
IOI-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november 18. 

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

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

A „Hivatalos' jelzésű táviratok a miniszterelnök-
ség sajtóosztalyának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
A z északi harctérről. 

Budapest,  november 17. 
(Hivatalos).  Hőfer  vezérőrnagy, a vezér-

kari főnök  helyettese  jelenti: 
Az északi  harcszintéren  tegnap harc 

vonnlunk  egyes részein harcok  indultak 
Illeg. 

Potiorek hadparancsa. 
8000 szerb fogoly, 42 ágyú és 31 gépfegyver. 

Budapest,  november 17. 
(Hivatalos).  Potiorek  táborszernagy,  a 

balkáni  seregek  lőparancsnoka  csapataihoz 
a következő  felhívást  int'izte: 

-liilencz  napos heves harcok  után, me-
lyeket  a koiwk,  számra túlsúl  y ban levő, 
szinte leküzdhetetlenül  megerősített  pozí-
ciókban védekező  ellenféllel  vívtunk  meg. 
és kilenc  napos menetelés  után úttalan 
begy vidéken  és (eneketleii  mocsarakon  át. 
esőben,  hóban, fagyban  elérték  az J  «'> 
17. hadsereg  bátor csapatai « Koluburu 
folyót  és menekülésre  kényszeri'ették  az 
ellenséget. 

A heves harcokban  8000 nél több fog-
lyot ejtettünk.  42 ágyút, 31 gépfegyvert 
és bőséges  hadiszert  zsákmányoltunk 

.1 haza e teljesítménytől  nem fogja  meg-
tagadni  háláját  és csodálatát. 

Kötelességemnek  tudom,  hogy az összes 
csapatok  kiváló  magatartását  teljes mér-
tékben  elismerjem,  a legfőbb  szolgálat  ne-
vében meleg köszönetet  mondjak  az V.  és 
VI.  hadsereg  minden  tisztjének  és kato-

jának. 
Dacára a súlyos áldozatoknak  és hatal-

mas erőkifejtéseknek,  az elért  sikerek  kö-
zepette nem pihenhetünk  meg, de  az alám 
rendelt  csapatok  kiválóan  lelkes  szelleme 
arról  biztosit,  hogy uz elénk  állitolt  felada-
tot diadalmasan  meg fogjuk  oldani  a leg-
főbb  hadurnuk,  a hadseregnek  dicsőségéi  e 
és a haza javára". 

E hadparancsot  Frigyes  főherceg,  az 
összes fegyveres  erő  főparancsnoka  u kö-
vetkező  záradékkal  adta  ki: 

E felhívást  azonnal és általánosságban 
köztudomásra  kell  hozni. Bizonyára min-
denütt  lelkes  visszhangra talál. 

Az összes alám rendelt  haderő  nevében 
szerencsét kívánunk  a bátor balkáni  had-
seregnek  és diudalmas  vezéreinek  az ed-
digi  ténves sikerhez,  amelyek  « szívóséi 
lenség teljes letörését  /negkezdték. 

Valjevót csapataink elfoglalták. 
Ujabb elönyomulásunk Szerbiában. 

Budapest,  november 17. 
(Hivatalos  ) Potiorek  táborszernagy  je-

lenti  a deli  harctérről: 
A déli  hadszíntéren  győzelmes  csapa-

tniuk  az ellenséget  szívósan  üldözték  és 
nem engedtek  idót  arra, hogy nagyszámú 
és különösen  Valjevónál  évek óta előké-
szített  megerősített  állásában ujabb komoly 
ellenállásra  gyülekezzék  Ezért  tegnap is 
Vuljevó  elölt  csak ellenséges  utóvédekkel 
ütköztünk  meg, melyek  rövid  ellenállás 
után vereséget  szenvedtek  és foglyokat 
hagytuk  kezeink  között 

Csapataink  elérték  a Kolubara  folyót, 
megszállották  Valjevót  és Obrenováczot. 

/1  fogadás  Valjevóban  jellemző  volt. 
Előbb  virágok.  de  csak megtévesztésül, 
közvetlenül  azután bombák és puskatüz. 

Macsva katonai kormányzata. 
Budapest,  november 17. 

(Hivatalos)  Egyes fővárosi  esti 
lapoknak  az a hire, mintha illetékes 
tényezők  megegyeztek  volna abban, 
hogy a Macsva  vidéket  magyar köz-
igazgatás  alá helyezik,  ebben az alak-
ban nem felel  meg a tényeknek. 

A Száva és  Drina szögében  kizáró 
lag  olyan intézkedések  történtek,  mi-
nők  minden  katonailag  megszállott 
ellenséges  területen  és  az operáló  liad 
sereg mögött  a rend  és  közbizton-
ság fenntartása  érdekében  nélkülöz-
hetetlenek. 

Csapataink ujabb előnyomulása 
Szerbiában. 

300 szerb fogoly. 
Budapest,  november 17. 

(Hivatalos.)  Potiorek  táborszernagy  a 
déli  hadszíntérről  jelenti  : 

A déli  hadszíntéren  csapataink  a Kolu-
baráig nyomultak  előre  és azon részben 
már át is keltek,  bár a szerbek  az összes 
hidakat  lerombolták. 

Valjevóban,  hová már egj- magasabb 
puruncsnokság  is megérkezett,  a nyugal-
mat és rendet  gyorsan helyreállítottuk.  A 
város és szerb csapatoktól  sokat  szenvedett. 

Egy kisebb lovassági különítmény  teg-
nap 300 szerbet ejtett  foglyul. 

Visszavert francia támadások. 
A z oroszok elleni harcok kedvezően folynak. 

Berlin, november 17. 
(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-

lásról  jelentik  : 
A nyugati hadszintéren  tegnapi 

napon is általában  nyugalom volt. 
Verduntól  délre  és Cireytől  észak-

keletre  a franciák  sikertelenül  tá 
madtak. 

A keleti  hadszíntéren  a hadmüve-
letek  továbbra is kedvezően  folynak. 

A németek elfogták a varsói 
kormányzót és vezérkarát. 

Berlin, november 17. 
(Hivatalos  ) A német nagy főhadiszál-

lásról  jelentik: 
A kutnói  győzelem  alkalmával  fog-

ságba került  oroszok  között  van Kerff 
varsói kormányzó  is egész vezérka-
rával. 

(A németek a tegnapi jelentés szerint Kut-
nónal 23.000 orosz katonát fogtak  el, 70 gép-
fegyvert  és sok ágyul zsákmányoltak. Szerk.) 

Vegyünk  6 százalékos  állami  járadékot. 
Aláírási  felhívás. 

JCIájeyi/zéseket  a fölnő  hú 10-tól  2.1-iţ/  aláírásra  kerülő 
tí'.o-mi  adómentes  (HutlIkölcsönJ  állami  járadék  kölcsönre, 
eredeti  /eltétetek  mellett  már most elfoi/adniik.  A kibocsátási 
ártottam  minden  BO korona  névértékért  !)7 korona  50 Iliiéiben 
állapíttatott  meg készpénzért,  ha pedig  kedvezményes  fizetési 

módozat  vétetik  igénybe, ugy uz ára í)8  korona. 
Csikmegyei Székelybank Részvénytársaság Csikszereda. • 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen k a t o n á i n k n a k 

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

Közép-Európa háború térképek kaphatók kiadó-
hivatalunkban. 

Nyomatott Vtkér  L. könvvnvoindáahan, < HiknaArwi». 




