
I3l-ik s z á m ú r e n d k í v ü l i  k i a d á s ! 
Csíkszereda, 1914. évi december 22. 

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

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

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

Tovább fildOzzfik az oroszokat. 
Budapest,  deaember  10. 

(Hivatalos).  Hőfer  vezérőrnagy,  a vezér-
kari  főnők  helyettese  jelenti: 

Krosno-Zakliczyn  vonalon tul  előre-
nyomult  csapataink  tegnap újból erős  ellen-
állásra  akadtak. 

A Dunajecz alsó folyásánál  is heves 
barc folyik.  Az orosz hátvédeket,  melyek 
a folyó  nyugati partján szívósan  tartották 
maguk'tt,  csaknem mind  elűztük. 

Dél-Lengyelországban  üldöző  harcok  vol-
tak.  Az ellenséget  mindenütt  megvertük-
Lovasságunk,  mely már tegnapelőtt  este 
benyomult  Zedrzejowba  (Andrejewbe)  elérte 
a Nida  folyót 

Feljebb  északra  a szövetséges csapatok 
átlépték  a Pitica folyót. 

A Kárpátokban  ami csapatainkra  nézve 
sikeres  kisebb ütközetektől  eltekintve  semmi 
sem történt. 

A Preemysből  kitört  csapatok,  feladatuk 
teljesítése  után anélkül,  hogy ellenség  za-
varta volna, nebánv száz hadifogolylyal 
visszatértek  a várba. 

Harcok mindenfelé. 
A frandák és angolok vareségel. 

Berlin, december  20. 
(Hivatalos).  A német nagy főhadiszál-

lásról  jelentik  : 
Nyugaton  Nieuportnál  és Bixschotténél 

ellenség  eredménytelen  támadásait  beszün-
tette. 

Labassé környékén  a franciák  és ango-
lok  támadásait  visszavertük  és 200 szines 
embert és angolt  fogságba  ejtettünk.  Ke-
rekszámban  hatszáz halott  fekszik  arcvo-
nalunk  előtt. 

Notre  dame  de  Larettenél,  Bet huné túl 
délkeletre  egy hatszáz méter hosszú lövész-
árkot  ellfnség  elfoglalt.  Veszteségeink  cse-
kélyek 

Az Argonnokban  némi előbaladást  tet-
tünk  és bárom géppuskát  zsákmányoltunk. 

Keleti  és nyugatporoszországi  határról 
nincs semmi újság. 

Lengyelországban  orosz hadseregek  kí-
sérletet  tettek  arru, hogy a Rawka és Nida 
mentén újonnan előkészített  hadállasba  tart-
sák magukat.  Mindenütt  támadjuk  őket. 

Táviratok! 
A z oroszokkal ujabb harcok fejlődtek kl. 

Budapest,  de.ember  20. 
(Hivatalos). Hófer  vezérőrnagy, a vezérkari 

fóniik  helyenese a fóhndHzállásról  jelenti: 
A Kárpátokban  tegnap a Latorcza vidé-

kén ellenséges  előcsapatokat  visszavetet-
tünk. 

A lupkowi  szorostól  észak  keletre  na• 
gyobb harcok  fejlődnek 

A Krosno  és ZakUczyn  közti  arcvonal-
ból indított  támadasunk  mindenütt  tért  nyert 

A Biala-völgyben  csapataink  Tuchowig 
nyomultak  előre. 

A Oun^jecz alsó folyása  mentén a har-
cok tovább tartanak. 

Az oroszok  ilyenformán  fíaliciában  ujabb 
nagyobb haderőkkel  fnjtenek  ki  ellenállást. 

Dél-Lengyelországban  elértük  a Nit  a 
folyót. 

A németek nagy győzelmei. 
— 270 angol is 585 francia fogoly. -
A francia fővezér 

éltalános támadást rendelt el. 
Berlin, december  21. 

(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-
lásról  jelentik: 

A frunoia  támadásokat  Nieuportnál  teg-
nap is visszautasítottuk. 

