
117-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi december 5. 

Ára 4 fillér. CSÍKI 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 törökök sikerei. 

Konstantinápoly, december 4. 
(Hivatalos). A török főhadiszállás  közli: 
A török csapatok a Csorok folyó  zónájában 

nagy sikereket értek el. 
Részletek még nem tudhatók. 
Az oroszok kiverése a Kárpátokból. 

Budapest, december 4. 
(Hivatalos). A Budapesti Tudósító jeleaţi: 
Addig is míg részletesebb jelentést adhatunk az egyes kár 

páti szorosok körül folyó  harcokról, megállapíthatjuk, hogy a 
Zemplénbe betört ellenség teljes megverése és az ország terü-
letéről való kiűzése sikeresen halad előre. 

Zempléntől keletre osak itt ott folynak  kisebb mérvQ csa-
tározások, de mindenütt sikeresen az ország határain kívül álló 
ellenséggel. 

Egy erősebb orosz hadosztály megszállotta Sáros vármegyé 
nek északkeleti határszéli részét. Az ellenséges csoport vissza-
verésére szükséges intézkedések folyamatba  tétettek. 

A zempléni és aárosi hadműveletek közelében fekvő  vidé-
ken katonai részről megtették a sebesültek elszállítására vonat-
kozó s más hasonló előírásszerű intézkedéseket. 

A minden eshetőséggel számító előrelátás ezen jelenségének 
nem szabad a közönséget nyugtalanítania vagy megtévesztenie. 

Mint az az első betörés alkalmával történt most is tények 
fogják  rövid napok múlva beigazoln1, hogy aggodalomra nincsen 
Bemmi ok. 

A németek harcai. 
Berlin, december 4. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

A nyugati hadszíntéren Flandriában 
franciáknak  csapataink ellen intézett 
támadásait ismetelten visszavertük. 
Hasonlóképpen Altkirchtöl délnyugatra 
hol franciák  jelentékeny veszteséget 
szenvedtek. 

Keleti hadszintéren a Mazuri tavak-
tól keletre az ellenséges támadásokat 
visszavertük, miközben oroszoknak 
nagy veszteségeket okoztunk. 

Lengyelországban offenziváink  nor-
málisán haladnak előre. 

0 Felsége távirata. 
Budapest, december 2. 

(Hivatalos.) Frank Liborius gyalogsági tábor-
nok, az ötödik hadsereg parancsnoka Ő Felségé-
hez a tegnapi napon az alábbi sürgönyt intézte: 

Belgrád, december 3-án. 
Abban az ünnepélyes pillanatban, amelyben 

megadatott nekünk, hogy a belgrádi várra császári 
és apostoli királyi Felséged dicsőséges zászlóját 
kitüzhessük, az összes fegyveres  erőnek minden 
részéből e dicső jelvény körül egybegyűlt küldött-
sége nevében kérem Felségedet, kegyeskedjék 
megengedni, hogy lelkes hódolatunkat legalázato-
sabban bemutathassuk. 

E táviratra ö Felsége ma Frank tábornokhoz 
az alábbi sürgönyt intézte: 

A belgrádi várra kitűzött zászlónkra feltekintő 
hű harcosok hódolatát örömmel fogadva,  meg-
indult szivvel emlékezem meg derék, kitűnően 
vezetett balkáni haderőmről. Az ő hires harcai-
nak köszönhető Belgrád birtokba vétele is. 

Ferencz József. 

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. 

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

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

hfommicti Vákár L. könyvmyomdájiban, CaUUMieda. 




