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A Csiki  Lapok rendkiviili  kiadásai  ajővá-  A „ H i v a t a l o s . jelzésű táviratok a miniszterelnök-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztalyának hivatalos táviratai. 

Táv/i rátok! 
fi törökök sikerei. 

Az indusok a törökökhöz átpártolnak. 
Terjed az i2lam. 
Konstantinápoly, december 23. 

(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik : 
A kaukázusi harcvonalon csapataink Agrbi D feiemennek. 
Keleti irányban, Köprikőitől 30 kilóméternyire C3»puiaink 

éjjeli támadast intéztek az oroszok ellen, akik BZámos halottal 
és sebesültet hátrahagyva, futásnak  eredtek. 

Az Egyiptom megszállására vezényelt indus csapatok Nagy-
viámban dezertálnak és fegyveresen  csapatainkhoz pártolnak át. 

Elsiilyesztett francia  hadihajók. 
Az Adrián megtámadtuk a francia  flottát 

Budapest, december 23. 
[Hivatalos.] A „Curie" francia  tengeralatt-

járót anélkül, hogy támadáshoz tudott volna 
jutni tengerpartunkon, a parti ütegek és őrhajók 
lövöldözték és elsülyesztették. A parancsnokot 
és 26 főnyi  legénységet megmentettük és foglyul 
ejtettük. Csak a másodtiszt hiányzik. 

A XII. tengeralattjárónk, melynek parancs-
noka Lerch Egon sorhajóhadnagy, e hó 21-én dél-
előtt az ottrantói szorosban 16 nagy hajóból álló 
francia  flottát  megtámadott, a Courbet tipusu 
zászlós hajóra két torpedót lőtt ki és mindkét 
szer találta. Az ellenséges flottában  erre keletke 
zett zavar, az egyes hajóknak veszedelmes közel 
jsége és a tenger erős hullámzása a kedvezőtlen 
időjárás mellett megakadályozták azt, hogy a ten-
geralattjáró az illető hajó további sorsáról bizo-
nyosságot szerezhessen. 

A flotta  parancsnokság. 
(Jegyzet a hivatalos közléshez: 
A francia  haditengerészetnek négy Courbet tipusu hajója 

van, a Jean Dart, a Courbet, La France éa Paris. Mindezek az 
újonnan épült dreadnought osztályhoz tartoznak és 1911—1912. 
evekben bocsájtattak vizre. 23.467 tonnatartalmuak éB 20—22 
tengeri mértföldnyi  gyorsaságot képesek kifejteni.  Fegyverzetük 
12 drb 30 6 cm., 22 drb 14 cm. és 4 drb 47 cm. ágyúból és 
négy vii alatt lancirozó készülékből állanak. 

Ama zászlós hajón, melyre a XII. tengeralattjáró torpedó-
kat lőtt, volt valószínűleg Boues de Lapeyrereal tengernagy, a 
franoia  flotta  parancsnoka is. 

A hajó legénységi állománya mintegy 1100 ember. 
A .Curei" tengeralattjáró naszád ahhoz a 16 tengeralatt-

járóhoz tartozik, melyek egy osztályt képeznek, még pedig a 
modern osztályt, amelyek az 1010 1913-iki építési időszakban 
készültek. 

A .Curei" tengeralattjárónak 400 tonna deplaoementje volt 
a viz felszínén  és 650 tonna a vl* alatt. Két torpedó lancirozó 
csövei volt felsserelve  és a 840 lóerejü gép 12—14 mértföldnyi 
sebességet fejtett  ki a vizén es 8—9 tengeri mértföldnyi  sebeB-
Béget a vis aiatt. 

Műveleti körének sugara 10 tengeri mértföldnyi  ut mellett 
1400 ménfőidre  terjedt ki.) 

A németek közelednek a tengerhez. 
A franciák  é$ angolok vereségei. 

Berlin, december 23. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Â D xmuiden—LombartzydB közelében és Bix hotetól délre 

ellenünk miezeit támadásokat csapataink könnyűszerrel vissza 
vertek. 

Richebourg— Lhiányjel—Avone mellett az angolokat tegnap 
ismét kivenUk állasaikból. 

A Richebourg—Lhiányjel—Aire—Labassé csatorna között 
angoloktoi elhódított ösaies állásokat az angolok kétségbeesett 
támadásaival szemben is megtartottuk és megerősítettük. Itt 
december 20-iba óta 760 szines és angol, öt gépfegyver  és öt 
aknavető jutott kezünkre. 

A chalonsi tábor környékén 6llenség élénk tevékenységet 
fejtett  ki. 

Sillerytől északra, Rsitnstől délkeletre, Souainnél és Per-
theanél ellenünk intézett támadásokat visszavertük, miközben a 
franciák  több helyen súlyos veszteségeket szenvedtek. 

Nyugat- és Keletporoszórszágbao helyzet változatlan. 
A B<ura- és Riwkaszakaszért tovább harcolunk. 
A Pnica jobbpariján is változatlan a helyzet. 

Uj esata kezdődött az oroszokkal. 
Budapest, december 23. 

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

A Kárpátokban a harcok kedvezően fejlődnek.  A Latorca 
vidékén az oroszok támadási kísérletét Volócznál visszautasí-
tottuk. A Felső-Uug völgyében Fenyyesvölgynel csapataink teg-
nap, 300 oroszt elfogtak  es tovább mentek clóró.. 

Támadásunk a lupkowi szorostól- északkeletre; Liskó irá-
ny'ában tert nyert. Az orosz vezérkarnak decémbef  18-án1 kelt 
hivatalos jelentese azt tartalmazza, hogy ezen arcvonalon 3U00 
emberünket elfogtak  és ágyúkat es gépfegyvereket  is .'vettek el 
löiünk. Bz az állítás koholt, mert itteni csapataink halottakban, 
sebesültekben és eltűntekben összesen ket usztet éa 305 főnyi 
legénységét vesztettek, egyetlen agyu.s gépfegyver  seijn jutott 
az ellenseg kezere. 

A Krosno, Jusló és Tuchow melletti, valamint a Dunajeoz-
alsó folyása  menti harcok meg tartanak. — £ folyó  menten az 
oroszok elmúlt éjjel is megújították hiábavaló és veszteségteljes 
támadásaikat. 

A Nida folyó  mentén ezidő szerint áll a harc. B folyó  tor-
kolata közeieben ellenségnek a Visztulán át épített hidjat tüze-
lésűnkkel felgyújtottuk. 

Tomasowoi delre csapataink a kaukázusi ezredek éjjeli 
támadasat visszavertek. 

Szövetségesünknek a Rawka és Bzurasiakaszért folytatott 
harcai még tartanak. 

Ilyenformán  az egész harcvonalon uj csata van folyamatban. 

Potiorek táborszernagy felmentése. 
Budapest, december 23. 

(Hivatalos). A Budapesti Közlöny holnapi száma a következő 
legfelsőbb  kéziratokat- közli: 

Kedves lovag Bilinacky I 
Potiorek Oszkár táborszernagy egészségi okokból előterjesz-

tett kérelmére a nyugállományba átvétetik. 
Kelt Wienben, 1914. december 22. 

Perenoi József  a. k. Bilinsky s. k. 




