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A r a 4 f i l l é r . C S I K I L A P O K 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 sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
A nemetek bombázták Anglia partjait. 
A tengerészeti vezérkar jelentése. 

Berlin, <lec -mber 17. 
(Hivalalos). Benckhe, a tengerészeli vezérkar 

főnökének  helyettese jelenti: 
Az angol keleti partvidék elleni támadásról 

a következő részleteket közlik. 
A parthoz való közeledésünkkor cirkálóinkat 

a ködös időben négy angol lorpedózuzó sikertele-
nül támadta. Egy torpedózuzót megsemmisítettünk, 
egy másik súlyosan megsérülve eltűnt a szem-
határról. 

Hartlepool ütegeit elnémítottuk és a gáztartá-
lyokat elpusztítottuk. 

A hajókról megállapítottuk, hogy a városban 
több helyen robbanás történt és három helyen nagy 
tüz támadt. 

Scarboroughban a parti űrállomást és vízmü-
vet, azonkívül Whitbynél a parti őrállomást és 
jelzőállomást elpusztítottuk. 

Hajóinkat a parti ütegek néhány lövése találta, 
de azok csak jelentéktelen károkat okozlak. 

Egy másik helyen egy további angol torpedó-
rombolót siilyesztettünk el. 

A törökök sikerei. 
Konstantinápoly, december 17. 

(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik: 
Az orosz csapatok gépfegyverek  ós 

ágyuk védelme alatt megkísérelték a 
Csoroch folyó  balpartjár való előny o-
mulást, öt órai küzdelem után az oro-
szokat visszavertük. 

A részünkre kedvezően lefolyt  sarai 
ütközet után csapataink szünet nélkül 
folytatták  az ellenség üldözését. 

Lovasságunk Hátuktól 15 kilóméter-
nyire nyugati irányban ellenségre akadt 
mire anélkül, hogy gyalogságot bevárta 
volna, támadásba ment át és az ellen-
séget Razi és Kotur irányában elűzte. 

A franciák  óriási vereségei. 
2000 francia fogoly és 1800 halott. 

Berlin, december 18. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Nieuportnál kedvezően áll a harc, 

de még nincs befejezve. 
Franciáknak Labaasé és Arras kö-

zött, továbbá a Somme két partján 
ellenünk intézett támadásaik meghiú-
sultak. Ellenség súlyos veszteségeket 
szenvedett. Egyedül a Somme mentén 
franciáknak  legalább 1800 halottjuk 
volt és 1200-at foglyul  ejtettünk. Német 
veszteség nem egészen 900 ember. 

Az Argonnokban jól sikerült táma-
dásaink közben mintegy 750 foglyot 
ejtettünk. 

A nyugati harctér többi részeiről 
nincs különös jelenteni való. 

Kelet-, dél- ós nyugatporoszországi 
határon a helyzet változatlan. 

Lengyelországiján tovább követjük 
a hátráló ellenséget. 

Az oroszok súlyos vereségei. 
Budapest, december 18. 

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

Megvert orosz főerőket  Krosnotól 
Bzura torkolatáig terjedő egész négy-
száz kilóméter hosszú csatavonalon ül-
dözzük. 

Tegnap ellenséget Kárpátok északi 
elővidéken Krosno és Zarliczyn elfoglalt 
állásaiból kivetettük. Dunajecz alsó fo-
lyásán szövetséges csapatok ellensé-
ges hátvédekkel harcban állanak. 

Dél-Lengyelországban előnyomulás 
nagyobb harcok nélkül foly. 

Piotrkow várost első Vilmos német 
császár és Poroszország királya nevét 
viselő 34-ik cs. és kir. gyalogezred, Brze-
dobocz várost pedig a nagyszebeni 31-ik 
gy.-ezred osztagai bevették rohammal. 

Przemysl hősies várőrsége vár távo-
labbi előterén eredménnyel folytatta 
harcait. 

Kárpátokban helyzet lényegesen 
meg nem változott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Hindenburg a székely katonákról. A .Zeit" egy osztrák 

katona tábori levelezőlapját közli, amely ugyancsak hízelgő a 
székely katonákra nézve. 

.Németországon keresztül mentünk mi — irja benne — 
' osztrák, magyar es német katonák — Oroszországba. Minden 

lépést vérrel kellett kikUzdeni, mert onnan, ahol az oroszok 
beásták magukat, osakis szuronnyal lehetett őket kiverni A 
támadók hősiesek voltak, de a székelyek valósággal vakme-
rőek voltak és ugy rohantak az ellenségre, mintha ez csak 
szórakozás volna nekik. Azt beszelik, hogy Hindenburg tábor-
nagy végignézte ezeknek a barna arcú legényeknek egy roha-
mát és örömmel ezeket mondta: 

— Eddig az ellenség csak a vörös OrdOgOktAI rettegett, 
most pedig legnagyobb rémületére megismerkedik a .barna 
ördögök'-kel is*. 




