
115-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi december 3. 

Ar. 4 fillér. CSÍKI LAPOK 
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A Csiki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a/ővá-  A .Hivatalos- jelzésű táviratok a miniszterelnök-
rotri  lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. «ég sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

I Rendkívül örvendetes hírt és nagy eseményt 
hozott a táviró. Belgrád hires várát, a szerbek 

' féltett  fővárosát  hősiesen küzdő csapataink el-
foglalták  és birtokba vették. 

Mély hálával és határtalan örömmel fogadjuk  e nagy eseményt, mely a 
szerb orgyilkosok bünhödését és végpusztulását jelenti. 

Lobogózzuk fel  házainkat, öltsön ünnepi diszt városunk, hogy ezzel is 
méltó kifejezést  adjunk hazafias  örömünknek! 

Fegyvereink győzelmében rendületlenül bizva, vezérelje az isteni gond-
viselés vitéz katonáinkat a végleges, döntő győzelemre! 

Polgárok 

Táviratok! 
fiz  északi harctérről. 

Budapest, december 2. 
(Hivatalos). Höfer  vezérőrnagy, a vezérkari lőnök helyettese 

je'enti: 
Nyugatgaliciai  és orostlengyelor-xági  arcvonalunkon  általában 

tegnap is nyugalom volt. 
Przemysl  előtt  az ellenséget,  amely megkísérelte,  hogy a vártól 

északra  előretolt  állásainkat  megközelítse,  a várőrség  ellentámadással 
visszaverte 

A Kárpátokban  a harcok  még folynak. 

II németek harcai. 
Berlin, december 2. 

(Hivatalos). A német főhadiszállásról  jelenlik: 
Nyugaton az ellenség kisebb előretöréseit visszavertük. 
Az nrgonnei erdőségben a wűrtt mbergi 120 gyalogezred, 

császár Ő Felsége ezr-d", erős támaszpontot elfoglalt,  miközben 
két tisztet és mintegy 300 főnyi  legénységet foglyul  ejtett. 

Kelet Poroszországból nincs újság. 
Észak Lengyelországban normálisan tovább folynak  a harcok. 
Dél Lengyelországban az ellenséges támadásokat visszavertük. 

A szerbek általános visszavonulása. 
Budapes1 , december 2. 

(Hivatalos.) Potiorek' táborszernagy, a déli hadszíntérről je 
lenti: 

Mivel ellenség vî bzavonulóban van, tegnap nem voltak na 
gyobb harcok. 

Előre küldött hírszerző osztagok ellenséges u'övédekre l uU 
kantak és több azáz foglyot  ejtettek. 

Belgrád elesett. 
Csapataink bevonultak a szerbek fővárosába. 

Budapest, december 2. 
(Hivatalos). Ö Felségéhez az Ötödik hadsereg parancsnokától 

következő hódoló távirat érkezett: 
Tulboldogan kérem császári és apostoli királyi Felségedet, 

engedje meg, hogy dicsőséges uralkodásának hatvanhatodik 
évfordulóján  az ötödik hadsereg leghódolatteljesebb szerencse 
kivánatalt rakhassa Felséged lábai elé azon legalázatosabb 
jelentésemmel együtt, hogy az ötödik hadsereg csapatai ma 
Belgrád városát birtokba vették. 

FRANK, gyalogsági tábornok. 
(Frank Liborius tábornok e jelentése óriási katonai és er-

kölcsi sikert jelent, mely kitörö örömet kelt az egész országban. 
Szerk) 

A törökök sikerei. 
Konstantinápoly, december 2. 

(Hivatalos). A török főhadiszállás  közli: 
Asserbeidsán határán folynak  a harcok. 
Az első csapat fogoly,  6 tiszt és 83 közlegény Trapezuntba 

érkezett 
Fezza tartomány déli részén Savja Am és Galatánál a se-

nuasiak és francia  csapatok között heves csata folyt 
A senussiak vezére, Abdullach sejk életét vesztette, de csa-

pata a franciákat  mégis inenekQlésre kényszeritette. 
A senussik Kanén és Vadaju vidékén is fényes  győzelmeket 

arattak. 

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

bjomatutt Vakar L. könyvnyomdában. iHtlutaereda. 




