
113-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi december I. 

Ar, 4 fillér, (j jj J K i L A F Ű K ẐXL. 
A Csiki  Lapok rendkívüli  kiadásai  afővá-  A „Hivatalos" Jelzésű táviratok a miniszterelnök-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. Bég sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
A németek hareai. 

Berlin, november 29. 
(Hivatalos). A német főhadiszállásról  jelenlik: 
A nyugati hadseregre nézve tegnspi napról csak annyi jelen 

teni való van, hogy az ellenségnek Yperntól délkeletre éa Lens 
tői nvugatra ellenünk intézett támadásai meghiúsultak. 

Keleten a helyzet a Visztula jobb partján változatlan. 
Az oroszoknak Lodz környékén való előretöréseit vissza-

vertük. Ezután megkezdett ellentámadásaink sikeresek voltak. 
Dél-Lengyelországból nincs lényeges je'enteni való. 

Nagy győzelmeink Szerbiában. 
A szerbek szuronyrohamai. 

2 ezredest, 19 tisztet, 1245 katonát foglyul ejtettünk. 
Budapes', november 30. 

(Hivatalos) Potiorek táborszernagy, a deli hadsziutérről je 
leüti : 

Az ellenség a jelenlegi ütközet harcvonalán kétségbeesett 
ellenállást fejt  ki és egészen a szuronyharcig kifejlődő  ellen-
támadásokkal próbálja előnyomulásunkat feltartóztatni. 

A Kolubara keleti partján álló csapataink helyenklnt ismét 
tért nyertek. 

A Valjevón tul és attól délre előnyomult hadoszlopok álta-
lában a Lyig folyótól  keletre fekvő  magaslatokat és ama vona-
lat érték el, mely Suvobor magaslattól és Uzicétől keletre 
fekvő  utháromszögig húzódik. 

Tegnap összesen két ezredparancsnokot, 19 tisztet és 
1245 főnyi  legénységet fogtunk  el. 

A z oroszok vereségd a Kárpátokban. 
1600 orosz fogoly. 

Budapest, november 30. 
(Hivatalos). Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari főnök  helyettese 

jelenti: 
A tegnapi nap egész Orosz-Lengyelországban és nyugat-

galíciai arcvonalunkon igen nyugodtan telt el. 
A Kárpálokban a Homonna felé  előnyomult ellenséges erő-

ket megvertük és visszaszorítottuk. 
Csapataink 1500 oroszt ejtettek foglyul. 

A szerbek végnapjai. 
1254 szerb fogoly, 14 géppuska. 

Honvédeink rohama. 
Budapest, november 30. 

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

A déli hadszintéren folytonos  harcok 
varnak. 

Tegnap a Valjevó-Canjak útvonal 
szivósan védett Suvobor nevü legma-
gasabb pontját erős harc után roham-
kai elfoglaltuk. 

Ez alkalommal kitüntette magát a 
70-ik zászlóalj. 

Az utóbbi napokban kitűnt a 16-ik 
ezred és 23-ik honvédezred is. 

Tegnap összesen 1254 szerbet ejtet-
tünk foglyul  és 14 géppuskát találtunk. 

Az oroszok súlyos vereségei. 
5100 orosz fogoly, 18 ágyu. 

Berlin, november 30. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
A nyugati hadszint éren nincs jelen-

teni való. 
A kelet-poroszországi határon erős 

orosz haderőnek ama kísérlete, hogy 
a Darkehmentől keletre fekvő  német 
erődítéseket meglepetésszerűen megtá-
madjon, kudarcot vallott, miközben az 
oroszok súlyos vereséget szenvedtek. 
Támadók megmaradt töredéke néhány-
tiszt és 600 ţonyi legénység fogsá-
gunkba jutott. 

A Visztulától délre tegnap emiitett 
ellentámadások jelentős sikereket ér-
tek el. Tizennyolc ágyu és több mint 
4500 hadifogoly  volt zsákmányunk. 

Dél-Lengyelországban semmi külö-
nös esemény nem történt. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen k a t o n á i n k n a k 

prémre van szllksége. Akinek van, sürgősen küldje 
be e címre: Hadsegélyezö 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! 

Deszka, palló, léc, gyalult padló deszka min-
denféle  méretben és mennyiségben. Hulladék léc 
és cándra szekérszámra házhoz szállítva állan-
dóan kapható a Madéfalvi  „Ida" Fiirészgyárnál. 
Megrendeléseket szívesen felvesz  Vákár L. könyv-
és papirüzltíte Csíkszeredában. 

h)ODu«ti Vákár L. köavvnyemHáJábaa, Catkuareda. 




