
81-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi október 29. 

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

A Csíki  Lapok r eridkiviili  kiadásai,  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

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

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

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

Táviratok! 
íl németek harcai. 

Berlin, október 28. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Nieuport-Dixmuidennél még áll a 

harc. A belgák ott jelentékeny csapat-
erősitéseket kaptak. Mi támadásainkat 
folytatjuk.  . . 

Tizenhat angol hadihajó vett részt a 
jobbszárnyunk elleni harcban. Tüzelé-
sük eredménytelen volt. 

Ypresnél a helyzet október 27-én 
változatlan maradt. 

Liliétől nyugatra támadásainkat si-
kerrel folytatjuk. 

Az Argonnesi erdőben ismét néhány 
ellenséges lövészárkot elfoglaltunk,  me-
lyek katonáit foglyul  ejtettük. 

A nyugati harcszintéren egyéb lénye-
ges dolog nem történt. 

Orosz-Lengyelországban a német, 
osztrák és magyar csapatok ujabb orosz 
haderő elől, amely Ivangorod—Varsó és 
Novogeorgievszk felől  nyomult előre 
kénytelenek voltak kitérni, miután egy 
több napos harcban az összes támadá-
sokat visszavetették 

Az oroszok egyelőre nem követték 
csapatainkat. Az ellenséggel való érint-
kezés megszakítása nehézség nélkül 
ment végbe. Csapataink a helyzetnek 
megfelelően  újonnan fognak  csoporto-
sulni. 

Az észak-keleti harcszintéren teny-
leges változás nem történt. 

flz északi harctérről. 
Budapest, október 28. 

(Hivatalos.) Hó'fer  vezérőrnagy, a vezérkari 
főnök  helyettese a főhadiszállásról  jelenti: 

Orosz-Lengyelországban a szövetséges német, 
osztrák és magyar csapatok ujabb orosz haderő 
elől, amely Ivangorod, Warsó és Novogeorgievszk 
felől  nyomult elő, kénytelenek voltak kitérni, mi-
után több napi harcban minden orosz támadást 
sikeresen visszavertek. 

Az oroszok egyelőre nem követték csapatain-
kat. Az ellenséggel való érintkezés megszakítása 
minden nehézség nélkül ment végbe. A szövetsé-
ges csapatok a helyzetnek megfelelően  újonnan 
fognak  csoportosulni. 

Galicziában tegnap sem történt lényegesebb 
dolog A harc vonal némely részén mind a két 
ellenfél  beárkolta magát. Nehéz ütegeink több 
ellenséges üteget és támpontot megsemmisítettek. 

A szerbek ujabb vereségei. 
Csapataink győzelme délen. 

Budapest, október 28. 
(Hivatalos.) Szerbiában ujabb si-

kereket vivtunk ki. Ravnje helységet 
és Macvaban, Crvenabarától északra, 
a gátuton nagyon megerősített ellen-
séges hadállást csapataink az ellen-
ség vitéz védelme után rohammal 
bevettek, miközben négy ágyút, nyolc 
gépfegyvert és számos hadianyagot 
zsákmányoltak. Öt tisztet és 500 kato-
nát foglyul ejtettek. 

Potiorek, 
táborszernagy. 

A helybeli polgári leányiskolában 
az előadások november 3-án (kedden) 
megkezdődnek. 

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

Nyomatott VAkár L. küoyvnjomdáj ában, Cdkmerada. 




