
109-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi november 26. 

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

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

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

Táviratok! 
DOntO hareok az oroszok ellen. 

Foglyaink Összes száma 110,000. 
Budapest,  november 26. 

(Hivatalos).  Hó  fer  vezéróraagy,  a vezér-
kari  főnők  helyettese  jelenti: 

Az orosz-lengyelországi csata kemény hi-
degben mindkét részről nagy erélylyel folyik 
tovább. 

Csapataink több támaszpontot elfoglaltak, 
különösen Wolbrom felé.  Pilica közBég mind-
két oldalán tért nyertek éa ismét számos fog-
lyot ejtettek. Egyébként a helyzet változatlan. 

A monarchia belsejében ez idő szerint 
110,000 a hadifoglyok  száma, köztük 1000 
liszt. 

Nyugaton a helyzet változatlan. 
A z oroszok vereségei. 

Berlin,  november 26. 
(Hivatalos.)  A német  nagy főhadiszál-

lásról  jelentik  : 
Az angolok  tegnap nem ismételték  meg 

a tengerpart  ellen  intézett  vállalkozásukat. 
A nyugati  hadszintéren  a helyzet  vál-

tozatlan. 
Arras körül  kisebb elihaladást  tettünk. 
Kelet-Poroszországban  csapataink  az 

összes orosz támadásokat  visszaverték. 
Az oroszoknak Varsó  irányából  ellenünk 

intézett  ellentámadása  Lowicz—Strykow— 
Brzeziny környékén  meghiusult. 

Czenstochovától  keletre  is az összes 
orosz támadások  harcvonalunk  előtt  össze-
omlottak. 

(A német vezérkar ez ujabb jelentése rend-
kívül kedvező, mert a németek óriási előnyo-
mulását jelenti, mennyiben messze maguk 
mögött hagyva Kotót, Kutnót és Lodzot, sza-
kadatlan győzelmes csaták után seregeik már 
elérték a Varsótól mindössze 70 kilóméter-
nyire levő Lowiczot. A további offenzíva  a 
legszebb reményekre jogosít. A döntő győze-
lem már nem késhetik sokáig, főleg  ha tekin-
tetbe vesszük, bogy e harcok le Czenatochova, 
Pilica, Wolbromig az egész vonalon már 10 
nap óta szakadatlanul tartanak. Szerk.) 

A szerbek pusztulása. 
Ujabb  elönyoniulámink  Szerbiában. 

Szöknek  a szerb katonák. 
Budapest,  november 25. 

(Hivatalos.)  Potiorek  táborszernagy  a 
déli  hadszíntérről  jelenti: 

Csapataink  súlyos harcok  között 
már mindenütt  átlépték  a mocsaras 
Kolubara  völgyet  és a keleti  magas-
latok  ellen intézett  támadásban  tért 
nyertek. 

Az ellenséges  tartalékok  több he-
ves támadását  az ellenségnek  nagy 
veszteségeket  okozva visszavertük. 
Számos szerbet foglyul  ejtettünk,  szá-
mosan pedig  átszöktek  hozzánk. 

Valjevótól  délkeletre  csapataink 
Maljvó  és Suvobolz  hóboritotta  magas-
latait  harcolva átlépték.  Ott tegnap 
újból tiz tisztet  és több mint három 
száz főnyi  legénységet  elfogtunk  és 
három géppuskát  zsákmányoltunk. 

A z oroszok kiverése a Kárpátokból 
Budapest,  november 26. 

Oróf  Tisza  István  miniszterelnök  a kő-
vetkező  táviratot  intézte  vármegyénk  főis-
pánjához : 

Az orosz főharctéren  Krakótól 
keletre és északkeletre a németekkel 
kombinált hadműveleteink sikeresen 
haladnak előre. 

A Keleti-Kárpátokban U z s o k a t 
visszahódítottuk. 

Zemplén vármegye északi részébe 
betört oroszokat győzelmesen nyom-
juk vissza. 

