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Ára 4 fillér. C S Í K I L A P O K Felelős BzerkpRztő: 
Dr. Elthes Gyula. 

A Csiki  Lapok rendkiviili  kiadásai  a fiivá-
rost  lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

A „Hivatalos" jelzesü taviratok a miniszterelnök-
ség sajtoosztalyának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
fl németek győzelmei. 

A franciák és angolok súlyos 
veszteségei. 

Berlin, december 22. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Nieuportnál és Ypern vidéken álta-

lános nyugalom van. 
A territoriális csapatokkal megerő-

sített francia  és angol sereg tegnap és 
ma éjszaka kétségbeesetten támadott, 
hogy Saint Hubert és Givenchy mellett 
december 20-án elvesztett állásaikat 
visszafoglalják,  de támadásaikat vissza-
utasítottuk. 

Richebourg vidékén sikerült régi állá-
saikban megvetni lábukat. 

A franciaknak  Albert vicékén, Com-
piegnetől északkeletre, Souain -Perthes 
mellett ellenünk tegnap intézett táma-
dásait, súlyos veszteségeket okozva, 
visszavertük. 

Az Argonnok nyugati részén néhány 
lövészarkot elfoglaltunk. 

Az Árgonnoktól keletre és Verdun-
tól északnyugatra és északr a a francia 
támadásokat könnyűszerrel visszauta-
sítottuk, miközben helyenként legsú-
lyosabb veszteségeket szenvedtek. 

A keleti harctéren Kelet- és Nyugat-
poroszországban helyzet nem válto-
zott. 

Lengyelországban csapataink heve-
sen harcolnak a Bzura és Rawka-sza-
kasz birtokáért. Több helyen már kierő-
szakoltuk a szakaszokor való átke-
lést. 

A Pilica jobb partján szövetséges 
csapatok még harcolnak. 

Sajnos, csak a közzététel után állapítottuk 
meg. hogyjoffre  tábornoknak 1914. december 17-én 
kell és tegnap nyilvánosságra hozol l hadi parancsa 
a következő utóirattal végződik: 

A hadiparancs ma este összes csapatokkal 
közlendő és megakadályozandó, hogy a sajtóba 
kerüljön. 

Hémetek bombázzák Dovert. 
Köln, december 22. 

[Hivatalos]. Prondzyneki tengerész-aviatikus 
főhadnagy  Dover felé  repült és több bombát le-
dobott. Azt hiszik, hogy egyik bomba a pálya-
udvarra esett. Az aviatikus egy óra múlva sér-
tetlenül visszatért, 

fiz északi harctérről. 
Budapest, december 22. 

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

Kárpátokban hegygerinc közeleben, 
attól délre a Nagyág—Latorca és Ung-
folyók  területén uj harcok folytak. 

Galiciában tegnap oroszok ismét tá-
madásba mentek át, a nélkül, hogy si-
kert értek volna el, különösen Dunajecz 
alsó folyásánál  szenvedtek súlyos vesz-
teségeket. 

Nida mentén és Tomaschowtól délre 
fekvő  területen kisebb ütközetek fej-
lődtek. 

Przemysl előterében harcok tovább 
folynak. 

Nyomdásztanulónak felvétetik  egy ügyes fiu, 
ki legalább a középiskola Il-ik vagy III—ík osz-
tályát jó eredménnyel végezte, Vákár L. könyv-
nyomdájában, 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. 




