 órakor a főgimnázium  kápol-
nájában mond szentmisét, s fugja  megbér-
málni azokat, akik az uj bemutatkozások és 
sorozások révén hadba indulaodók es még nin-
csenek megbermálva. Felkerem a bermálkozni 
akaró hadfiakat,  bogy ebbeli szandekukat 
csütörtök déli 1 órakorig plébánián jelentsék be. 

• a 

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. 

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

Nyoaaiott Vákár L. kftBvvnyomrtálábaa,  Crikssweda. 




