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A Csiki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a/óvá-  A , H i v a t a l o s " Jelzésű táviratok a miniszterelnök-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táv/iratok! 
Visszavert francia  és orosz támadások. 

Berlin, december 27. 
iHivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelenlik: 
Flandriában semmi említésre méltó 

esemény sem történt. Ma reggel angol 
hajók mutatkoztak. 

Alberttől északkeletre ellenség hiába-
való támadást intézett Laboiselle ellen, 
amelyre ma reggel csapataink sikeres 
ellentámadással feleltek. 

Franciáknak a meunirsoni területen 
Verduntöl délkeletre ellenünk intézett 
támadásai tüzelésünkben összeomlot-
tak. 

Felsö-Elszászban francziáknak  a 
Thann-Datnmerkirch vonaltól keletre 
levő állásaink ellen intézett összes tá-
madásait visszavertük. Az első éjjeli 
órákban a franciák  Thanntól keletre 
egy fontos  magaslatot foglaltak  el, de 
heves ellentámadásunk ismét 'vissza-
verte őket. A magaslat elvitázhatatlan 
birtokunkban maradt. 

A keleti harctéren Kelet- és Nyugat-
poroszországban nincs semmi változás 

Lengyelországiján aBzura- és Rawka-
szakaszon támadásaink lassan tovább 
haladtak. 

Tomasowtól délkeletre támadásun-
kat sikere ser folytattuk. 

Oroszoknak deli irányban Lodz-felé 
intezett támadásait, az oroszok súlyos 
veszteségei mellett, visszavertük. 

Az általános helyzet. 
Budapest, december 27. 

(Hivatalos.) Hőfer  altábornagy, a vezéikari 
főnök  helyettese jelenti: 

A Kárpátokban helyzet nem válto-
zott. 

Riamowa és Tuchow között megin-
dított orosz offenziva  elől a Kárpátok 
galíciai elővidékén erőinket kissé vissza-
vontuk. .1 

A Dunajec ós Nida alsó folyásánál 
ellenséges támadások meghiúsultak. 

Tomasow vidékén a harc tovább 
folyik. 

A balkáni harctéren tart a nyugalom. 
A monarchia területe itt Bosznia és 

Herczegovina, valamint Dél-Dalmáczia 
egészen jelentéktelen határrészeinek 
kivételével ellenségtől mentes. 

A Spezza-Budua keskeny földcsikot 
montenegróiak már a háború kezdetén 
megszállották. A Boche di Cattaró ellen 
intézett tamadásuk teljesen meghiusult. 
Ugy az ő ágyúik, valamint a határma-
gaslatokon elhelyezett francia  lövegek, 
amelyeket erődeink és hajóink tüzér-
sége leküzdottek, már hosszabb ideje 
kénytelenek voltak tüzelésüket beszün-
tetni. 

Amint már ismeretes, a francia  hajó-
had részei szintén ismételten eredmény-
telenül lőtték egyes parti erődmüvein-
ket. A hadikikötőt tehát biztosan tart-
juk. 

Trebinjótől keletre gyengébb monte-
negrói osztagok Hercegovina határterü-
leten vannak. 

Végül Focza-Visegrád-Drina vonal-
tól keletre szerb erők állanak, amelyek 
onnan offenzivánkra  sem vonultak 
vissza. 

Elsülyesztett orosz hadihajók. 
Konstantinápoly, december 28. 

(Hivatalos.) A török főhadiszállásról  jelentik: 
A Szebasztopolból érkezett hivatalos jelentés azt mondja, hogy a Ha-

inidie nevii török cirkálót Bzebastopol előtt egy torpedó találta, súlyosan 
megrongálta éa noha a Hamidienek még sikerült Konstantinápolyt elérni, 
de hosszú időre harcképtelenné lett. 

Itt a válasz erre a hazugságra az, hogy az elmúlt napokban flottánk, 
beleértve a Hamidiét is, a Fekete-tengeren cirkált és sértetlenül tért vissza. 

Kgyik hadihajónk december 24-én egy 17 hajóból álló orosz flottával 
találkozott. A flottában  öt páncélos hajó, két cirkáló és tiz torpedó volt 
több aknalerakóval együtt, vagyis egy találkozott 17 ellenséges hajóval és 
az az egy hajó mégis szembeszállt az egéBZ flottával.  A török hajó sikerrel 
lövöldözte a Rosziszláv nevü orosz páncélos cirkálót, az Oleg és Atbos 
nevű aknarakókat pedig elsttlyesztette. Két orosz tiszt és harminc matróz 
megmenekült, de ezeket elfogtuk. 

December 26-én reggel két hajónk az emiitett flottát  küzdelemre akarta 
kényszeríteni, a flotta  azonban jobbnak látta Szebastopolba menekülni. 

A kaukázusi vonalon hadseregünk folytatja  győzelmes előnyomulását. 

A németek harcai. 
Berlin, december 28. 

(Hivatalos). A német főhadiszállásról  jelentik: 
Nieuportnál az ellenség támadási kisérleteit minden siker nélkül ismé-

telte meg. Eközben a tenger felől  tüzeléssel támadtak, amely nekünk kárt 
nem okozott, de Westend néhány lakósát megölte ÉB megsebesítette. 

Meghiusult ellenségnek Saint Qeorg Major ellen intézett egy támadása 
is, amelyet hivatalos közleményeiben birtokában levőnek tüntetett fel. 

Yperutől délre elfoglaltunk  egy ellenséges lövészárkot, mely alkalom-
mal néhány tucat fogoly  jutott kezünkbe. 

Arrastól északnyugatra ellenségnek több erősebb támadását visszavertük. 
Verduntöl délkeletre szintén minden eredmény nélkül Ismételte meg 

ellenség támadásalt. 
Ép oly kevés eredményt ért el ama törekvésében, bogy Senhelmtől 

nyugatra fekvő  ama magaslatot, melyért tegnap küzdelem folyt,  vissza-
hódítsa. 

Kelet-Poroszorezágban és Lengyelországban a Visztulától éssakra fekvő 
területről nincs semmi újság. 

A Visztula balparrján támadásaink kedvelőtlen időjárás ellenére ii 
ovább fejlődnek. 
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