
120-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi december 8. 

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

A Csiki  Lapok rendkiviili  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

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

Táviratok! 
Hagy győzelmeink az oroszokon. 

Az oroszok kiverése a Kárpátokból. 
2700 orosz fogoly. 

Budapest, december 6. 
(Hivatalos). Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnök  helyettese jelenti a főhadiszállásról: 
A Lengyelországban folyó  csata a 

szövetséges haderőkre nézve előnyösen 
halad előre. 

A Nyugat-Galicziában előnyomult 
orosz haderőket csapataink és a német 
csapatok délről megtámadták. A szö-
vetségesek 2200 oroszt foglyul  ejtettek 
és némi ellenséges trént zsákmányoltak. 

A Kárpátokban részleges harc volt. 
A Beszkideken betört ellenséget 

visszavertük és 500 foglyot  ejtettünk. 

Seregeink nagy győzelme. 
Lodzot elfoglaltuk. 

Budapest, december 7. 
(Hivatalos). A német nagy főhadiszállásról  ér-

kezett éjjel Berlinen át: 
Csapataink Lodzot elfoglalták.  Az 

oroszok súlyos veszteségek után vissza-
vonulnak. 

Ez a hir, mint a szövetséges haderők 
ujabb offenzivájának  nagy eredménye, 
élénk örömet keltett. 

(Lodznak 200,000 lakósa vao, Oroszország leggazdagabb 
gyáripari városa, mélyen beDt fekszik  Lengyelországban. Elfog-
lalása nagy győzelmet és eredményt jelent Szerk.) 

Szerbiában uj esoportositások folynak. 
Budapest, december 7. 

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

Belgrád bevételét követő hadmüve-
ietek haderőnk uj csoportosítását teszik 
szükségessé, melynek részletei termé-
szetszerűleg a nyilvánosság elé nem 
valók. 

Az oroszok döntő veresége. 
Lodz elfoglalása. 

Hindenburg ujabb nagy diadala. 
Berlin, december 7. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

A nyugati hadszintérről és a Mazuri 
tavaktól keletre fekvő  területről nincs 
különös hir. 

Eszak-Lengyelországban a Lodz kö-
rüli hosszas küzdelemben e várostól 
északnyugatra s délnyugatra álló orosz 
haderő visszaverésevel nagy kihatású 
eredményt értek el. Lodz birtokunkban 
van. Csata eredményei a harctér terje-
delme miatt még nem tekinthető át. Az 
orosz veszteségek kétségen kivül igen 
nagyok. 

Az oroszoknak arra irányuló kisér-
leteit, hogy Dél-Lengyelországból észa-
kon szorongatott hadseregeiknek segít-
ségére siessenek, az osztrák-magyar és 
német csapatoknak Piotrkowtól dél-
nyugatra ellenség ellen intézett táma-
dásai meghiusitották. 

(A  három hét óta folyó  lengyelországi  óriási csata fegy-
vereinknek  meghozta  a második  lodzi  nagy győzelmet,  mely 
bizonyára döntő  befolyással  bir a világháború  eseményeire. 
Hindenburg  három hét alatt  most negyedszer  veri meg az 
oroszokat,  ezúttal  azonban — a jelentésből  kitetszöleg  — az 
oroszok  döntő  vereséget  szenvedtek,  melynek  hatása kiszá-
míthatatlan.  A legközelebbi  részletes  jelentések  kétségtelenül 
a legörvendeteseb  hireket  fogják  hozni, annyival is inkább, 
mert most az orosz főerőt  vertük  meg. Szerk.) 

A miniszterelnök távitata. 
Budapest, december 7. 

Gróf  Tisza István miniszterelnök vármegyénk főispánjához 
a következő táviratot intézte: 

Lodzot a németek elfoglalták.  EgyesQlt seregeink egész 
Orosz-Lengyelországban diadalmasan nyomulnak előre. Egyik 
seregünk Nyugatgaliciában támadta meg oroszokat, akik 2200 
fogo'y  és néhány trainoszlop elvesztése után vonulnak vissza. 
Ezen sikeres támadás hatása alatt a kárpáti szorosokban levő 
orosz csapatok is visszavonulnak csapataink által követve ugy, 
hogy hazánk területe a legrövidebb idő alatt teljesen tiszta less 
az ellenségtől. TISZA. 

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

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

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

fcyoiuklaM  Vakar L. moiivinivnmaiabiia, Ctukaan/edii. 




