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Ausztriát é s Magyarországot, kénytelen 
lesa legnagyobb részben a Visztula vi-
dékén, orosz területen összpontosítani 

Galíciában a legvehemensebben fo-
lyik csapataink előnyomulása. Itt az 
oroszok, bár nagy ütközeteteket fogad-
nak el, igazában csak fedezni  akarják 
visszavonulásukat, mert csapataik nagy 
része északra volt kénytelen visszahú-
zódni El lehetünk tehát készülve arm 
a kedvező változásra, hogy Galíciából 
é s Bukovinából hamarosan kiverjük a 
visszahúzódó, bár erélyes erélyes ellen-
állást kifejtő,  számban azonban meg 
gyengült oroszokat és a döntő harcok 
Orosz-Lengyelországban fognak  lefolyni 

Legújabb értesülésünk szerint a né 
metek már Varsó alatt állanak, mely 
nek közeli ostroma küszöbön áll és így 
alkalmunk lesz meggyőződni a német 
42 cm. és 3 0 5 cm. osztrák-magyar 
mozsarak mindent ledöntő, megsemmi-
sítő erejéről. 

A német seregek vezére a rettegett 
oroszveró Hindenburg, az egyik osztrák-
magyar nagy hadsereg vezetője pedig 
maga Conrad, vezérkarunk zseniális 
főnöke,  ki Boroszlóban Hindenburggal 
együtt csinálta meg a nagyszerű hadi-
tervet, mely már eddig is bő gyürnöl 
csökét termett. 

A most folyó  harcok tehát dőnlő 
jelentőségűek lesznek a világháború 
kimenetelére. Stratégiai elhelyezkedé-
sünk annyira kedvezőek, hogy a döntő 
csata kimenetele nem lehet kétséges. 
Ezek a harcok azonban hetekig eltart-
hatnak, hisz legalább 4 millió ember áll 

szemben itt egymással óriási területe 
ken. Bizton hisszük, hogy az orosz ha 
dak katasztrófális  vereséget szenvednek 
és Orosz-Lengyelország még a tél be-
állta előtt a német, osztrák és magyar 
hadak kezeiben lesz. 

A francia  harctéren az elmúlt héten 
lényegesebb események nem fordultak 
elő. Az Észak-Franciaországban lábukat 
megvetett németek minden francia  tá 
madást súlyos vereségekkel vertek 
vissza és előnyomulásuk lassan, dc biz 
tosan tért hódit. A kitörő ujabb nagy 
küzdelmek már nem lehelnek távol. 

A btboru eddigi mérlege szerfelett 
kedvező a német, osztrák (B magyar 
legyvertkre. Belgium és Éazak Francia 
orsnig nagy része a németek sok dicső 
eyőzelme után birtokukba ju'ott. Szer 
biaban csspaluink melyen beüt járnak 
és a szerb hadsereg a su !yos veresé 
gek és járványok miatt a teljes szét 
züllés szélén áll. Kaionái nyíltan fellá-
zadnak és tisztjeiket lelövik. A vég 
gyorsau közeledik. 

Galíciában és Bukovinában eu'yos 
vereségekkel hátrál az orosz. Rövididő 
kérdésp, hogy teljesen megtisztuljon 
tőle. ÉH ez fegvereiuk  óri tei győzelme 
lesz, mert a borzasztó sok elli nség da-
cára akkor elmondhatjuk, hogy egy talp-
alatnyi földet  sem bírtak elfoglalni  ellen 
ségtink, elleubeu hatalmas országrésze-
ket és országokat foglaltunk  el és 6ok 
dicső cnatabin vertük le ellenségeinket. 

Legfrissebb  táviratainkat a minisz-
terelnökség sajtóosztályától az alábbiak 
ban adjuk: 

Győzelmes elónyomulásunk Galíciában. 
Mindenfitt  hátrál az orosz. 

Kipusztult a muszka Magyarországból. 
Budapes , október 21. 

(Hivatalos). Höfer  vezérőrnagy, a vezérkari főnök  helyettese 
a főhadiszállásról  jelen'i: 

Közép  Galíciában,  különösen  a Strwíuz  folyótól  északra  a 
csata hevessége  még  fokozódott.  Támadásunk  állandóan  tért 
hódit. 

Kelet  felé  egyes különösen  fontos  magaslatok  birtokáért 
mindkét  részről  rendkívül  elkeseredett  küzdslem  folyt. 

Az ellenségnek  minden  kísérlete,  hogy a Magierút  tőlünk 
ismét  visszahódítsa,  meghiusult,  ellenben  a mi csapataink 
elloglalták  a Nisankowicétól  észak  keletre  fekvő  magaslatot, 
amely nagy vetélykedés  tárgya  volt. 

