123-ik számú rendkívüli kiadás!
Csíkszereda, 1914. évi december 12.
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A Csiki Lapok rendkívüli kiadásai afőváA .Hivatalos' jelzésű táviratok a miniszterelnökí'osi lapokat majdnem két nappal előzik meg. ség sajtóosztályának hivatalos táviratai.

Táviratok!
Az otoszok veresege.

Nyugat-Galiciában foglyaink száma több mint 10,000.

Szerbiában nem volt harc.
Budapest, december 11.
(Hivatalos). Potiorek táborszernagy a déli harctérről jelenti:

A déli harctéren semmi fontosabb
Budapest, december 10.
esemény
nem fordult elő.
(Hivatalos). Hőfer vezérőrnagy, a vezérkari
Az
elrendelt
eltolások általában nafőnök helyettese jelenti a főhadiszállásról:
gyobb harcok nélkül mennek végbe.

Lengyelországban arcvonalunkon
tegnap nyugalom volt. Egyetlen támadást, melyet oroszok Novoradomszktól Az oroszok kivonulása a Kárpátokból.
délnyugatra eső területen éjjel intéztek
Galicziában még nincs döntés.
ellenünk, mi visszavertük.
Nyugat-Galiciában mindkét részről
Budapest, december 11.
nagy erőket vittek küzdelembe. Itt ed(Hivatalos.) Hőfer vezérőrnagy, a vezérkari
dig több mint tízezer oroszt fogtunk el. főnök helyettese jelenti:
Csata ma is tart.
Hadműveleteink a Kárpátokban tervszerűen
A Kárpátokban hadműveleteink kö- játszódnak
le. Az ellenség részéről többnyire
vetkeztében sajat területünkből már csak utóvédekkel
jelentékeny részt eikeiült visszasze- ket visszavetettünk.fejtettek ki ellenállást, melyerezni.
Galicziában még nincs döntés. Hol oroszok

Frigyes főherceg tábornagy.

támadtak, mindenütt súlyos veszteségeket okozva
visszavertük.
Budapest, december 10.
Lengyelországi harcvonalunkon tegnap is
(Hivatalos). Frigyes főherceg, az ösz- nyugalom volt.
szes haderő főparancsnoka tábornagyPrzemyslt ellenség körülzárja, de nem támadja.
nak neveztetett ki.
A mindig vállalkozó szellemű védőrség az övvonaltól tiszteletreméltó távolságban tartózkodó
körülzáró csapatokat naponkint kisebb vagy nagyobb kitörésekkel nyugtalanítja.
Konstantinápoly, december 10.
(Hivatalos). A török főhadiszállásról jelentik:

A törökök sikerei.

Tegnap az oroszok hadihajók védelme
II németek győzelmei.
alatt megkísérelték Gonija mellett, Batumtól délre csapatok partraszállitását, Flandriában előhaladtak, Lengyelhogy bennünket oldalba támadjanak.
országban tovább támadnak.
A partraszállitott orosz csapatokat
Berlin, december 11.
visszavonulásra kényszeritettük, miközben nekik súlyos veszteségeket
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról
okoztunk és két ágyút zsákmányol- jelentik:
tunk.
Flandriában előbbre haladtunk.
A Van nevü villajet határán lovasArdenektől nyugatra és keletre elságunk az orosz lovasság támadását lenséges tüzérségi állások ellen jó eredvisszaverte.
ménnyel harcoltunk.
Vantól keletre, Dier mellett, a perzsa
Franciáknak Deeretre és Bois de
határon az oroszok támadását vissza- Pretre körül és Pont á Moussontól nyuvertük.
gatra ellenünk intézett támadásait viszszavertük.
A Mazuri tavaktól keletre nincs válAdjunk prémet katonáinknak. tozás.
A téli háború borzalmai ellen k a t o n á i n k n a k
Eszak-Leneyelországban támadásunk
prémre van szüksége. Akinek van, sürgősen küldje tovább halad.
Dél-Lengyelországban nincs semmi
be e cimre: Hadsegelyezö Hivatal Budapest, Vácziújság.
utca 38. sz. A posta ingyen szállítja.
Ujoinatati Vakar L. «onvvnyomnajaban, Oukuereda.

