
54-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi szeptember 25. 

Ára 4 fillér. C S L K L L A P ÜK ^ ^ 
A Csíki  Lapok rendkiviili  kiadásai  afővá-  A „Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. sé& sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Az északi és déli harctérről. 

Budapest, szeptember 24. 

(Hivatalos). A főhadiszállásról  jelentik: 
Az orosz harcszintéren az utóbbi napokban, 

eltekintve néhány jelentéktelen ágyúzástól nem 
íolyt harc. Csapataink az állandóan kedvezőtlen 
időjárás dacára pompás karban vannak. 

Szerbiában balkáni haderőink a legnagyobb 
kitartással küzdenek a sikerért. Már eddig is 
igen fontos  hadállások vannak birtokunkban. Az 
eddig lefolyt  harcokban ágyukat is zsák Hiányol-
tunk. Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkar főnökének 
helyettese. 

Sikereink a szerbek ellen. 
Budapest, szeptember 24 

(Hivatalos). A főhadiszállásról  jelentik: 
A balkáni harcszintérről most érkezett híradá-

sokból megállapítható, hogy a Krupánától nyu-
gatra fekvő  Jagodnja-Diljegczni összes uralkodó 
magaslatait, melyek birtokáért napokon át elke-
seredett harc folyt,  elfoglaltuk  és itt a szerbek 
ellenállása megtört. 

Az ország jellegénél fogva  senkit sem lephe-
tett meg, hogy balkáni haderőnk zömének ezen 
harca közben szerb vagy montenegrói bandáknak 
sikerülhetett olyan területen elon3'omulniok, ahol 
csupán csekély számú csendőrség és a biztonság 
szempontjából elengedhetetlenül szükséges véd-
őrség maradt vissza. Hőfer  vezérőrnagy, a vezér-
kar főnökének  helyettese. 

A francia flotta vizeinken. 
Budapest, szeptember 24. 

(Hivatalos). Hivatalosan jelentik: 
A francia  flotta,  mely Boche di Ostronak szeptember 1-én 

való eredménytelen bombázása óta az Adriai tengeren kivül tar-
tózkodott, az utóbbi napokban újból hőstetteket (?) vitt véghez. 

A flotta  e hó 19 én reggeli 6 órakor újból megjelent a Boche 
előtt és legnagyobb ágyúival ismét egy órán át bombázta a 
bejárat erödjeit. Három izben talált és egy ttlzért megsebesített, 
azután a flotta,  mely összesen körülbelül 40 egységből (csata-
hajó és cirkáló) állott, visszafelé  hajózott. 

Tiz órakor délelőtt a szemaforállomást  és világító tornyot 
ágyúzta, két embert megsebesített, különben csak jelentéktelen 
kárt tudott tenni. 

A flotta  nagyobb része körülbelül délután 5 óráig operált a 
lissai vizeken, azután délnyugati irányban elhagyta tevékenysé-
geinek (?) színhelyét. 

Visszavonulás közben a flotta  egy része Pelagosa sziget 
előtt is megjelent. Itt is a világító tornyot bombázta. Miután a 
jelző állomást elpusztították, a partra szállott matrózok az ivó-
vizet undorító módon bemocskolták és a szegény toronyörök 
kevés élelmiszereit és néhány darab fehérneműjét  magukkal 
vitték. 

Ez a hajóraj is elhagyta az Adriát. 
(Pelagaía sziget az Adriai tengeren, amelynek egész lakós-

Bága a világítótorony őrének családjából áll. A tudósítók hozzá-
teszik tudósításaikhoz, hogy e gyáva cselekedet méltó a francia 
flottáhoi.  Szerk.) 

A németek döntő harcai. 
Berlin, szeptember 24. 

(Hivatalos). A német nagyvezérkar közli a 
nagy főhadiszállás  következő jelentését: 

Á német nyugati hadsereg jobb szár-
nyán az Oise folyón  tul álló harcokban 
a franciák  átkarolási kísérlete ered-
ménytelen volt. 

Kelet felé  az Argen erdőig ma nem 
voltak nagyobb harcok. 

Az Argen tul keletre fekvő  Varenne-t 
a mai nap folyamán  bevettük. 

A Verduntól délre fekvő  zárerődök 
ellen a támadás előhaladásban. Támadó 
seregrészek győzelmesen verték vissza 
a Verdunból a Maas folyón  át és Toul-
ból intézett ellentámadásokat. Csapa-
taink itt sok hadifoglyot  ejtettek, gép-
fegyvereket  és ágyukat zsákmányoltak. 
A nehéz tüzérség látható eredménnyel 
kezdte meg a tüzelést Troyon des Pa-
rochis, Camps des Romanis és Leonville 
zárerődök ellen. 

Francia-Lotharingiábanés az elszászi 
határon a francia  előcsapatokat egyes 
helyeken visszavertük. Döntés még se-
hol sem történt. 

Belgiumból és a keleti harctérről 
semmi ujabb nincs. 

Prémet a katonánknak. 
Budapest, szeptember 24. 

Felkértek a következő sorok közlésére : 
Vitéz katonáinknak, főként  az északon harcolóknak az ed-

digin kivül csakhamar egy uj ellenséggel, az északi hideggel fog 
kelleni szembeszállaniok. A küzdelem szint oly erős, mint az első 
ellenséggel való harc, de ebben az itthonmaradottak is résztve-
hetnek és segíthetnek. 

Épp ezért az áldozatkészségnek már is annyi jelét tanúsító 
magyar társadalomhoz fordulunk.  A hadsereg jól el van látva, 
de mivel az éltető melegből sohasem lehet elég, ezennel felkér-
jük a közönséget, hogy a mi nélkülözhető uj vagy ócska prémes 
holmija van, azt katonáink számára küldje be a hadsegélyző 
hivatalhoz (Budapest, IV. Váczi-utca 38.) 

E küldeményeket (csomagot) a posta teljesen díjtalanul szál-
lítja. A hadsegélyző hivatal szívesen fogad  bundát, karmantyút, 
bekecset, sipkát, keztyüt, prémgallért stb. és a szükséghez képest 
átdolgoztatja. 

Ez a jó szivektől jövő jó meleg ajándék lesz vitézeinknek 
a legkedvesebb. 

Az Országos Hadsegélyző Bizottság ruházati albizottsága 
nevében Pékár Gyula. 

Iskolai tankönyveket, valamint minden 
nemű tanszerek Vakár L. könyvkeres 
kedésében Csíkszeredában, lehet besze 
rezni, a legjutányosabb árak mellett 

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó 
hivatalunkban. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cstkaaerada. 




