
11-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi december 7. 

Ára 4 fillér. CSÍKI LAPOK Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

A Csíki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

A .Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-
ség: sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Az angolok súlyos veresége. 

Konstantinápoly, december 6. 
(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik: 
Tegnap a partra szállott angol csapatok meg-

kísérelték a Tigris folyó  és a Suvaja csatorna 
között megszállva tartott hadállásainknak meg-
támadását. 

A kifejlődött  harcban az angolokat, akik nagy 
veszteségeket szenvedtek, megvertük,egy gépfegy-
vert és sok muníciót zsákmányoltunk. 

(A harc a Perzsa-öböltől északnyugatra folyt  le. Szerk.) 

A szerbek kétségbeesett harca. 
Budapest, december 6. 

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

Belgrádtól délre csapataink tért nyertek. 
Arangyelováctól és Milanováctól nyugatra az 

ellenség ujabb erősítéseket kapott és vehemens 
támadásait nyugat felé  folytatja. 

A csapataink által megszállott szerb terüle-
tekre, melyeket csaknem elpusztítva találtunk, 
lassanként kezdenek visszatérni az elmenekült la-
kósok. 

Mintegy 15 ezer lakós megmaradt helyén. 
Belgrádban az újonnan szervezett városi köz-

igazgatás már gyakorolja funkcióit. 
(A szerbek Arangyelovác és Milanovác előtt kétségbeesett 

támadásokkal próbálják megvédeni Kragujevácot, valamennyi 
támadásukat azonban véres fejjel  verték vissza hősiesen küzdő 
csapataink. Minden jel arra vall, hogy e támadasok utolsó erő-
feszítései  a szerb hadseregnek és ha nem csalódunk, a legrflvi 
debb idő alatt a szerb hadsereg teljes és döntő vereségét adhat 
juk hírül. Szerk.) 

Egy hires orosz hadvezér letartóztatása. 
Bukarest, december 0. 

(Hivatalos.) A bukaresti „Adeverul" jelenti OdeBSából: 
Rennenkampf  orosz tábornokot le-

tartóztatták. 
Rennenkampf  18 órai késéssel érke-

zett a kijelölt helyre a lengyelországi 

csatatéren, mi által lehetővé vált a né-
metek éles áttörő mozdulata. 

(Rennenkampf  oroBz tábornok már az orosz-japán háborúban 
nevezetes szerepet vitt, de a jeleni háborúban a hadiszerencse 
elfordult  tőle, vereség vereségre érte. Öt verték meg megsem-
misítő fölénnyel  a németek Kelet Poroszországban, honnan éppen 
e miatt elmozdították és Lengyelországba rendelték le, de vesz-
tére, mert későn érkezett meg.Lodzhoz. Két némtt hadtestet 
ugyanis bekerítettek az oroszok, <jkkor azonban ujabb két német 
hadtest érkezett a megsemmisülés veszélyében levő németek 
segítségére, kik vakmerő ellentámadásaikkal, miután Rennenkampf 
orosz tábornok seregével 18 órát késett, döntóleg megverték az 
oroszokat, 12,000 foglyot  ejtettek, 25 ágyút zsákmányoltak anél-
kél, hogy egy ágyujokat is elvesztették volna. Ezért tar óztatták 
le és bűnhődik az egyébként német Bzármazásu, moBzk vai keres-
kedőnek fl  i Rennenkampf,  ki nevét a cár rendeletére csak nem-
régen változtatta oroszra. Szerit.) 

A németek döntő haicokat vivnak. 
Berlin, december 6. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

Ma éjjel a Bethunetől északkeletre fekvő  Ver-
mel les megtartása felesleges  áldozatokat kívánt 
volna tőlünk, ezért tervszerűen kiürítettük és a 
meglevő épületeket is levegőbe röpítettük. Csapa-
taink a helységtől keletre kiépített hadállásokba 
vonultak. Az ellenség eddig nem volt képes őket 
követni. 

Altkirchtől nyugatra és délnyugatra franciák 
jelentékenyebb erőkkel megújították támadásaikat, 
de siktertelenül. Nagy veszteségeket szenvedtek. 

Egyebekben nyugaton nem volt említésre méltó 
esemény. 

A Mazuri tavaktól keletre az ellenség nyugod-
tan viselkedett. 

Lodz körül a harcok csak ugy, mint eddig, 
megfelelnek  várakozásainknak. 

Dél-Lengyelországban nincs változás. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

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

fcyomiufti  Vakar L konvvnyen)rt*i»baa. < aiki-amedit. 




