
106-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november 23. 

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

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

Táviratok! 
A miniszterelnök a német császárnál. 

Berlin, november 21. 
(Hivatalos). Gróf  Tisza István miniszterelnök, 

aki tegnap délután érkezett a német főhadiszál-
lásra, ma hosszabb kiilön kihallgatáson volt Vil-
mos német császárnál és azután hivatalos volt a 
császárhoz dejenuerre. 

Tisza István gróf  a birodalmi kancellárral és a 
külügyi államtitkárral többrendbeli tárgyalást foly-
tatott és a vezérkari főnököt  is meglátogatta. Az 
estét a miniszterelnök a birodalmi kancellárnál 
töltötte. 

A törökök győzelmei az angolok felett. 
Konstantinápoly, november 22. 

(Hivatalos). Az Agence Ottomane jelenti a 
főhadiszállásról: 

A Hamidie cirkáló bombázta és elpusztitotta a 
tuapsei orosz petróleum raktárokat és radió-táviró-
állomást, Poti és Noworossijsk között. 

Sat-El-Arabnál november 18-án kilenc óráig 
tartó heves harc fejlődött  ki az angolok és csapa-
taink között. Az ellenség jelentékeny veszteséget 
szenvedett. Az angol csapatok főparancsnoka  is 
megsebesült. 

A Máramaris ágyunaszádunk egyik lövése egy 
angol ágyúnaszádot talált és azon robbanást idé-
zett elő. 

Ujabb győzelmeink Szerbiában. 
2440 szerb fogoly. 

A z ujabb szerb foglyok összes száma 13,000. 
Budapest, november 22. 

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

A Kolubara folyót  már jelentékeny 
erőkkel átléptük. Az ellenség azonban 
több jól választott és megerösitett állás-
ban még ellenállást fejt  ki. Előnyomu-
lásunkat a felázott  talaj, vizáradások 
és a hegyekben méter magas hó késlel-
tetik ugyan, de fel  nem tartóztatják. 

Az utóbbi két napon hirszerző külö-
nítményeink megint 2440 szerbet ejtet-
tek foglyul.  Az e hó 6-ika óta lefolyt 
harcokban foglyul  ejtett szerbek száma 
összesen 13,000-re emelkedett. 

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

Bare a győzelemért. 
Berlin, november 22. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

A nyugati hadszintéren a helyzet 
változatlan. 

Orosz-Lengyelországban még harco-
lunk a győzelemért. 

Lodztól délre, valamint Lodz kör-
nyékén és Czestochovánál a küzdelem 
még tart. 

Hatalmas elönyomulásunk 
Lengyelországban. 

15,000 orosz fogoly. 
A Kárpátokban is dul a harc. 

Budapest, november 22. 
(Hivatalos). Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnök  helyettese jelenti a főhadiszállásról: 
A szövetségesek támadásukat Orosz-

Lengyelországban erélyesen folytatják. 
Déli szárnyunk elérte a Mierzava te-
repszakaszt. 

A császári és királyi csapatok eddig 
több mint 15,000 oroszt ejtettek fog-
lyul. Döntés még nem történt. 

A Dunajecztol nyugatra és a Kárpá-
tokban is nagyobb harcok vannak 
folyamatba. 

T I I Vegyünk  6 százalékos  állami  járadékot. 
Aláírási  felhívás. 

Előjegyzéseket  a folyó  hó 16-tól  33-ig aláírásra  kerülő 
6'.o-o*  adómentes  (  Hadlkülcsön)  állami járadék  kölcsönre, 
eredeti  feltételek  mellett  már most elfogadunk.  A kibocsátási 
artolyum minden  100. korona  névértékért  97 korona  50 fillérben 
állapíttatott  meg készpénzért,  ha pedig  kedvezményes  űzetési 

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

J Adjunk prémet katonáinknak. 
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: Hadsegelyezö Hivatal Budapest, Váczi-
utca 38. sz. A posta ingyen szállítja. 

Nyomdásztanulónak felvétetik  egy ügyes fiu, 
ki legalább a középiskola 11-ik vagy 111-ik osz-
'tályát jó eredménnyel végezte, Vákár L. könyv-
lnyomdájában, Csíkszeredában. 

Nyomatott Vakar L. könvvy jm|1»l»B®n, uukHaaieda. 




