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Csíkszereda, 1914. évi december 30. 

Ara 6 fillér. C S Í K I L A P O K Felelős szerkesztő: 
Dr. Elthes Gyula. 

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

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

Kórházunk első hősi halottja. 
Kempf  Antal 43. gyalogezredben tar-

talékos tizedes, az északi harcztéren 
kapott agylövés következtében folyó 
hó 28-án reggel a helybeli közkórház-
ban hősi halált halt. Kórházunk hírne-
ves sebész főorvosa  mindent megtett 
életbentartásához, de már a harctérről 
magával hozta a halál mérges fulánkját, 
ember rajta nem segíthetett. 

Folyó hó 30-án, szerdán délután ide-
genben, szülőfalujától  és rokonaitól tá-
vol — de egy hősnek kijáró kegyelet-
tel — kisérik utolsó útjára a helybeli 
közkórházból sebesült bajtársai. 

Táviratok! 
Az északi harctérről. 

B u d a p e s t , december 28. 
(Hivatalos.) Hőfer  altábornagy, a vezérkari 

főnök  helyettese jelenti: 
A Duk la-szorostól északra csapataink oroszok 

támadása elől a kárpáti hegytarajhoz közelebb 
fekvő  állásokba tértek ki. 

A Biala és Dunajecz folyók  között, Zaklicyntől 
északkeletre fekvő  területen ellenségnek igen he-
ves támadásait visszavertük. 

Északkeleti harctéren arcvonalunkon egyéb je-
lentősebb esemény nem történt. 

Délen egyes határszéli csatározásoktól elte-
kintve. teljes nyugalom uralkodott. 

A szerbek azimonyi hidal ismét felrobbantották. 

A németek harcai. 
Berlin, december 29 

(Hivat ilos) A nr'met főliadiszállá-ról  jelentik: 
Nieuportnál és Yperntől délkeletre kisebb ütkö-

zetekben némi tért nyertünk. 
Franciáknak St, Mericourltól északnyugatra 

ellenünk intézett többrendbeli heves támadását, 
franciák  súlyos vesztesége mellett, visszavertük. 
Ez alkalommal néhány száz hadifogoly  jutott ke-
zünkre. 

Egyik előretörésünk Boisbruléban, Apremont-
tól nyugatra, három géppuska zsákmányolása mel-
lett, egy francia  lövészárok elfoglalására  vezetett. 

Franciáknak Senheimtől nyugatra ellenünk 
intézett támadásait visszavertük. 

Jobbparti részekben nincs változás. 
Kelet-Poroszországban és Lengyelországban 

Visztula jobbparti részében nincs változás. 

Bzura- és Rawka-szakaszon támadásaink 
előbbre haladtak. 

Inowlodztól délre fekvő  területen tegnap oro-
szoknak ellenünk intézett erős támadásait vissza-
vertük. 

A törökök sikerei. 
Konstantinápoly, december 29. 

(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik: 
Csapataink a Murád völgyében megütköztek 

az ellenséggel és azt teljesen megverték. Csapa-
taink két ágyút zsákmányoltak á hozzávaló lőszer-
rel, egy géppuskát, két lőszerkocsit, harminchat 
öszvért, tizenhat lovat. Ezenkívül két magasabb-
rangú, két kisebbrangu tisztei, kilencvenhat köz-
legényt fogtak  el. 

A december hó 23-ról kelt orosz jelentés azt 
mondja, hogy az oroszok Sary-Kanysban, vagyis 
olyan helységben, mely a Kaukázusban fekszik, 
megkezdték az offenzívát.  Az oroszok tehát ezzel 
beismerik, hogy a török hadsereg orosz terüle-
ten van. 

Az északi és déli harctérről. 
Budapest, december 29. 

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

Az orosz nyolcadik hadsereg, amely 
körülbelül egy héttel ezelőtt a Kárpá-
tokon át előrenyomult haderőink ellen 
a támadást megkezdték, kiegészítések-
kel és friss  hadosztályokkal annyira 
megerősödött, hogy célszerűnek látszott 
csapatainkat a szoros magaslatokra és 
Görlicze körüli területre visszavonni, 
ami egyébként a helyzetet északon nem 
befolyásolta. 

A balkáni harctéren montenegróiak 
elénkebb, de eredménytelen tevékeny-
séget fejtettek  ki. Trebinjénél előtéri 
allásaink ellen intézett gyenge támadá-
saikat könnyűszerrel visszavertük és 
ellenséges tüzérséget elhallgattattuk. 

Krivorszje egyik erős hatarerődje 
ellen montenegrói ágyuk természetesen 
legkisebb eredményt sem érték el. 

Adjunk prémet katonáinknak. 
A téli háború borzalmai ellen katonáinknak 

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

hyommnti Vikar L. küavvavomiiilábaa, CzikBMrarf». 