Magierától  délre  az ellenséget  több helységből  kiüztük. 
Ezekben a harcokban ismét sok oroszt,  köztük  egy tábor-

nokot fogtunk  el  és  gépfegyvereket  is zsákmányoltunk. 
A foglyok  ágyutüzünknek  rettenetes  hatásáról  adnak  hírt. 
A Strwiaz  folyótól  délre,  ahol arcvonalunk  Stary-Sambor 

mögé  nyúlik,  a csata áll. 
Stryjt,  Körösmezőt  és  Szerethet  csapataink  az ellenség 

elkergetése  után birtokba  vették. 

A francia  flotta  az Adrián. 
Budapest, október 21. 

(Hiva'alos) Hófer  vezérőrnagy, a vezérkari főnök  helyet-
teeeÁezAd«ián történt eseményekről a hadsereg főparancs-
nokságának a következőket jelentik : . . . 

Folvó hó 17-én reggel Punta D Ostrotól a tenger fele 
egyes R e d ő és tengeralattjáró hajóink, valamint egy lég. 
jármüvünk és a Waldeck-Rousseau francia  ctrkalo kozt csata-
r 0 Z ^ Egységeink, bár a francia  cirkáló hevesen tüzelt rájuk, 
sértetlenül befutottak  a kikötőbe. 

A francia  cirkáló a Punta D' Ostró vilagito tornyára is 
tüzelt, de csak az erkély szenvedett jelentékeny sérülést. 

A francia  hajóraj zöme, amelyet beljebb a tenger fele 
figyeltünk  meg, mihelyt tengeralattjáró hajóinkat észrevette, 
sietve elhagyta vizeinket. .. . . . . . . . 

Torpedóhajóink e hó 18 an a kora reggeli órákban Anti-
wari kikötője előtt portyáztak és ágyulüzzel közvetlen közel-
ből elpusztítottak néhány raktárt és megrakott vasúti kocsit. 

Románia Károly király halála után. 
Tévhirek az uj királynéról. 

A nagyszebeni „Tagesposl" ma érkezett 
számának vezető helyén egy l.ukareeti levelet 
közöl, amelynek alábbi részletét érdekességé-
nél és aktualitásánál fogva  megismertetjük ol-
vasóinkkal : 

Teljes határozottsággal megállapítható — 
irja a „Tagespost" bukaresti levelezője — hogy 
Ferdinánd király 9em lesz arra kapható, hogy 
Oroszország oldala mellé álljon. Az uj király 
nagy elődjének politikai iskolájában növeke-
dett fel. 

Bizonyos, hogy a krízisen  tul  vagyunk 
és hogy a trónváltozas  semmit sem fog 
Románia semlegességén  változtatni. 

A leguióbbi harci események, duc'ira az 
entente által terjeszti» hazug hireknek, Ro-
mánia elölt megvilágították, hogy végeredmé-
nyiben is merre fog  a győzelem hajolni. Ant-
weipi-n eleste és l'rzeuiysi felszabadulása  vi-
lágosan beszél. 

A kalmilag azt hitték, hugy az uj király né, 
a négy sztp kóburgi angol nővérek egyike, 
származása miatt orosz és :ingol szimpátiákat 
táplál. 

Ezzel szemben bizonyos, hogy Ferdinánd 
király Holienzollern és Németország felé  hajlik. 

A királynéra vonatkozó feoti  feltevés  nem 
felel  meg a valóságnak. 

Az uj királynénak  nincsen bemmiféle 
politikai  becsvágya és nem is foglalkozott 
soha politikával. 

Kbbtn a tekintetben mindenki nyugodt le 
hdt. Ugysiuez áll az uj trónörökösről is, aki-
nek lelkében és tneggjőződésében a Potsdam-
ban eltöltött katonai évek maradandó benyo-
mást keltettek. 

A fiatal  trónörökösnek  politikai  szem-
pontokból  mar kialakult  nézetei vannak. 

Ö volt az, aki a legélénkebben állást fog-

lalt azon terv ellen, hogy esetleges liá/.assá-
gából a cár leányával politikai tőkét kovácsol-
janak és őt ezáltal sakkli uává tegyék. A 
fíatal  Károly herceg a kon&tanzai találkozó i 
az udvari elike l ketelei között bár, de nagyon 
hűvösen, mondhatnánk fagyosan  viselkedett. 