Uzsoktól keletre csapataink mélyen 
bent vannak Galíciában. 

Határainkat veszély nem fenyegeti. 
Győzelmes előnyomulásunk Szer-

biában halad előre. TISZA. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Matiné. A „Vöröskereszt Egyesület 

Csíkszereda város Választmánya" f.  hó 29-diken 
(vasárnap) délelőtt 11 órakor a vármegyeház 
tanácskozási termében .Matinét" tart, melynek 
jövedelmével harcban levő vitéz katonáink 
karácsonyi ajándékához járul. Mily nagy öröm-
mel, meleg szeretettel szerepelnek társadal-
munk lelkes uri hölgyei és férfiai  a szépen 
összeállított, komoly hangú és művészi értékű 
műsorban, mutatják az alábbi számok : 1 Him-
nusz. Énekli a főgimnázium  éuekkara. 2. Váradi 
Antaltól : Imádkozik a király. Szavalja,László 
Piroska. 3. .Puccim Tosca" imája. Énekli: 
Balióné Lojczel Mariska, zongorán kiaéri Dr. 
Kolonics Dénesné. 4. Peroolese „Fre grorur* 
gordonka szóló. Játsza Nagy Gyula. 5. A sziv 
tűzkeresztsége. Beszéd, tartja Dr. Csipak Lajos. 
6. Liszt Ferenc. VI. Rapsodia. Zongorán elő-
adja Filep Irénke. 7. H-iidelberg • A. „Dei 
Wachtam Rheim". Vegyesksrra átírta Domá-
nyáncz Péter zenetanár. Éneklik: Fejér Ella, 
Kovács Mariaka, Nagy Margit, Vereas Paula, 
Antalóczy János, Kádár Ferenc, Králl János, 
Sztankó Zoltán. Beléptidij személyedként 1 ko -
róna. Gyermekjegy 40 fillér.  Az előadás kez-
dete 11 órakor. A műsor egyes számai alatt 
a terem be lesz zárva. A Vöröskereszt Egye-
BÜlet külön meghívókat nem bocsájt ki, hanem 
ezen az uton kéri Csíkszereda nemes gondol-
kozású, áldozatkész közönségét, jöjjenek el 
mindannyian, hallgassák meg az élvezetes elő-
adást És ha jön a szeretett ünnepe Kará-
csony, belopodzik majd a mi szivünkbe is a 
boldogság egy parányi sugara, bogy a sok-sok 
ezer karácsonyfával  borított büszke Kárpátok 
aljában elhúzódó lövészárkokban, drága hazán-
kat vidó vitézeink mosolyogva bontogatják a 
szeret otthonból jött ezer meg ezer kis csoma-
got, melynek elkészítéséhez mi is, igaz szere-
tettel, hazafias  lelkesedéssel járuljunk hozzá. 

Most jelent meg 

i Szent Család 
Képes Népnaptára 

a z 1915-ik évre. 
T a r t a l m a : Több színben 
előállított címkép, 6 0 h á -
b o r ú s - é s s z ö v e g k é p . 

A világháború 
legújabb eseményei képekkel. 
A háborúban elesett magyar hó-
Beink névsora. Az 1014. évben 
történt világesemények részletes 
leírása képekkel. Érdekes olvas-
mányrész szövegképekkel stb stb. 

Á r a csak 60 fillér. 
Kapható Vákár L. könyvke-
reskedésében, Osikszereda. 

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 címre: Hadsegélyező Hivatal Budapest, Váczi-
utca 38. sz . A posta ingyen szállítja. 

Továbbra is lehet a hadikölcsönből 
jegyezni. Illetékes helyről közlik ve-
lünk, hogy a postatakarékpénztárak 
továbbra is bármikor elfogadnak  a hadi-
kölcsönből jegyzéseket I 

Nyomatott Vékái L. kBayvayomdáJábzn, Crtkissreda. 




