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

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! 
A harc az oroszokkal tovább tart. 

Budapest,  november 27. 
[Hivatalos).  Hőfer  vezérőrnagy,  a vezér-

kari  főnők  helyettese  jelenti: 
Orosz-Lengyelországban a csata az 

arcvonal nagy részén álló harc jelle-
gét öltötte magára. 

Nyugat-Gallclában csapataink a Du-
najec alsó folyásán  át előrenyomult 
orosz erőket visszatartják. 

A Kárpátokban is folynak  a harcok. 

A gabonaárak megállapítása. 
Budapest,  november 27. 

(Hivatalos). A Pester L'oyd értesü-
lése szerint a magyar és osztrák kor-
mányok a maximális árak kérdésében 
megegyeztek az ármeghatározás azonos 
elveire, valamint az örleméuyek forgal-
mának azonos szabályozására nézve. 

Az erre vonatkozó kormányrendele-
tek november bó 29 én fognak  közzé-
tétetui. 

Levegőbe repült angol csatahajó. 
London, november 27. 

(Hivatalos). Az alsó ház tegnapi ülé-
sén közölte Churchill, az admiralitás 
első lordja, hogy Boulvarlii sorhajó no-
vember 26-én reggel Schernessben le-
vegőbe repült. 700 — 800 ember életét 
vesztette és csak 12 embert sikerült 
megmenteni. 

A katasztrófa  szemtanúi szerint a 
katasztrófát  belső robbanás okozta. A 
hajó három perc alatt elsQlyedt. 

A török hadizsákmány. 
Konstantinápoly, november 27. 

(Hivatalos.) A török főhadiszállásról  jelentik: 
A hadszíntéren a helyzet általában 

nem változott. 
Amint ma megállapítást nyert, Mor-

gulnál 4 ágyút zsákmányoltunk az ellen-
ségtől, melyek közül kettőt hsszuáiha-
tatlsnná lettek. 

Szerbiában MvezSeo foly  a harc. 
800 ujabb szerb fogoly. 

Budapest,  november 27. 
(Hivatalos.)  Potiorek  táborszernagy  je-

lenti  a déli  harctérről: 
A Kolubara menti harcok kedve-

zően haladnak. 
Tegnap is, dacára az ellenség szí-

vós ellenállásának, csaknem az összes 
harcvonalokon tért nyertünk, körül-
belül 900 foglyot  eltettünk és egy 
ágyút zsákmányoltunk. 

A rendkívül kedvezőtlen Időjárás, 
a lapályok feneketlen  talaja, valamint 
ama körülmény, hogy a magaslatokon 
a hózivatarok minden kilátást meg-
akadályoznak, hadműveleteinket meg-
nehezítik ugyan, a csapatok hangulata 
azonban az arcvonalakról érkezett Je-
lentitek aierlnt kitűnő. 

A németek harcai. 
Berlin, november 27. 

(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-
lásról  jelentik: 

Az angol hajók tegnap sem alkal-
matlankodtak flandriai  tengerparton. 

A nyugati hadszíntér harcvonalán 
sem történt lényeges változás. 

Langemarchtól északnyugatra egy 
házcsoportot bevettünk és ott foglyokat 
ejtettünk. 

Az argonnei erdőségben támadásunk 
előbbre haladt. 

A franciáknak  Saint-Uiohieltól keletre 
levő Apremont ellen intézett támadását 
vissza vertük. 

Keleten tegnap döntő harcok nem 
folytak. 

Csernoviczot kiürítettük. 
Budapest, november 27. 

(Hivatalos) Hőfer  vezérőrnagy, a 
vezérkari főnök  helyettese jelenti a 
főhadiszállásról: 

A lengyel harcvonalon tegnapi nap 
aránylag nyugodtan telt el. 

Nyugat-Galioiában és a Kárpátokban 
a harcok folytak,  de döntés sehol sem 
történt. 

Csernoviczot osapataink ismét kiürí-
tették. 

— Aranyat — vasért  1 Minden  ék-
szer, értéktárgy,  a mit  a* AugusMa  se-
gélyalapnak  adunk,  éhséget  fog  enyhí-
teni  és  könnyeket  fog  letOrOlni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Matiné. A .Vöröskereszt Egyesület 

Csíkszereda város Választmáaya" f.  hó 29-dikén 
(vasárnap) délelőtt 11 órakor a vármegyeház 
tanácskozási termében ,Matíne"-t tart, melynek 
jövedelmével harcban levő vitéz katonáink kará-
csonyi ajándékához járul. Hogy mily nagy öröm-
mel, meleg szeretettel szerepelnek társadal-
munk lelkes uri hölgyei és férflai  a szépen 
összeállított, komoly hangú és művészi értékű 
müsorhan, mutatják az alábbi számok : 1 Him-
nusz. Éoekli a főgimnázium  énekkara. 2• Váradi 
Antaltól: Imádkozik a király. Szavalja László 
Piroska. 3. Puccini .Tosca imája". Énekli: 
Balióné Loyczel Mariska, zongorán kiséri Dr. 
Kolonics Dénesné. 4. Pergolese „Tre Griorni' 
gordonka BZÓIÓ. Játsza Nagy Gyula, zongo-
rán kíséri Dr. Kolonics Dénesné. 5. A BZÍV 
tűzkeresztsége. Beszéd, tartja Dr. Csipak Lajos. 
6. Liszt Ferenc. VI. Rapsodia Zongorán elő-
adja Filep Jucika. 7. Heidelberg A. .Die 
Wacht am Rhein*. Vegyesjtvra átírta Domá-
nyáncz Péter zenetanár. Éneklik: Fejér Ella, 
Kovács Mariska, Nagy Margit, Veress Paula, 
Antalóczy János, Kádár Ferenc, Králl János, 
Sztankó Zoltán. Beléptidij személyenként 1 ko-
rona. Gyermekjegy 40 fillér.  Az előadás kez-
dete 11 órakor. A műsor egyes számai alatt 
a terem be less zárva. A Vöröskereszt Egye-
sület külön meghívókat nem bocsájt ki, hanem 
ezen az uton kéri CaikBzereda nemes gondol-
kozású, áldozatkész közönségét, jöjjenek el 
mindannyian, hal'gassák meg az élvezetes elő-
adást És ha jön a szeretet ünnepe Kará-
csony, lopódzék be majd a mi szivünkbe is a 
boldogság egy parányi Bugara, bogy a Bok-sok 
ezer karácsonyfával  boritolt büszke Kárpátok 
aljában elhúzódó lövészárkokban, drága hazán-
kat védő vitézeink mosolyogva bontogassák a 
szeretett otthonból jött ezer meg ezer kis csoma-
got, melynek elkészítéséhez ml is, Igaz szere-
tettel, hazafias  lelkesedéssel járuljunk hozzá. 

— Adjunk p réme t katonáinknak. A 
téli háború bo zalmai ellen katonáinknak 
prémre van szüksége. Akinek van, sürgősen 
küldje be e cimre: Hadsegélyező Hivatal, 
Budapest, Váczi-utca 88. BZ. A posta ingyen 
szállítja. 

Most je lent meg 

Â Szent Család 
Képes Népnaptára 

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

A világháború 
legújabb eseményei képekkel . 
A háborúban elesett magyar hő-
seink névsora. Az 1914. évben 
törtéut világesemények részletes 
leírása képekkel. Érdekes olvas-
mányrész szövegképekkel stb. stb. 

A r a csak 60 fillér. 
Kapható Vákár L. könyvke-
reskedésében, Csíkszereda. 

h»onaioi( Vákár L. ktavvwomrtáiában. Cslksaawdn, 




