
127-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1914. évi december 17. 

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  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

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

Tái/iratok! 
A németek győzelmei. 

450 francia,  3000 orosz fogoly. 
Berlin, december 16. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jeleni ik: 

Nyugaton ellenfél  ismételten előre-
törést kísérelt meg Nieuport ellen, me-
lyet a tenger felől  hajói tüzeléssel tá-
mogattak. A tüzelés teljesen hatástalan 
maradt. A támadást visszavertük és 450 
franciát  elfogtunk. 

A többi arcvonalon nevezetes dolog 
csak annyi történt, hogy Sennheimtól 
nyugatra az ellenség részéről tegnap 
előtt óta szivósan tartott magaslatot 
rohammal bevettük. 

Kelet-poroszországi határról nincs 
semmi újság. 

Észak-Lengyelországban támadó 
mozdulataink normális lefolyásúak. 
Ellenségnek több erős támaszpontját 
elfoglaltuk,  miközben mintegy 3000 fo-
goly és négy géppuska került kezünkbe. 

Dél-Lengyelországban szövetséges 
seregekkel, együtt harcoló csapataink 
tért nyertek. 

A törökök sikerei. 
A perzsák csatlakozása. 

Konstantinápoly, december 1(5. 
(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik: 
A kaukázusi arcvonalon december 13-án egy 

gyalogos zászlóalj által támogatott orosz lovas-
dandár megtámadta főállásunk  jobb szárnyának 
egy különítményét. A támadást visszavertük. 

A Messudije nevü régi hajó horgonyzás köz-
ben léket kapott és elsiilyedt. 

A Van nevü villajet határán csapataink Sarai 
mellett offenzívába  mentek át és több ellensé-
ges támaszpontot ostrommal bevettek. 

Az Asserbeidsánban operáló csapataink egyike 
Perzsiában. On Selemas irányában nyomul előre. 

Seldos mellett, az Urmia-tó déli partján török 
és perzsa lovasság megtámadott egy kozák ezredet 
és teljesea megverte. Az ellenséget Urmia irányá-

ban üldözték és hatalmukba kerítették a város előtt 
álló orosz lőszerrel megrakott hajót. 

A perzsa törzsek vállvetve harcolnak velünk. 
A konstantinápolyi esti lapok jelentik, hogy 

Irhani perzsa kurd vezér, kit oroszok már régen 
megakarták nyerni, a török csapatoknak Causz— 
Bulakba való bevonulása után 10,000 emberével 
törökökhöz csatlakozott. 

fiz oroszok visszavonulása. 
Budapest, december 10. 

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

Galiciában és Dél-Lengyelországban 
a visszavonult ellenséget egész arcvo-
nalon üldözzük. 

Liskónál, Krosnónál, Jaslónál és a 
Bi ala völgy ben nagyobb orosz erők ellen-
állást fejtenek  ki. 

A Dunajecz völgyében csapataink 
harcolva Zakliczynig nyomultak előre. 
Bochniát is megint elfoglaltuk. 

Dél-Lengyelországban ellenséges ha-
tárvédek rövid harcok után visszavo-
nulni kényszerültek szövetségesek elől. 

A Kárpátokban az oroszok a Latorca 
völgyben meg nem tettek le előnyomu-
lásukról. 

A Nadwornai Bisztricza felsővülgyében  ellen-
ségnek egy támadását visszavertük. 

A przemysli helyőrség ujabb nagy kirohanást 
tett, mely alkalommal a magyar honvédek kitün-
tették magukat egy drótsövényes akadályokkal 
ellátott támaszpontnak rohammal történt elfoglalá-
sával. Mint rendesen, ezúttal is foglyokkal  és zsák-
mányolt géppuskákkal tértek vissza a várba. 

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: Hadsegélyezd 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 állan-
dóan kapható a Madéfalvi  „Ida" Fürészgyárnál. 
Megrendeléseket szívesen felvesz  Vákár L. könyv-
és papirüzlete Csíkszeredában. 

NvomMott Vákár L. kBomyomrtájábu, CWkuareds. 




