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A Csiki  Lapok rendkiviili  kiadásai  a/ővá-  A „Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Győzelmes elönyomulásunk Galíciában. 

Mindenfitt  hátrál az orosz. 
Kipusztult a muszka Magyarországból. 

Budapes:, október 21. 
(Hivatalos). Hőfer  vezérőrnagy, a vesérkari fónflk  helyettese 

a fóhadiMéllásról  jelenti: 
Közép-Galíciában,  különösen  a Strwiaz  folyótól  északra  a 

csata hevessége  még  fokozódott.  Támadásunk  állandóan  tért 
hódit. 

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

Az ellenségnek  minden  kísérlete,  hogy a Magierát  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  kiűztük. 
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,  Körösmezöt  és  Szerethet  csapataink  az ellenség 

elkergetése  után birtokba  vették. 

A francia  flotta  az Adrián. 
Budapest, október 21. 

(Hivatalos) Hófer  vesérórnagy, a vesérknri főnök  helyet-
tese jelenti: 

Az Adrián történt eseményekről a hadsereg főparancs-
nokságának a következőket jelentik : 

Folyó hó 17-én reggel Punta D' Ostrótól a tenger felé 
egyes torpedó és tengeralattjáró hajóink, valamint egy légi 
járművünk és a Waldeck-Rousseau francia  cirkáló közt csatá-
rozás folyt. 

Egységeink, bár a francia  cirkáló hevesen tüzelt rájuk, 
sértetlenül befutottak  a kikötőbe. 

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

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

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

A helybeli polgári leányiskolában 
az előadások november 3-án (kedden) 
megkezdődnek. 
Iskolai tankönyveket, valamint minden-
nemű tanszerek Vákár L. könyvkeres-
kedésében Csíkszeredában, lehet besze-
rezni, a legjutányosabb árak mellett. 

A németek ujabb offenzívája. 
2000 angol fogoly. 

Berlin, október 21. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Az Tser csatornánál csapataink még 

heves harcban állanak. 
Az ellenség Nieupoltól északra a ten-

ger felől  támogatta a tüzérséget. 
Egy angol torpedónaszádot e közben 

tüzérségünk harcképtelenné tett. 
Liliétől nyugatra a harcok tovább 

tartanak. Csapataink ott is offenzívába 
mentek át és az ellenséget több ponton 
visszaverték. 

Mintegy 2000 angolt elfogtunk  és 
több gépfegyvert  zsákmányoltunk. 

A keleti harcszintéren nem történt 
döntés. 

Északi seregeink előnyomulásai. 
Budapest, október 22. 

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

Abban a nehéz és makacs támadásban, amelyet 
az ellenségnek Felesztyntől a Medykától keletre 
fekvő  müutig terjedő megerősített állásai ellen in-
téztünk, több helyen ismét tért nyertünk, ellenben 
az orosz ellentámadások sehol sem sikerültek. 

A mult éjszaka csapataink rohammal bevették 
a Mizyniectől északra emelkedő Kápolna-magas-
latot. 

A Magierától délre csapatainknak már tegnap 
sikerült az elfoglalt  helységekből újra előnyomulni. 
A harc folyik. 

A modern tábori erődítés nagymértékben való 
alkalmazása folytán  a csata nagyrészt várharc 
jellegét veszi fel. 

A Kárpátokban tegnap elfoglaltuk  a Jabloni-
kai-szorost, az utolsót, melyet még egy orosz osztag 
tartott megszállva magyar földön.  Tehát nincs már 
ellenség Magyarország területén. 

Bukovinában való előnyomulásunk-
ban elértük a Nagy-Szereth folyót. 

Nyomatott Vákár U Hajvaj «nyájában, Ctfkvwad». 




