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A Crnki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-  A . m v a t a i 0 8 . j e i z ésü táviratok a miniszterelnök-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Északi seregeink előnyomulásai. 

Budapest, október 16. 
(Hivatalos). Csapataink tegnap a Vara-

sol mellett megerősített magaslatokat 
elfoglalták. 

Stari-Sambor elleni támadásunk is 
előrehaladt. 

Struvisztol északra Przemysl délke-
leti arcvonaláig számos magaslat van 
birtokunkban. 

A vártól északra a San folyó  mentén 
szintén harcolunk. 

Az ellenségnek a Kárpátokon át való 
üldözésében Wiszkow és Skoleig ju-
tottunk. 

Höfer vezérőrnagy, 
a vezérkari fónök  helyettese. 

A németek harcai. 
Berlin, október 16. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik: 

Antwerpennél összesen 4—6000 fog-
lyot ejtettünk. 

A terneuzeni konzul jelentése sze-
rint mintegy 20,000 belga katona és 
2000 angol menekült holland területre, 
ahol lefegyverezték. 

Az antwerpeni hadizsákmány igen nagy. 
Legalább 500 ágyút, temérdek lőszer, nyereg, 

egészségügyi anyag, gépkocsi, mozdony, vasúti kocsi, 
négy millió kilogramm gabona, sok liszt és szén, tiz 
millió márka értékű gyapjú, fél millió márka értékű 
réz és ezüst tárgyak, egy páncél vonat, több megra-
kott élelmezési vonat, nagy marhaállomány került 
kezünkbe. 

A belga és angol hajókat már nem találtuk a 
kikötőben. 

A háború kitörésekor az antwerpeni kikötőben 
vesztegelt harmincnégy német gőzös, egy kivételé-
vel megvan, gépeiket azonban használhatatlanokká 
tették. 

Antwerpen városa keveset szenvedett. A lakóság 
nyugodtan viselkedik. 

A franciák támadásait Albert városa környékén, 
jelentékeny veszteségeket okozva, visszavetettük. 

Egyébként nyugaton nincs változás. 
Keleten az oroszoknak Kelet-Porosz-

ország ellen nagy erőkkel megkisérelt 
előretörése meghiúsultnak tekintendő. 

Orosz-Lengyelországban az osztrák-
magyar hadsereggel vállvetve harcoló 
csapatainknak támadása előrehalad. 

Csapataink mintegy nyolc hadtest-
tel Varsó alatt állanak. 

Az oroszoknak az Ivangorod-Varsói 
vonalon és a Visztulán át megkisérelt 
előretörését egész vonalon visszaver-
tük, miközben az oroszoknak súlyos 
veszteségeket okoztunk. 

A kiképzetlen népfelkelők  behívása. 
Budapest, október 16. 

(Hivatalos). A Budapesti Tudósító élletékes 
helyről közli, hogy a népfelkelőkről  szóló 1887. 
évi XX. t.-c. szerint az első osztályú népfelkelők 
(37 évig) rendkívüli szükség esetén a hadsereg-
nek és honvédségnek kiegészítésére igénybe ve-
hetők. 

A törvénynek e rendelkezésére támaszkodva 
a magyar kormány az osztrák kormánnyal és 
közös hadügyminiszterrel egyetértőleg elhatározta, 
hogy az 1890—1878. évi születésű (24—36 évesek 
visszamenőleg) és katonailag még ki nem kép-
zett, népfelkelésre  kötelezetteket, tehát a felhívott 
népfelkelés  első osztályába tartozó B. alosztályua-
kat a bekövetkezhető szükség esetére már most 
összeírják és kiképzés után a közös hadsereg és 
honvédség csapataihoz beosztják. 

Az erre vonatkozó hirdetmény és kormány-
rendelet a legközelebbi napokban fog  meg-
jelenni. 

Az említett népfelkelésre  kötelezettek össze-
írásának október 29-én be kell fejeztetni,  a nép-
felkelési  bemutató szemlék pedig, melyeknek célja 
annak megállapítása, hogy kik alkalmasak a nép-
felkelési  fegyveres  szolgálatra és kik nem alkal-
masak, — november 16-tól december 31-ig fogják 
a közhírré teendő napokon megtartani. 

Hogy a népfelkelési  szolgálatra alkalmas nép-
felkelők  tényleges szolgálatra vagyis katonai ki-
képzés céljából mely időpontban fognak  behivatni, 
az későbben fog  tudtul adatni. 

Már most megjegyezzük, hogy a fiatalabb 
évfolyamokhoz  tartozók behívása a későbbi év-
folyambeliek  behívását meg fogja  előzni. 

Ez a kormányintézkedés bizonyára az egész 
országban közhelyeslésre fog  találni, mert alkal-
mat nyújt mindazoknak hazafiúi  kötelességük 
teljesítésére, akik erre alkalmasak, de akik eddig 
szolgálatot nem teljesítettek. 

A Lázár Domokos-féle  házban a földszinten 
három üzlethelyiség és 2 udvari helyiség kiadó. 
Értekézhetni Veress Sándor dr.-nál, Csíkszereda. 
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