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A Csiki Lapok rendkívüli kiadásai a/őváA . m v a t o l O B . jelzésű táviratok a miniszterelnökrofsi lapokat majdnem két nappal előzik meg. "ég sajtóosztályának hivatalos táviratai.

Táviratok!

Győzelmes hareaink Szerbiában.

667 szerb fogoly.
Budapest, november 20.
(Hivatalos). Potiorek táborszernagy a déli harc7000 ujabb orosz fogoly és sok ágyu.
térről jelenti:
Budapest, november 19.
A déli hadszintér egész arcvonalán részleges
(Hivatalos.) Hőfer vezérőrnagy, a vezérkari harcok folynak.
főnök helyettese jelenti:
A lazareváczi erődített állás ellen támadásaink
Az Orosz-Lengyelországban folyó csata ked- előnyösen haladnak.
vezően alakul.
Tegnap hét tisztet és 660 főnyi legénységet
Eddigi jelentések szerint csapataink 7000 foglyul ejtettünk.
oroszt ejtettek foglyul 18 géppuskát és több ágyút Az időjárás kedvezőtlen. A magaslatokat egy
zsákmányoltak.
méteres hó boritja. A völgyek viz alatt vannak.

Hagy győzelmünk Északon.

A törökök nagy győzelmei a Kaukázusban.

Visszavert franeia támadás.

A török csapatok Batum alatt.

Az oroszokkal még foly a harc.

Több száz fogoly és nagy hadizsákmány.

Berlin, november 20.
(Hivatalos). A német főhadiszállásról jelentik:
Konstantinápoly, november 20.
Nyugat Flandriában és Észak-Franciaországban lényeges vál(Hivatalos). A török főhadiszállásról jelentik: tozás nem történt. A felázott, félig megfagyott talaj mozdulaakadályozzák.
Két nap óta seregünk hevesen támadja az tainkat
Cambres mellett, Verduntól délnyugatra a franciák támadáorosz sereget, mely az Arás—Zazab—Kollna ha- sát visszavertQk.
Kelet Poroszország határán a helyzet változatlan.
tárvonalon állott volt fel.
A tavaktól keletre az oroszok hatalmukba kerítettek egy
Isten segitségével seregünk szurony roham mai meg nem szállott tábori eródmQvet és a benne álló régi, elmozelfoglalta az Arás körüli magaslatokat, melyeket dilhatatlan lövegeket.
A Mlavan és Lipnón visszahúzódó ellenség visszavonulását
az ellenség rendkívül megerősített. A harc vál- folytatta.
tozatlan hevességgel ránk nézve kedvezően folyik.
Plocktól délre támadásunk elóbbre haladt.
Lodz körül és Czestocbovától keletre folyó harcokban dönA Batum mellé előnyomuló csapataink az ellenséget újból megverték, a Zavotlan és Kura tés még nem történt.

magaslatokat megszállták.
Zavotlanban az oroszoktól egy zászlót, négy
ágyút, egy automobilt, nagyszámú lovat, nagy
mennyiségű élelmiszert zsákmányoltunk.
Hat orosz tisztet, köztük egy alezredest és egy
kozák századost, valamint több száz kozák katonát elfogtunk.
Az orosz sereg maradéka rendetlenül menekül
Batum felé.
Csapataink a Zein—Beigyam tartományban
előnyomulnak.

A törökök ujabb győzelmei.
A perzsák csatlakoztak a töi ükökhöz.

Vegyünk 6 százalékos állami járadékot.
Aláírási felhívás.
Előjegyzéseket
a folyó hó 16-tól 23-ig aláírásra
kerülő
6'io-os adómentes (Hadikölcsön)
állami járadék
kölcsönre,
eredeti feltételek mellett már most elfogadunk. A kibocsátási
árfolyam minden 100 koron a névértékért 07 koron a 50 fillérben
állapíttatott meg készpénzért, ha pedig kedvezményes fizetési
módozat vétetik igénybe, ugy ag ára 98 korona.

J
katonáinknak.

Csikmegyel Székelybank Részvénytársaság Csíkszereda.

Adjunk prémet

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 címre: Hadsegélyező Hivatal Budapest, Vácziutca 38. sz. A posta ingyen szállítja.

Konstantinápoly, november 20.
(Hivatalos). A török főhadiszállás közli:
Erős orosz csapatokkal Silmaznál összeütközDeszka, palló, léc, gyalult padló deszka mintünk. Az oroszok vereséget szenvedtek és halottak- denféle méretben és mennyiségben. Hulladék léc
és cándra szekérszámra házhoz szállítva állanban 2 tisztet és 100 embert vesztettek.
dóan
kapható a Madéfalvi „Ida" Fürészgyárnál.
A perzsa törzsek vezérei, kik eddig az oroszok
Megrendeléseket
szívesen felvesz Vákár L. könyvszolpálatában állottak, különböző törzseikkel csapaés
papirüzlete
Csíkszeredában.
tainkhoz csatlakoztak.
űrautóit Vákár U Mavmoailálábaa, Mkaamda,

