
118-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi december 6. 

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 sajtóosztályéinak hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Győzelmes, előnyomulásunk Szerbiában. 

Arangyelovácot elfoglaltuk. 
Budapest, december 5. 

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

Belgrádot tegnap ünnepélyesen bir-
tokunkba vettük. 

Csapataink e harcvonal északi ré-
szében küzdelem nélkül haladnak előre, 
miközben tegnap 300 szerbet foglyul 
ejtettek. 

Arangyelováctól nyugatra és dél-
nyugatra előre nyomuló csapatainkkal 
nagyobb ellenséges erők szállnak 
szembe és heves támadásokkal, ame-
lyeket mind visszautasítottunk, a szerb 
hadsereg visszavonulását igyekeznek 
fedezni. 

Az oroszok kivonulása a Kárpátokból. 
Budapest, december 5. 

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

Tegnapi nap a Kárpátokban, Nyugat-
Galíciában és Dél-Lengyelországban ál-
talában nyugodtan telt el. 

Eszak-Lengyelországban a harcok 
még folynak. 

Az oroszok menekülnek csapataink elől. 
Budapest, december 5. 

(Hivatalos.) A Budapesti Tudósító jelenti: 
A kárpáti szorosokban nagyobb harc 

nem volt. 
Az ellenség ugy Zemplénben, mint 

Sárosban is visszavonulóban van ugy, 
hogy ma már e két vármegyének is csak 
igen csekély határszéli részei vannak 
az ellenség kezében. 

A törökök sikerei. 
Konstantinápoly, december 6 

(Hivatalos.) A török főhadiszállásról  jelentik : 
A Csoroch éa Adzsár zónában operáló csapataink naponta 

győzelmeket vívnak kl. 
Északi irányban az Adzsárig nyomultak előre és eljutottak 

Dátumtól keletre Ardanchanig. 
Ardanchantól nyugatra harc volt. Csapataink nagy mennyi 

Bégü fegyvert  és gépfegyvert  zsákmányoltak. Az oroszok Ardan-
ehan irányában elmenekültek. 

India és Afganisztán  a törökök mellett. 
Konstantinápoly, december 5. 

(Hivatalos). Az Agence Ottomane jelenti a 
főhadiszállásról: 

A ghilányü dervisek résztvesznek a 
szent háborúban. Itt az összes indiai 
és afgán  muzulmánok önként jelent-
keztek szolgálatra. 

A szerbek kétségbeesett harca. 
600 szerb fogoly. 

Budapest, december 5. 
(Hivatalos.) Potiorek táborszernagy, a déli hadszintérről je-

lenti : 
Arangyelováctól nyugatra és délnyu-

gatra a harcok rendkívül makacsok és 
veszteségteljesek. 

Eddig végérvényes döntés még nem 
történt. 

Tegnap több mint 600 szerbet fog-
lyul ejtettünk. 

A franciák  vereségei. 
1200 orosz fogoly. 

Berlin, december ó. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Flandriában és Lenstől délre tegnap 

franciáknak  támadásait visszavertük. 
Labasseban, az argonnei erdőségben 

és Altkirchtöl délnyugatra csapataink 
előbbre haladtak. 

A Mazuri tavaktól keletre folyó  har-
cokban helyzet kedvező. Kisebb vállal-
kozások itt 1200foglyot  eredményeztek. 

Lengyelországban hadműveleteink 
rendjén folynak. 

Az északi harctérről. 
Budapest, december 5. 

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

A Kárpátokban tegnap sem fordult 
elő lényegesebb esemény. 

Nyugat-Galiciában Tymbarknál ré-
szünkre eredmenyes kisebb harcok fej-
lődtek ki. 

Dél-Lengyelországban a helyzet vál-
tozatlan. 

Eszak-Lengyelországban a osata to-
vább folyik. 

Nyomnod Vakar L. konyvnyom«»]»b>a, CaUiaeiada. 