A Richebourg — la Gorgue — Aire-
Labassé csatorna kőzött  megtámadtuk  az 
angol és indus  csapatokat.  Az ellenséges 
lövészéi kokat  rohammal elfoglaltuk,  ellen-
séget állásaiból,  súlyos veszteséget  okozva, 
kivertük,  egy ágyút, őt  géplegyvert,  két 
aknavetőt  zsákmányoltunk  és 270 angolt 
és indust,  közöttük  tiz tisztet  elfogtunk. 

Notrednme  de  Loretta  mellett  ellenség 
által  december  18-an elfoglalt  lővészárkuu-
kat  visszaveti!]/;. 

Souain —Maasiges  vidékén,  Chalonstól 
északkeletre  tranciék  tegnap hevesen tá-
madtak  es egy helyen egeszen lőarkainkba 
hatoltak.  Tüzelésünk  hátasa alatt  azonban 
valamennyi támadásuk  összeomlott.  A fran-
ciák négy tisztet  és 310 főnyi  legénységet 
hagytak  kezeink  kőzött.  Állásaink  előtt 
nagyszámú elesett  francia  hever. 

Az Argonnokban  e%y fontos  erdei  ma-
gaslatot  elloglaltunk. 

De Four  de  Paris mellett  három gép-
fegyvert.  egy revolverágyút  zsákmányol-
tunk  és 275 franciát  foglyul  ejtettünk. 

Verduntöl  északnyugatra  ellenünk  nagy 
hevességgel  intézett  francia  támadások  tel-
jesen meghiúsultak. 

Franciáknak  egész arcvonalunk  előtt 
tapasztalható  élénk  tevékenységét  megma-

gyarázza Joffre  tábornoknak  1014. decem-
ber 17 röl keltezett  kővetkező  hadiparancsa, 
melyet egy elesett  francia  tisztnél  talál-
tunk 

Nr. Hadseregparancs. Kelt 1914. december 
17-én. 

Három hónap alatt számtalan heves táma-
dással sem voltak kepesek sorainkat áttörni, 
mindenUtt győzelmesen ellenállottunk. 

E érkezett a pillanat, hogy mutatkozó gyen-
geségüket kihasználjuk, miuán emberben és 
anyagban megerősödtünk. Ütött a támadás 
oraja I Miután a német erőket sakkban tartot-
tuk, mont már arra kerül a sor, hogy meg-
törjön óket és hogy xz onzáiot a betolako-
dott ellenségtől végleg megszabadítsuk. 

Katónak! Fmaciaország ma inkább, mint 
valaha, számit bátorságotokra, erélyetekre és 
eltókelt aktiratotokra, — hogy minden áron 
győztök. 

Már a Mume mellett, az Yser mentén, 
Lotbaringiában és a Vogezekben megmutat-
tatok, hogy tudtok majd győzni a végső dia-
dalig. Joffre  nr. 

Kelet- és Nyugatporoszorezágban helyzet 
változatlan. 

Lengyelországban támadásunk előrehalad 
azon állások ellen, melyekben ellenség velünk 
szembe fordult. 

Galíciában tovább foly a harc. 
Budapest,  december  21. 

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

A Kárpátokban támadásunk a Latorca felső 
területén jól halad előre. 

A lupkov i szorostól északkeletre, Krosnó-
tól és Tuchowtói északra és a Dunajecz alsó 
részén hevesen tovább foly  a harc. 

Dál-Lengyelországban a helyzet  nem vál-
tozott. 

Megérkeztek az 1915. évre szélé 
NAPTÁRAKI 

Regélő Bácsi Naptára . 1 K — f. 
Hetedhétországra szóló Me-

sék Naptára . — „ 70 f. 
Képes Kossuth Naptár . — „ 70 f. 
Kincses Kalendárium 2 „ — f. 
Petőfi  naptár . . . . — „ 70 f. 
Képes Szent-Családi naptár — „ 70 f. 
Székely-Egyesületi Naptár — „ 60 f. 
Képes Családi Naptár . 1 „ 40 f. 
Kaphatók Vákár L. könyvkeres-
kedésében, Csíkszeredában. 

Karácsonyi és újévi ajándékoknak legalkalmasabb: 
Kőépitő szekrények, képeskönyvek, festőkészlet, meséskönyvek, 
kirakható képes kocka-szekrény. Különböző fajtájú imakönyvek 

Nagy választékban beszerezhetők Vákár L. könyvesboltjában, Csíkszereda. 




