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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. 

Táviratok! 
A németek bombázták Anglia kikötőit. 

Rettegés Angliában. 

Az 
London, december 17. 

angol admiralitás (Hivatalos) 
közli: 

Fontos német flottamozdulat  történt 
tegnap reggel az Észak i-tengeren. 

Scarboroughot és Hartlepoolt lövöl-
dözték a német hadihajók. 

Flottáink különböző pontokon har-
cok) >a bocsájtkoztak. Az akciót foly 
tatják. 

Jlémet—angol tengeri esata. 
London, dectíinber 17 

(Hivatalos). A Reuter-ügynökség je 
lenti: 

Scarborough lövetése ködös időben 
reggel kezdődött. Sok asszony és gyer-
mek hiányos öltözékben futott  ki az 
utcára. Hir szerint ötven lövés történt. 

Wefcaileból  jelentik, miszerint az ál-
talános vélemény, hogy három német 
cirkáló bombázta Hartlepoolt. Alig kezd-
ték meg a tüzelést, mikor négy angol 
torpedózuzó támadta meg a német hadi-
hajókat 

Whitbyból jelentik, hogy két cirkáló 
erősen bombázta a helységet. A jelző-
állomást és több házat elpusztította. 
A történelmi nevezetességű apátság 
nagyon megrongálódott. A lövedékek 
egy embert megöltek. 

A czirkalók később észak-nyugati 
irányban távoztak. 

(Scarborough, Har'lepoo! és W'hitby angol tengeri kikötők 
Sund r̂Undiól delr" fekszenek.  Szerk ) 

Orosz vereség a lengyelországi és 
gaiiciai harcvonalakon. 

Budapest, december 17. 
(Hivatalos.) Hőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnök  helyettese jelenti: 
Utolsó hirek semmi kétséget sem 

hagynak többé az iránt, hogy orosz 
főerő  ellentámadása megtört. Déli szár-
nyon limanovai több napi csatában, 
északon szövetségeseink által Lodznál 
és immár Bzura mentén is. Megvert 
ellenség, melyet Kárpátokon át történt 
előnyomulásunk délről fenyeget,  meg 

kezdte az általános visszavonulást. Ezt 
Kárpátok elővidéken makacsul küzdve 
fedezni  igyekszik. Itt csapataink Kros-
no-Zakliczyn vonal felől  támadnak. Arc-
vonal többi részén üldözés folyamat-
ban van. 

A világháboiu legnagyobb győzelme. 
A oroszok óriási veresége. 

Berlin, december 17. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelenlik: 
Nieuportnál a franciák  támadásaikat minden 

eredmény nélkül folytatták. 
Lille—Beche—Labassé körül a franciák  táma-

dásokat kíséreltek meg, melyeket azonban az 
ellenségnek sulvos veszteségeket okozva, vissza-
vertünk. 

Franciáknak ama szándékát, hogy Soissonnál, 
az Aisne folyón  hidat verjenek tüzérségünk meg-
hiúsította. 

Reimstól keletre egy földerőmüvet  szétrom-
boltunk. 

Kelet- és Nyugat-Poroszország határairól nincs 
jelenteni való. 

A Szilézia és Pózén ellen „bejelentett" 
orosz támadás teljesen összeomlott. 

Az ellenséges hadseregeket egész Lengyel-
országban SZÍVÓS és elkeseredett arcvonalharcok 
után visszavonulásra kényszeritettük. 

Az ellenséget mindenütt üldözzük. 
Tegnapi és tegnapelőtti északlengyelországi 

harcokban a poroszországi és hesseni ezredek vi-
tézsége hozta meg a döntést. 

E döntés gyümölcsei ez idő szerint még át nem 
tekinthetők. 

(E jelentés a lehető legkedvezőbb, mit a jelen pillanatokban 
várbattunk. A franciák  támadásainak veszteaégteljes összeomlása 
és a világ legnagyobb csatájának döntő megnyerése a legvér-
mesebb reményeket is sokszorosan kielégíti. 

Az oroszok bejelentették, hogy Szilézián és Pdzenen keresz-
tül vonulnak Berlinbe. Erre mondja a német vezérkar megle-
hetős, d» találó sarc»zmuHsal, hogy a bejelentelt támadás min-
denütt összeomlott es minden ponton Oldözik a menekülő ellen 
séget. 

Hozzávetve ehhez még azt, hogy Hőfer  eddigi diadalmas 
jelentései szerint az oroszok elleni, németekkel közösen folyta 
tott négy hetes küzdelmünkben osztrák-magyar hadseregünk 
már kivivta a döntő diadalt, melyet eddig mint összered-
mény 200,000 orosz fogoly  jelképez, — igazán a lehető leg-
nagyobb örömmel vehetünk tudomást Hindenburg tábornagy leg-
újabb, az eddigi méreteket sokszorosan felülmúló  diadaláról, 
mely talán a világháború gyorsabb végét és a mi végleges 
diadalunkat még inkább jelenti. 

A németek szófukarságát  ismerjük, De bizonyosak vagyunk 
benne, hogy a hetek óta hangoztatott átkarolási törekvése a 
német-osztrák magyar seregeknek fényesen  sikerült és a még 
r.em áttekinthető .gyümölcsük" óriás i eredményeket hoznak, 
melyeket a több milliós oro9z hadsereg soha nem hever ki, 
annyival is inkább, mart a némít nagy vezérkar ac oroszok 
elleni és döntő arcvonal győzelemről emlékezik meg. Szerk.) 

kyomaiotc Vakar L. ktayvnyomriáiábaa, Caikiaareda. 