A Bratianu-kormány különben annál inkább 
id helyt fog  állani tudni a sem'egességre vo-
natkozó álláspontja mellett, mert immár a köz-
vélemény hangu'atában is jelentős fordu'at 
; llo t be * 

Megemlítendő továbbá, hogy Károly király, 
még egy nappal a halála előtt kihallgatáson 
fogadta  Ariont, a kultur'iga egyik vezetőjét. 
Ennek a megemlítése azért fontos,  mert a 
kullurligu azelőtt központja volt a Magyar-
ország ellen intézett ngitácinnak és moBt ennek 
a sovén szervezetnek a magatartásában is erős 
változás állott be. 

* Az uj ÁtliiKtoglalás már meg is töitéut, mrnnyi-
brn a iiiiniszteilunács Kerdin&ud király elnökleté-
vel újból Itomáiiia semlegessége mellett döutölt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Aranyat — vasért! Minden  ék-

taser, értéktárt/y,  a mit az Auyunzta »e-
yélyalapnak  adunk,  éhséget  foij  enyhí-
teni én könnyeket  fntj  letörölni. 

— Törvény h a t sági közgyűlés. Érte-
sülésünk Bzeriut Csikvármegye törvényható-
sági bizottsága november ü án tartja őszi ren-
des közgyűlését. 

— Hazasság. Böj hi Böjtliy Ödön 
m kir. honvéd főhadnagy  szombaton 
házasságot kötött esztelneki Szucsvay 
Imre és neje pőkn kereszt uri Székely 
Adél leányával, Miriskával. Az esküvő-
nél násznagyok es tanuk Böjtby Gábor 
és Pótz Antal voltak. Az ifjú  férj  nehéz 
sebbel hagyta el a csatatért, de már 
annyira jobban van, bogy két hét mu'va 
ismét a haictérre indul. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Levél mesBzeföldról. 
Azt mordhatom, a véletlen juttatott hozzá 

az alábbi levélhez. Egy csíkszeredai erdő-
hivatali tisztviselő irja egyik itteni barátjának, a 
kinek szívességéből adom át a köznek, mert 
megérdemli. Meglátszik belőle egy intelligens 
ember gondolkozása a mai háborúról s meg-
látszik a legén] Bég gondolkodása és a harci 
kedve. Tudatában vannak, hogy igaz Ügyért 
küzdenek, B az igazságért oly szívesen áldoz-
zák fel  mindenüket. Igazán büszkeséggel tölti 
el szivét-lelkét a magyarnak, s különösen ne-
künk Bzékelyeknek, bogy oly kitartással, féltő 
szeretettel küzdenek értünk, s a kit a muszka 
golyó, ba rövid vagy hosszabb időre el is 
kényszerit a küzdők sorából várva várják, 
hogy ismét részt vehessenek az öldöklő har-
cokban. A levél irója a kraszniki harcokban 
sebesült meg s jelenleg Neuhausban fekszik 
betegen. 

.Gyógyulásom gyönyörűen halad. A jövő 
hét folyamán  valÓBzinü elengednek már és 
adnak még egy heti szabadságot Természe-
tesen azután visszamegyek csapattestemhez 

% N e hidd azt, hogy már megelégedtem a 
Verekedést, tiszta szivemből  vágyódom  visz-
sza a harctérre.  Tudod, pajtás, agy vagyok 
iri.it az ópium szívó. Méieg a háború, a mit 
ha élvezett az ember, nem tud lemondani róla. 

Ott künt a csatamezőn nem énesz fáj-

d ilinakat, rem érzed a harc nyomorúsá-
gait. Jöhet eső, hó, jöhetnek a nélkü'czé 
Bek, benned tüzi s vágy ég harcolni és har-
colni. A legnagyobb golyó zápor, srapnel eső 
— mi az? Talán megsebesülsz benn>>, ta'án 
meghalsz, de mint győztes is kerülhetsz ki 
belőle. Istenein nagy időket élünk. Nem sza-
bad tehát magunkkal törődnünk. A köteles-
ség szóllit, ki ne tenne örömmel eleget neki, 
mikor az eredmény messze kiható a világra 
kiható és hosszú időre szóló lesz. 

