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Ára 4 fillér. CSIKI LAPOK Felelős szerkesztő: 
Dr. Élthes Gyula. 

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

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

Táviratok! 
Az oroszok visszavonulása. 

Budapest, december 7. 
(Hivatalos.) A Budapesti Tudósító jelenti: 
A Sáros és Zemplén megyékbe be-

tört ellenség csapataink által szorit-
tatva mindenütt visszavonulóban van. 

Csapataink több helyen galiciai te-
rületre nyomultak már előre es hazánk 
területéből csak egy-két község van 
még ellenség kezében. 

Egy kisebb ellenséges hadoszlopnak 
Máramaros megyében Toronyánál való 
mutatkozása egyáltalán semmi jelentő-
séggel nem bir. 

Az északi harctér nagy eseményei. 
1500 orosz fogoly. 

Budapest, december 7. 
(Hivatalos). Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnök  helyettese jelenti a főhadiszállásról: 
Az orosz harctéren küzdelem a dön-

tésért tovább folyik. 
A Novoradomszktól északnyugatra 

törekvő orosz erőket támadó osztrák-
magyar és német csapatok a Piotrkow-
tól délnyugatra fekvő  területen meg-
verték, mialat t a német csapatok az 
ellenséget visszavonulásra kény szeri-
tették. 

Nyugat-Galiciában szintén nagyobb 
arányú harcok folynak,  amelyek még 
eldöntetlenek. E területen csapataink 
és a németek tegnap ismét 1500 oroszt 
elfogtak. 

A Kárpátokban harcok tovább foly-
nak. Némely helyen ellenség nagyobb 
erőket ismét a hegygerincek mögé vont 
vissza. 

Elönyomulásunk Szerbiában. 
14 tiszt és 400 szerb fogoly. 

Budapest, december 8. 
(Hivatalos). Potiorek táborszernagy a déli harc-

iérről jelenti: 
Az uj csoportositás programmsze-

rüen megy végbe. Ellenségnek egyes ki-
sérleteit, melyekkel ezt zavarni akarta, 
visszautasitottuk, eközben ellenség 
veszteségeket szenvedett. 

Belgrádtól délre offenzivank  kedve-
zően előrehalad. Itt 14 tisztet és 400 
főnyi  legénységet elfogtunk 

Hagy török győzelmek. 
Az oroszok duní-dum lövedéket használnak. 

Konstantinápoly, december 8. 
(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik: 
Adzsar vidékén uj és sikeres összeütközések 

voltak, miközben török csapatok egy ágyút, egész 
sereg bombát, fegyvert  és sok muníciót zsákmá-
nyoltak az oroszoktól, kik dum-dum lövedéket 
használtak ellenünk. 

Az oroszok támadása a török határon, Vanteé-
től keletre sikertelen maradt, ellenben Revandus-
tól előrenyomult csapataink határunktól 70 kiló-
méternyire Szandabolcket, az oroszoknak asser-
beidzsánbeli fontos  pozícióját megszállották. 

A németek győzelmei. 
5000 orosz fogoly, 16 ágyu. 

Berlin, december 8. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
A flandriai  harcvonalon a legutóbbi 

esőzések által megromlott talajviszo-
nyok csapatmozdulatok elé nagy nehéz-
ségeket görditenek. 

Arrastól északra tegnap néhány pon-
ton némi előrehaladást tettünk. 

A lillei hadikórház tegnap leégett, 
valószinüleg gyújtogatás következté-
ben. 

A franciáknak  állitása, hogy az ar-
góiméi erdőségben előbbre jutottak,nem 
felel  meg tényeknek. E területen francia 
támadás hosszabb idő óta egyáltalában 
nem történt, mi ellenben állandóan las-
san tért nyerünk. 

Mallencourtnál, Varrenestől keletre 
elfoglaltunk  egy francia  támaszpontot. 
Több tiszt és mintegy 150 főryi  legény-
ség hadifogságunkba  jutott. 

A franciáknak  Vácitól északra levő 
hadállásaink ellen intézett támadását 
tegnap visszavertük. 

A keleti harctérről keletporoszországi határ-
ról jelentősebb hir nem érkezett. 

Észak-Lengyelországban német csapatok Lodz-
tól keletre és északkeletre gyorsan visszavonuló 
ellenségnek közvetlenül nyomában vannak. 

Az oroszok már tegnap jelentett rendkívüli 
nagy és véres veszteségeken felül  eddig mintegy 
5000 foglyot  és tizenhat ágyút vesztettek az 
ágyukhoz tartozó lőszerkocsikkal együtt. 

Dél-Lengyelországban emlitésre méltó esemény 
nem történt. 
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