
-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. vi november 27. 

A 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! 
Harcok a Kárpátokban. 

Az oroszok veresége. 
Budapest,  november 26. 

(Hivatalos.) Az Ung- és Zemplénme 
gyei kárpáti szorosokon betört ellenség 
visszaverése teljes sikerrel folyamatba 
vétetett. A hadműveletek jelenlegi álla-
potában észleltekből közléseket még 
nem adhatunk, de megállapíthatjuk, hogy 
az uzsoki szoros újból birtokunkban 
van éB ezzel Ung vármegye megtisztít-
tatott az ellenségtől. 

A Z-i-nplénmegye felső  részébe be 
nyomult orosz hadak is pulyos veszte-
ségek közt vissz&voDU'tak. 

A döntő mérkőzés tovább foly 
az oroszokkal. 

E harcokban ejtett foglyok száma 29,000. 
Budapest,  november 26. 

(Hivatalos).  Hőfer  vezérőrnagy,  a vezér-
kari  főnők  helyettese  jelenti: 

Orosz-Lengyelországban a hatalmas 
mérkőzés még tart 

Csapataink e csatában eddig 29,000 
oroszt ejtettek foglyul  és 49 gépfegy-
vert, valamint sok egyéb hadianyagot 
zsákmányoltak. 

A törökök ujabb sikerei. 
Konstantinápoly, november 26. 

(Hivatalos.) A török főhadiszállásról  jelentik: 
A tartósan rossz időjárás a Kauká-

zusban pillanatnyira megállította offen-
zív mozdulatainkat. 

A Csoroch-zónába behatolt csapa-
taink ujabb győzelmet arattak. Megszáll-
ták Morgult, átlépték a Csoroch folyót 
Buresika közelében és ezt az állást is 
megszállták. 

Az ellenségtől több gyorstüzelő ágy ut, 
egy sebesültszállító felszerelést,  két 
automobilt, száz lovat, sok lőszert, 
egyéb tüzérségi anyagot és nagy tömeg 
dinamitot zsákmányoltunk. 

Az i r a t IMaroilfca  az országból. 
A vert seregek visszavonulása. 

Budapest, november 26. 
(Hivatalos.) A MagyBr Távirati Irodának 

jelentik Nyíregyházáról: 
Az ungvári főispántól  érkezett ér-

tesítés szerint csapataink az uzsoki 
szoroson betört ellenséget megverték 
és kiszorították az ország területéről. 

A zempléni főispán  ugyancsak győ-
zelemről ad hírt. A Zemplénbe been-
gedett ellenséget bekerítve megvertük. 
Az oroszok vesztesége e helyen igen 
nagy. Az ellenség az ország területé-
ről mindenütt megkezdte a visszavo-
nulást. 

— Aranyat  — vasért  t Minden  ék-
mtr,  értéktárgy,  a mit  as Jugussta  se-
gélyalapnak  adunk,  éhséget  fog  enyhi-
t$ni t» könnyeket  ptq letörölnie 

A szerbek végpusztulása. 
1600 fogoly, 3 ágyú és 3 géppuska. 

A magyar fiak rohama. 
Budapest,  november 26. 

(Hivatalos.)  Potiorek  táborszernagy  je-
lenti  a déli  harctérről: 

Tegnap óta a Kolubara menti har-
cok lényeges előrehaladásáról adha-
tunk számot. 

Az ellenséges arcvonal centrumát, 
a lazarevácl erős hadállás a 11., 73. 
és 102. ezredek, melyek harci lendü-
letükről hiresek, rohammal bevették. 
Ez alkalommal 8 lisztet, 1200 főnyi 
legénységet fogtak  el. Három ágyút, 
négy lőszerkocsit és három géppuskát 
zsákmányoltak. 

Lyig községtől délre is sikerült a 
hasonnevű folyótól  keletre fekvő  ma-
gaslatokat bevenni és ez alkalommal 
300 szerb katonát foglyul  ejteni. 

A Valjevótól dél felé  előre nyo-
mult hadoszlopok Kosjerici előtt álla-
nak. 

(E jelentés csapatainknak Szerbiában 
kivívott ujabb fényes  győzelmeiről és 
nagyszerű előnyomulásáról ad hirt. Észak 
felől  megtörték újból a szerbek ellen 
állását és délre Valjevótól több mint 
30 kilóméternyire nyomultak előre. A 
szerbek nagy vesztesége pótolhatatlan. 

Szerk.) 

A z oroszok óriási vereségei. 
40,000 orosz fogoly, 100 ágya, 166 gépfegyver. 

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

lásról  jelentik  : 
A nyugati hadszintéren a helyzet 

változatlan. 
St. Hilaire és Douai vidékén a fran-

ciáknak egy nagy erőkkel megindított, 
de gyengén végrehajtott támadását az 
ellenségnek nagy veszteségeket okozva, 
visszautasítottuk. 