Kénytelenek voltunk pozíciónkat Oroszor-
szágban feladni,  kénytelenek voltunk Przem-
yselt védeni, ámde most már nagyot fordult  a 
kocka és most már nem Lublin, de Varsó ellen 
megyünk. Én, a kinek szeiencsés körülmények 
folytán  osztá'yrészem volt az, bogy az ellen-
séget saját országában fojtogathassuk,  a ki 
az oroszt csak menekülni, gyalázatosan futni 
láttam, én ne kívánkoznék most oda, n hol 
megint felvirradt  a mi napunk, a hol ismét 
érzi az orosz fegyvereink  súlyát. Az elsó 
golyót egy ember szive felé  röpíteni iszonya-
tos érzés volt, de a másodikat, a harmadikat, 
a sok századikot már élvezet és gyönyörű' 
Bég. Mondom, a mi embereink  sorában él 
vezet küzdeni.  Én, a ki láttam, bogy embe-
reink nem éreznek fáradságot,  sőt vigan men-
nek homokon, mocsáron golyózáporon keresz-
tül, éhezve, fázva,  szomjan, én, a ki tapasztal-
tam, mikor megsebesültem, hogy utolsó almá-
ját adta ide egy .testvér" és mert neki csak 
a balkeiét roncsolta szét egy Brapnel és ezért 

mr'g jobb karjával támogatott, mikor én biceg-
tem, mond ezek közé nein kívánkoznál vissza7 
Ezek közé, a kikről odahaza nem tudsz birt 
kapni, pedig égtek a türeliuetleoségtő1, hogy 
halljatok valamit felőlük.  A nyugodt itthoni élet-
nél van most egy szebb, egy érdekesebb — 
ott künt a táborb in. Hidd el, vágyódom a 
„testvér", a „töldiek" közé és szinte égek a 
vágytól látni a hU szövetségest, a német hőst 
küzdeni. Hát te ugy-e megtudod érteni mit je-
lent AZ, egy más országbeli, quasl idegennel 
vállvetve egy igazságért küzdeni. Nem  ma-
radhat  a magyar szégyenben, meg kell 
mutatni a világnak,  mit tud  a magyar, és 
életem legszebb eredménye lenne, ha ballhat-
nám egy Bzövetséges szájából: Brúder das 
hast du sbön gemachtl Nem vitézségi érmet 
akarok Bzerezni, de ezt a kijelentését egy né-
met katonának — akarom kiérdemelni. 

Tudoil-e, hogy a német katonák  így  kő 
szőntik  a mieinket:  Szervusz  tiu I  Hibátlanul 
ejtik ki o magyar szót és eltudod-e képzelui, 
bogy mit jelent nekünk ez az egyetlen szó 
is ? I Azon ne aggódj, hogy a muszka n mi 
édes hazánkba is be merészelt; az eredmény, k 
most már ugy is eloszlatták eseti"ges aggodat-
maidat, de mond nem lőnél-e Te is szívesen 
egy muszkát agyon, mert Uzsokot megszent-
ségtelenítette, a másikat, mert Ökörmezőt be-
piszkította? Es Így további Már pedig bőven 
válogathatsz belőlük odafennt  Szégy  élném 
a mundért,  ha nem mehetnék  viasza. 

Tegnap kaptam meg a fényképet,  a mit 

a sok jó kívánattal együtt nagyon szépen 
köszönök. Ugy ő ültem neki, örömmé! mu-
tattam az asztaltárfaknak  milyen erős  és 
kedves  nálunk  a collegiális  érzés. Annyi-
szor gondolok Szeredára és egy szintén sebe-
sült 82. főhadnagygyal  (82-esek Székelj ud-
varhelyről valót) etnegetjük minduntalan 
Erdélyt és a sok cseh, lengyel, osztrák tiszt 
előtt dicshimnuszokat zengedezünk Erdélyről*. 

Egy ilyen katona büszkén is viselheti a 
mundért, és a mig Ferencz József  ruháját 
ilyen katonák, viselik addig nyugodtan alhatunk 
mi, a kikuek egy vagy más oknál fogva  nem 
adatott meg a szerencse, hogy király hűségünk-
nek, hazaszeretetünknek a harcterén adjuk 
bizonyítékát. Es én ilyeneknek képzelem szé-
kely és magyar testvéreim I Nem Is lehet más, 
hiszen ,nem szül gyáva nyulat Nubia párduca". 

Büszkék lehetnek a magyar Anyák I Sok 
kém, Bok áruló akadt, de még magyar nevet 
nem olvastam 111 A harctér az éltető elem I 
Az igaz Ugy aljas elárulására magyar nem 
akad. Ók kUzdenek btt'zkén, önérzettel, ont-
ják vérüket mint őseink, s hadd legyen a 
másé a babér. De e főidnek,  hol nyugot kul« 
túráját évszázadokon át vC dtük, idegen kézbe 
jutni, s népének rabnak lenni nem szabad 
sohal 

Valamikor a reá töri muszkáknak azt 
kiáltotta egy erdélyi főúr: 

.Zeyk Domokos meghal, de rab nem l eu 
soha". 

Tarcsafalri  Pálffy  Aladár. 




