
12-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi december 15. 

A r a 4 f i l l é r . C S Í K I l a p o k Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

A Csiki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  \ lajdnem  két  nappal előzik  meg. 

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

Táviratok! 
Visszavonulásunk Szeibiában. 

A szerbek túlerővel támadtak. 
Budapest, december 14. 

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

A Drinától keleti irányban indított offenzivánk 
Valjevőtól délkeletre nagy túlerőben levő ellen-
ségre talált. Ez nemcsak offenzivánk  feladását, 
hanem az is okozta, hogy a számos hét óta hő-
siesen, de nagy veszteségek mellett szivós har-
cokkal vivő csapatainknak messzebbre kellett 
visszavonulniok. 

Ezzel szemben áll Belgrád birtoka. 
Az ezekből eredő összhelyzet ujabb hadműve-

leti elhatározásokat és rendszabályokat fog  ered-
ményezni, melyeknek az ellenség visszaszorítá-
sára kell vezetniük. 

(Bár Potiorek táborszernagy jelenlése részleges balsikerről 
számol be, megnyugvássá! vehetjük tudomásul a jelentést, mely 
a szerbek pillanatnyi sikerét őszintén elismeri, de ezzel még 
jobban megerősít abban a biztos tudatban, hogy hadvezetőségUnk 
a közönséggel mindig a tiszta valót közli. 

A szerb bat ctér általános szempontból mindig alárendelt jelen 
tóségü volt és megközeiitőlag setn képes ellensúlyozni a nyu-
gati és északi harctéren eddig elért fényes  errdményeinket. — 
Határaink biztosak, Belgrád és a Száva-part birtokunkban van 
és lesz. Ebhez a legkisebb kétség sem férhet. 

A szerbek véleményünk szerint — bár a jelentés nem emlé 
kezik meg róla — e pillanatnyi sikereket csak ugy érhették el, 
hogy lapokban már jelzett orosz és fraocia  jelentékeny segély 
csapatokat kaptok, ezenkívül valószínűnek tartjuk, hogy a mon-
tenegrói csapatok is a szerb hadseregben harcoltak. 

Potiorek biztosit minket már most Belgrád birtokáról és az 
ellenség visszaszorításáról. A döntő győzelmeket a nyugati és 
északi harct-ren ktlzd') milliós hadseregeink titáni hős küzdelmei 
hozzák meg nekünk. Bz pedig Szerbia végét is jelenti. Szerk.) 

Ujabb győzelmeink Északon. 
9000 orosz fogoly. 

Budapest, december 14. 
(Hivatalos). Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnök  helyettese jelenti a főhadiszállásról: 
Nyugat-Galíciában folytatjuk  az oroszok ül-

dözését, amely kisebb-nagyobb harcok közben 
észak felé  mindenütt tért nyert. Immár Dukla is 
újból birtokunkban van. 

A Kárpátokon át előrenyomult oszlopaink teg-
nap és tegnapelőtt 9000 oroszt fogtak  el és 10 gép-
puskát (zsákmányoltak. 

Arcvonalunkon Raibot és Krakótól keletre 
fekvő  terület között, valamint Dél-Lengyelország-
ban helyzet változatlan. 

Lowicztól északra szövetségesünk támadása 
az alsó Bzura felé  még előbbre haladt. 

Visszavert támadások. 
A franciák  és oroszok hazugságai. 

Berlin, december 14. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
A franciáknak  a Maas és Vogézek 

közti állásaink ellen intézett gyengébb 
támadásait könny üszerrel visszavertük. 

Egyébként a nyugati harctérről és 
Kelet-Poroszországból nincs ujabb hir. 

Lengyelországban hadműveleteink 
tovább folynak. 

Az orosz és francia  hivatalos híradá-
sokhoz a következő megjegyzéseket 
kell füznünk. 

Pétervárott december 11-én hivata-
losan jelentették, hogy „Krakótól dél-
keletre támadásainkat folytattuk,  több 
német ágyút és géppuskát zsákmányol-
tunk és mintegy 2000foglyot  ejtettünk". 

A tiszta tény az, hogy Krakótól dél-
keletre harcoló csapatainknak egyetlen 
embere és egyetlen ágyuja vagy gép-
puskája sem került orosz kézre. 

December 12-i párisi hivatalos hir-
adás azt állitja, hogy „Vaillytől észak-
keletre egy német üteg teljesen meg-
semmisült. Dixmuidenben, Vegneulles, 
Les Hatter chateautöl nyugatra két né-
met üteget pusztítottunk el, egy nagy 
kaliberűt és egy légijármüvek részére 
készültet. Ugyanazon vidéken franciák  egy 
erődházat felrobbantottak  és több árkot elpusz-
títottak". 

Mindezen jelentések koholtak. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen k a t o n á i n k n a k 

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

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

Nroaiaioti Vakar L. kfavroyomriaiábMU  Coktiasre »d 




