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CSIKI LAPOK ZEXZ 
A Csiki  Lapok rendkívüli  kiadásai  afővá-  A .Hivatalos" Jelzésű táviratok a miniszterelnök-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. s eK sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Északon a hare kedvezően foly. 
Visszavert orosz támadások. 

Budapest, december 3. 
(Hivatalos). Höfer  vezérőrnagy, a vezérkari főnök  helyettese 

jelenti: 
Nyugatgaliciai és oroszlengyelországi arcvonalunkon általá-

ban tegnap is nyugalom volt. 
Mult éjjel az oroszok támadását Wolbromtól északnyugatra 

visszautasítottuk. 
Novoradomszktól nyugatra fekvő  területen és Lodznál a har-

cok kedvezően alakulnak. 
Przemysl előtt az oroszok utolsó kirohanásunk hatása alatt 

tétlenek iparadtak. Több ellenséges repülő eredménytelenül do 
bott le bombákat 

A kárpáti hadműveletek még nincsenek befejezve. 
Az a hir, mely csapatainknak Belgrádba való bevonulásáról 

szól, az északi hadszintéren kimondhatatlan örömet keltett. 

Belgrád elfoglalása. 
Budapest, december 3. 

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

Csapatainknak a Kolubarán át való 
győzelmes előnyomulása ellenséget arra 
kényszeritette, hogy Belgrádot, mely-
nek védelmi művei észak ellen irányul-
tak harc nélkül adja fel,  nehogy ottani 
helyőrséget elfogatás  veszélyének 
tegye ki. 

Csapataink a Száván át és déli irány-
ból hatoltak be Belgrádba és elfoglal-
ták a várostól délre elterülő magasla-
tokat, középületeket, köztük Német-
ország és Ausztria-Magyarország kö-
vetségi palotáit és nyomban katonailag 
biztositották az arcvonal többi részét. 

Az ellenség visszavonulóban lévén 
és saját oszlopaink a feneketlen  uton 
csak lassan juthatván előre, csupán 
kisebb harcok fejlődtek  ki az ellensé-
ges utóvédekkel, kik közül mintegy 
200 embert foglyul  ejtettünk. 

A német esászár Boroszlóban. 
Berlin, december 3. 

(Hivatalos). A német császár tegnap 
Boroszlóban megbeszélést folytatott 
Frigyes főherceggel,  aki Károly Ferenc 
József  trónörökös és Hötzendorfl  Con-
rád vezérkari férőkének  kiséretében 
jelent ott meg. 

A császár később meglátogatta a 
hadikórházat. 

A nyugati és keleti haretérrről. 
Berlin, december 3. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

A hadszintéren ma sem történt lé-
nyegesebb esemény. 

A törökök sikerei. 
Konstantinápoly, december 3. 

(Hivatalos). A török főhadiszállás  közli: 
Jorok-zónábán előnyomuló csapa-

taink ujabb eredményeket értek el, 
mennyiben megszállották a Jorok 
folyótól husz kilóméternyire keletre 
fekvő Ardanics városát. 

A villamos világítás drágítása. 
A Ganz-cég rövid, de velős felszólításokkal 

hozta a közönség tudomására, hogy december 
1-től egységárait 40°|0-al felemeli  és aki „a min-
denkoron megállapított áramdíj felemeléséhez'" 
hozzá nem járul és a kézbesített kötelező nyilat-
kozatot alá nem írja, azt december 5-én egy-
szerűen kikapcsolja. Azt tudtuk és a közönség 
nap-nap után panaszolta, hogy az országban a 
villamos áramot legdrágábban fizetjük,  vagyis 
egy hektowatóráért 10 fillért  fizetünk,  holott az 
országban az átlagos ár 6 fillér.  így Désen és 
még igen sok helyen 6 fillér,  Szászrégenen cse-
kély 3 fillér.  Ezek után csakugyan nem voltunk el-
készülve áremelésre, és éppen 40°|0-ra. Az áreme-
lés azonban nem lesz oly könnyű, mert először 
is a városi tanács még nem határozott, nem is fog 
határozni, másodszor pedig szombaton a városi 
képviselőtestület közgyűlést tart e tárgyban és 
harmadszor a felemelést  és annak százalékát a 
Ganz-cég nem egyoldalúan fogja  meghatározni. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

prémre van szüksége. Akinek van, sürgősen küldje 
be e cimre: Hadsegelyezö Hivatal Budapest, Váczi-
utca 38. sz. A posta ingyen szállítja 

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

Nyomatott V*kar L. könyvnyomdáikban, Cnkuweda. 