Apremontnál előrehaladtunk. 
Kelet-Poroszországban helyzet válto-

zatlan. 
Markensen tábornok harcaiban Lodz-

nál és Lowicznál az 1. és orosz had-
sereg és az 5. orosz hadsereg részei 
súlyos veszteséget szenvedtek. 

A sok halotton és sebesültön kívül 
az orosz nem kevesebb, mint körülbelül 
40,000 sebesületlen foglyot  vesztettek, 
70 ágyút, 160 lövószer kocsit, 166 gép-
fegyvert  zsákmányoltunk és 30 ágyút 
használhatatlanná tettünk. 

Fiatal csapataink azon részei, me-
lyek e harcokban résztvettek, nagy 
áldozatok ellenére is fényesen  beváltak. 
Ha ilyen eredmények után nem sike-
rült a döntést kiküzdení, anpak oka 
további erős ellenséges erőknek Kelet 
felől  és Dél felől  való beleavatkoiásá-
ban rejlik. 

Eleknek támadásait tegnap minde-
nütt visszavertük. A harcok végleges 
kimenetele azonban még bátra van, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Hatiné. A «Vöröskereszt Egyesület 

Csíkszereda város Választmánya" f.  bó 29-dikén 
(vasárnap) délelőtt 11 órakor a vármegyeház 
tanácskozási termében .Matinét" tart, melynek 
jövedelmével harcban levó vitéz katonáink 
karácsonyi ajándékához járul. Mily nagy öröm-
mel, meleg szeretettel szerepelnek társadal-
munk lelkeB uri hölgyei és férfiai  a szépen 
összeállított, komoly hangú és miivészi értékű 
műsorban, mutatják az alábbi számok : 1 Him-
nusz. Énekli a főgimnázium  énekkara. 2. Váradi 
Antaltol : Imádkozik a király. Szavalja László 
Piroska. 3. Puccini .Tosca imája". Énekli: 
Balióné Lojczel Mariska, zongorán kiséri Dr. 
Kolonics Dénesné. 4. Peroolese „Fre grorur" 
gordonka szóló. Játsza Nagy Oyula, zongo-
rán kiséri Dr. Kolonics D neBné. 5. A sziv 
tűzkeresztsége. Beszéd, tartja Dr. Csipak Lajos. 
6. Liszt Perene. VI. Kapsodia. Zongorán elő-
adja Filep Jucika. 7. Heidelberg A. „Die 
Wacht am Rhein*. Vegjes,k«rra átírta Domá-
nyáncz Péter zenetanár. Éneklik : Fejér Ella, 
Kovács Mariska, Nagy Margit, Veress Paula, 
Antalóczy János, Kádár Ferenc, Králl János, 
Sztankó Zoltán. Belépiidij személyenként 1 ko-
rona. Gyermekjegy 40 ti lér. Az előadás kez-
dete 11 órakor. A mlisor egyes számai alatt 
a terem be leBZ zárva. A Vöröskereszt Egye-
sület külön meghívókat nem bocsájt ki, hanem 
ezen az uton keri Csíkszereda nemes gondol-
kozású, áldozatkész közönségét, jöjjenek el 
mindannyian, hal'gdssák meg az élvezetes elő-
adást. Es ha jön a szeretet ünnepe Kará-
CBony, belopódzik majd a mi szivünkbe is a 
boldogBág egy parányi BUgara, bogy a sok-sok 
ezer karácsonyfával  borított büszke Kárpátok 
aljában elhúzódó lövészárkokban, drága hazán-
kat védő vitézeink mosolyogva bontogatják a 
szeretett otthonból jött ezer meg ezer kis csoma-
got, melynek elkészítéséhez mi is, igaz szere-
tettel, hazafias  lelkesedéssel járuljunk hozzá. 

— Adjunk prémet katonainknak. A 
téli háború bo zalmai ellen katonáinknak 
prémre van szüksége. Akinek van, sürgősen 
küldje be e címre: Hadsegélyező Hivatal, 
Budapest, Váczi-utca 38. sz. A posta ingyen 
szállítja. 

Most je lent meg 

i Szent Család 
Képes Népnaptára 

az 1915-ik évre. 
Tartalma: Több színben 
előállított címkép, 60 há-
borús- és s z ö v e g k é p . 

A világháború 
legújabb eseményei képekkel . 
A háborúban elesett magyar hő-
B e i n k névsora. Az 1914. évben 
történt világesemények réBzletes 
leírása képekkel. Érdekes olvas-
mányrész szövegképekkelstb Btb. 

Ára csak 60 fillér. 
Kapható Vákár L. könyvke-
reskedésében, Csíkszereda. 

Í* 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cstkssarada. 




