
95-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november 12. 

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

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

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

Tál/iratok! 
Przemysl ismét körül van zárva. 

A Stryj völgyében előnyomulunk. 
Budapest, november 11. 

(Hivatalos.) Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 
főnök  helyettese jelenti: 

Az északkeleti hadszintéren a hadműveletek 
tervszerűen és az ellenség- által meg nem zavarva 
bonyolódnak le. 

Az oroszok Közép-Galieiának részünkről ön-
ként történt kiürített területen, Alsó-Visiokán át-
keltek. Rzesiiwon át és Niskó környékén előre-
nyomullak. 

Przemysl ismét körül van zárva. 
A Stryj völgyében egy ellenséges csoport egy 

páncélvonat tüze és meglepetésszerűen fellépő 
lovasság elől nagy veszteséggel menekülni volt 
kénytelen. 

A szerbek súlyos veszteségei. 
Minden vonalon elönyomulásunk 

Szerbiában. 
4300 szerb fogoly, 28 ágyu. 

Budapest, november 11. 
(Hivatalos). Potiorek táborszernagy a déli harc-

térről jelenti: 
A Misari magaslatot Szabácstól délre 

négy napi veszteséggel teljes harc után 
rohammal bevettük és ez által az ellen-
ség jobbszárnyát lenyomtuk. Sok szerb 
katonát elfogtunk. 

Az ellenségnek a Misar— Cer—Pia-
nina közti erősen megerősített vonalat 
ki kellett ürítenie és vissza kellett 
vonulnia. 

Erős ellenséges utóvédek előkészí-
tett hátső védőállásokból ujabb ellen-
állást fejtenek  ki. 

A Losnica—Krupanje vonaltól dél-
keletre való elönyomulásunk az ellen-
séges utóvédek heves tüzelése dacára 
állandóan folyik. 

A Zavlacától keletre fekvő  magasla-
tok már birtokunkban vannak. 

Amennyire eddig ismeretes, a folyó 
hó 6-tól 10-ig tartott harcokban körül-
belül 4300 szerbet fogtunk  el, 16 gép-
puskát, 28 löveget, köztük egy nehéz 
löveget, 1 zászlót és több lőszerkocsit 
és igen sok lőszert zsákmányoltunk. 

A németek nagy győzelmei. 
3500francia  s angol fogoly,  21 géppuska. 

A németek Dixmuident rohammal bevették. 
Berlin, november 11. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
felentik: 

Az Yser szakaszon tegnap jól előre halad-
tunk. 

Dixmuident rohammal bevettük, több mint 
500 embert foglyul  ejtettünk é& 9 géppuska került 
kezünkbe. 

Az ettől tovább, délre eső területen csapataink 
előnyomultak a csatornán át. 

Langemarchtól nyugatra ezredeink a „Deutsch-
land iiber alles" éneklése mellett nyomultak az 
ellenséges hadállások ellen és bevették azokat. 
Mintegy 2000 francia  sorgyalogost és 6 géppuskát 
zsákmányoltunk. 

Yprestől délre elüztük az ellenséget Saint 
Mihaelből, melyért több napon át elkeseredetten 
folyt  a harc. Itt mintegy 1000 embert fogtunk  el és 
6 géppuska került kezeinkbe. 

Az Armentierestől északra eső terep felett  ural-
kodó magaslatok az angolok többszörös heves 
támadása ellenére birtokunkban maradtak. 

Liliétől délnyugatra támadásunk előrehaladt. 
Nagy veszteségeket szenvedtek a franciák  azon 

kisérletök alkalmával, hogy az argonnei erdőség 
nyugati szélén, a Vienne Chateautól északra eső 
terep felett  uralkodó magaslatokat visszavegyék. 

Az argonnei erdőségben is, valamint Verduntól 
északkeletre és délre a franciák  előretöréseit min-
denütt visszavertük. 

A keleti hadszintérről nincs lénye-
gesebb hir. 

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. 

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

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

Nyomatott Vákár b kBayvnjomdájábaa, CrikNoioda. 




