
99-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november 16. 

Á r a 4 f i l l é r . CSÍKI LAPOK Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

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

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

Adjunk prémet katonáioknak. 
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 

Táviratok! 
Elönyomulásunk Szerbiában. 

Budapest, november 14 
(Hivatalos) Po'iorek táborszernagy, a déli h idazintérről je-

lenti : 
Elönyomulásunk Valjevótól északnyugatra erős ellenállásra 

talált. Esőtől és hótól feneketlenné  vált talaj is megnehezíti 
tüzérségünk tovább haladását, mindazoná'tal összes hudoszlopnink 
előbbre jutottak, több fontos  hadállást elfoglallak  és elélték a 
Száva menti Szkelától, Kocelyevától délre esd terület — és innen 
tovább a Drináig terjedő vonalat. Számos embert ejtettünk fog' 
lyul, kik szerint a szerbek Valjevó mellett újból ellenállást akar 
nak kifejteni. 

Néhány ezredben — hir szerint — zendülés tört ki. 
Legutóbbi harcokban Körös, Maros és Lajta monitorok is 

igen eredményesen vettek részt ellenség oldalába irányított, meg 
semmisítő tüzeléssel támogatták csapatainknak a Száva mentén 
való győzelmes előrenyomulását 

Győzelmes elönyomulásunk Szerbiában. 
580 szerb fogoly. 

Budapest, november 15. 
(Hivatalos). Potiorek táborszernagy a déli harc-

térről jelenti: 
A Valjevótól északra és nyugatra fekvő  ma-

gaslatokon az ellenség, hogy trénjeinek elvonu-
lásához időt nyerjen, előre elkészített hadállások-
ban ismét ellenállást fejt  ki. 

Csapatainknak, melyek a folytonos  harcok és 
nagy fáradalmak  ellenére is a legjobb kedvben 
vannak, már tegnap sikerült kemény harcok után 
bevenni az ellenséges hadállások kulcspontját, 
Kamenicza-magaslatokat. 

A losnica—valjevói harcokban 680 szerbet 
foglyul  ejtettünk, igen sok fegyvert  és lőszert 
zsákmányoltunk. 

Csapataink tegnap Obrejiovácz előtt a jaur-
niczai hegyhát ellen támadva, a Kamenicától ke-
letre fekvő  és déli irányban Stubicáig, a rogatica-
valjevói útnak legmagasabb pontjáig terjedő ge-
rincvonalon állottak. 

fl  németek hareai. 
Berlin, november 15 

(Hivatalos). A német főhadiszállásról  jelentik: 
A jobbszárnyon vivott harcokban a tegnap is kedvezőtlen 

Időjárás miatt csak csekély mértékben halad'unk, mialatt fárad-
ságosan előbbre küzdöttük magunkat. Néhány száz francia  és 
angol foglyot  ejtettünk és 2 géppuskát zsákmányoltunk. 

Az argonnei erdőben erős francia  támaszponton sikerült őket 
széjjelverni és hadállásaikat rohammal bevenni. 

A franciáknak  jelentéBe, mintha Csipourtnál, Marsaitól délre 
német csapatokat összezúzták volna, koholmány. A franciáknak 
ellenkezőleg ott jelentékeny veszteségeik voltak, mig mi egyet-
len embert se veszítettünk. 

Keleten a harcok Kelet Poroszország határán és Orosz-
Lengyelországban még tartanak. Döntés még nem történt. 

Török győzelmek. 
Konstantinápoly, november 15. 

(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik: 
Csapataink megszállották Kuturt, a 

perzsák egy helyét, melyet eddig az 
oroszok tartottak megszállva. — Az 
oroszokat megö l tük és megfutamí-
tottuk. 

A köprikői vidéken heves harcok 
voltak. Csapataink példás vitézséget 
tanusitottak. 

Egyik ezredünk az 1905. számú ma-
gassági pont ellen három izben intézett 
szuronytámadást. Az első sorban a 
zászlóalj őrnagya és tisztjeinek legna-
gyobb része elesett, végül csapataink 
behatoltak ebbe az állásba. Az ellersé-
ges csapatokból, melyek e pontot meg-
szállva tartották, egyetlen egy sem ma-
radt épen. Bőséges hadizsákmány jutott 
kezeinkbe, ezek között igen sok erődi-
tési anyag. 

Heves támadást intéztünk az ango-
lok ellen, kik Vou mellett basszoroi 
parton tartózkodtak. Az angolok 60 
halottat vesztettek. 

A csíkszeredai fürdőn  naponta a födött  fürdő  fűtve  van 
és személyenként 50 fillérért  a közönség rendelkezé-
sére &11. Tisztelettel  Helvig  G. János,  fürdőtulajdonos. 

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság 
Marosvásárhelyt mint hivatalos aláírási hely 

már most elfogad  az eredeti felté-
telek mellett előjegyzéseket az uj 

6 százalékot kamatozó magyar hadikölcsönre. 

n Vegyünk  6 százalékos  állami  járadékot, 
Aláírási  felhívás. 

Előjegyzéseket  a folyó  hó 16-tól  93-ig aláírásra  kerülő 
6'ja-OH  adómentes  (Hadiktilcsőn)  állami járadék  kölcsönre, 
eredeti  feltételek  mellett  már most elfogadunk.  A kibocsátási 
árfolyam  minden  100 korona  névértékért  97 korona  50 Bllérben 
állapilíatott  meg készpénzért,  ba pedig  kedvezményes  Bzetési 

módozat  vétetik  igénybe, ugy az ára 98 korona. 
Csfkmegyel  Székelybank Részvénytársaság Csíkszereda. 

Myomatott Vákár L. ktayvnjomdájibiB, Calkuereds. 




