
94-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november II. 

Ara 4 fi.l ér. CSÍKI LAPOK 
A Caiki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a Jővá-  A „Hivatalos- jelzésű táviratok a miniszterelnök-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Hagy győzelmünk a szerbek ellen. 
Számos fogoly és nagy hadizsákmány. 

Hud |ir.-.i. november 9. 
(Hivatalos). A déli hadszíntérről hivatalosan jelentik: 
Hadműveleteink a déli hadszintéren minden tekintetben ked-

vezően folynak. 
Mig a Ijesnicai vonalon folytatott  előnyomulásunk a hegyek 

alján erősen elsáncolt hadállásokban a legszívósabb ellenállásra 
talált, addig a Ijesnica — krupanje—ljubovicai vonalon lefolyt 
három napos hircok már teljes sikerrel végződtek. Itt az ellen-
ség Wurm Pál tábornok'vezetése alatt a harmadik szerb hadse-
regből, hat hadosztályból, összesen 12U,000 emberből állott. 

B hadsereg vitézül védett állásainak elvesztése után tegnap 
óta Valjevó irányában visszavonulóban van. 

Oyőzelmes hadtesteink tegnap este elérték a Ljesnica felett 
keletről uralkodó magaslatokat és a Sokolska— Lmiua legma 
gasabb hegyhátat. 

Kiupanjtól délkeletre számos foglyunk  és zsákmányolt lihdi-
anyagunk van. Részletek még hiányoznak. 

A nemzeti hadikölesön. 
Budupes', november 9 

(Hivatalos). A nemzeti hadikölcsöu jegyzése értesülésünk 
szerint jövő héten kezdődik A jegyzési időtartam egy hélre fog 
terjedni. 

Bizonyára sokan lesznek, akiket a kö'c^őn kedvező feltételei 
arra bírnak, hogy az eddig p ínzintéz•»t«kn.';l elli'jlvezeU tőkéikei 
hidikít'csön jegyzésére fordiisák. 

A fennálló  rendelkezések szerint >I li;idi>. Ü'CHÜII jegyzésere 
igénybevehetők az augu-zlus elseje előtt. ellHyezett, pgyébkf  nt 
moratorium alá eső betétek is. A pénzintézeti betétük korlátlanul 
felhasználhatók  lesznek, még pedig egyszerű átutalás után hadi 
kölcsönbe való részvetelre, de termeszo'esen e-upAn a felmon-
dási idő betartásával. Ezért kívánatos. Iioc.y jegyezni akarók 
már moat gondoskodjanak a betétek I.'tiond.narel 

A jegyzett összeget nem kell o'<v -rl. :i(li iz ál-finiskor  befi 
zetni, mert a kö esőn kibocsáj'ási u-rve/cie gondolkodik a ked-
vezményes befizetési  módozatukról. A /y/e'f.  üs-zeg 10 száza-
léka aláíráskor biztusi'ékki ppeu ! t ! \ d - a b fizetés  rész-
letekben is történ!i"1ik. 

Az elsó rész'er, m-ly a j»g>zeti is-?, g ké;o üde, befizethető 
egy hónap múlva is Kei maradó rész pedig két részletben 10—15 
napi időközökben fizetendő.  Ezzel lehetővé válik, hogy csupán 
felmondással  kivehető betéteket is akadálytalanul felhaszná'hassák. 

Ha a felmondási  ido a részletfizetésekre  megállapított idő 
tartamnál is hosszabb és a pénzintézet a felmondási  idő betar-
tásához ragaszkodik, akkor nagyobb pénzintézeteink a betén 
könyvecskére előleget folyósítanak  a kölcsön jegyzésére 

Előnyomulásunk délen. 
Budapest, november 9. 

(Hivatalos). Potiorek táborszernagy a déli harc-
térről jelenti: 

A sabác—Ijesnicai vonal hegyeinek lábánál 
az elkeseredett harcok tegnap is éjszakáig foly-
tak, miközben ellenségnek egyes erősen elsáncolt 
hadállásait rohammal bevettük. 

Cer-PJaninától délre győzelmes csapataink 
előző napon elért területről, a losnica—krupanje— 
ljubovijai vonaltól keletre továbbra is előnyomul-
tak. Itt is SZÍVÓS harcok voltak. 

Az ellenség utóvédjeivel, melyeket rövid időn 
belől mind visszavetettünk, számos fogoly  között 
van Radakovics ezredes is. Az ágyuk között egv 
modern nehéz ágvut is zsákmányoltunk. 

A németek harcai. 
Ujabb hadifoglyok. 

Berlin, november 10. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Ypresnél támadásaink tegnap is las-

sanként előre haladtak. Több mint 500 
franciát,  szinesbőrüt és angolt foglyul 
ejtettünk és több géppuskát zsákmá-
nyoltunk. 

Az innen délre eső területen is előbbre 
küzdötték magukat csapataink. 

Az angoloknak heves ellentámadá-
sait visszavertük. 

Az argonnei erdőségben jól halad-
tunk előre. 

Orosz-Lengyelországban Konninál 
lovasságunk egy orosz zászlóaljat szét-
ugrasztott, 500 embert foglyul  ejtett 
és 8 géppuskát zsákmányolt. 

Csíkszeredai  TjaSaréfipénzfár  Részvénytársaság. 

Értesítés. 
Közzé  tesszük,  hogy a m kir.  kormány  állal  hadikölcsön 

címén  a közelebbi  napokban kibocsátandó  ff'/o  os állam kölcsön  re 
intézetünk  aláírási  helyül  jelöltetett  ki.  üzen papírok  jegyzése 
kiváló  anyagi előnyökkel  járván, az aláírók  nemcsak hazafias 
ügyet szolgálnak,  hanem saját érdekükben  is hasznos belek-
tetést  tesznek. 

A papírok  98"o árfolyammal  lesznek  kibocsátva,  6'l«  kama-
tot jövedelmeznek.  Azonkívül  bármelyik  bank azokra  bármikor 
olcsó kölcsönt  nyújt. Aláírási  ívek  a napokban intézetünk  híva 
talos helyiségeiben  a közönség  rendelkezésére  fognak  állani. 

A Csíkszeredai  Takarékpénztár  Részvénytársaság 
igazgatósága: 

'Ö.  Dlagij  Imre,  §áf  (fózsef, 
kir.  tanácsos, elnök  igazgató 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

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

Nţomstott Vákár L. könyvnyomdájában, Cslknmnwt». 




