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rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Az északi harctérről. 

Pizemysl ostroma. 
Budapest, november 16 

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

Przemysl védelme, ugy mint a vár első körülzárása alkal-
mával ezúttal is legélénkebb tevékenységgel folyik.  Így tegnap 
az őrsereg nagyobb kirohanásával az ellenséget északra a Ro 
kiemica melletti magaslatokig visszaszorította. Csapataink e vál 
lalkozásban igen csekély veszteséget szenvedlek. 

A Kárpátokban az ellenséges különítmény egyes előretöré-
seit könnyűséggel visszautasítottuk. 

Az orosz felderítés  az arcvonal többi részein sem tud ered 
ményt elérni. 

Szerbia részbeni okkupációja. 
Magyar közigazgatás Szerbiában. 

Budapest, november 16. 
(Hivatalos.) Az illetékes tényezők meg-

egyeztek abban, hogy a mostam szerb 
Macsva-vidék, a volt macsói-bánság ma 
gyar közigazgatás alá helyeztetik. A 
közigazgatás élére egy magyar tábor 
nok kerül. A magyar közigazgatási hi-
vatalok, a magyar posta, magyar pérz-
ügyőrség és magyar vámhivatalok már 
a legközelebbi napokban megkezdik 
működésűket. 

Macsvát öt kerületre osztják. Most 
intézik el a bélyeg és pénznem kérdé-
sek szabályozását. A közigazgatás szék-
helye Sabács lesz. 

A hadvezetőség proklamációt intéz 
az elfoglalt  terület lakosságához, mely-
ben közli a birtokbavételt és kibo-
csájtja rendeletét, mely a pénzforgalom 
és törvényes szokásokra vonatkozólag 
szükséges. 

A törökök ujabb győzelmei. 
Konstantinápoly, november 16. 

(Hivatalos). A török főhadiszállásról  jelentik: 
A Lasistan zónájában álló csapataink teg-

nap megtámadták az orosz határ közelében limai 
állást. Az ellenség súlyos veszteségeket szenve-
dett. Csapataink az ott tartózkodó orosz csapato-
kat bekerítették. Az oroszok erősítéseket akartak 
partra szállítani, de csapataink azokat szétszórták. 

Egy másik török csapat megszállta Kusstöjlt 
és a kedress-szesztezi állásban elhelyezkedett. Az 

oroszokat körülzárta és ugyanott nagy mennyi-
ségű lőszer és élelmiszer jutott kezünkbe. 

Az oroszok ma a határszélen Kokmusi és 
Abdi-szlalii állásokat ostromolták, de eredmény 
nélkül. 

Az oroszok óriási veszteségei. 
28,000 orosz fogoly, 80 géppuska 

és sok ágyú. 
Hindenburg munkában. 

Berlin, november 16. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
A nyugati hadszintéren tegnap vihar 

és hófúvás  miatt mindkét fél  csak cse-
kély mérvű tevékenységet fejtett  ki. 

F landr iában támadásaink lassan 
előre haladtak. 

Az argonnei erdőségben azonban né-
hány nagyobb sikert értünk el. 

Keleten a harcok tovább tartanak. 
Tegnapig a Kelet-Poroszországban 

harcolt csapataink az ellenséget Stallu-
pönentől délre eső területen visszave-
tették. 

A Nyugat-Poroszországban operáló 
csapataink Soldau mellett az orosz had-
sereg közeledését sikeresen elhárítot-
ták és a Visztula jobbpartján előre nyo-
mult erős orosz haderőt Lipnónál ví-
vott győzelmes harcokban Plockra szo-
rították vissza. 

E harcokban tegnapig 5000 fogoly 
és 10 gépfegyver  jutott kezünkbe. 

A Wtoclaweknél elért siker folytatásaképpen né-
hány napon át vívott  harcokban döntés történt. 

Egy velünk szembeszállott több orosz hadtest-
ből álló sereget Kutnon tul vertünk vissza. 

Eddigi megállapítások szerint itt a z oroszok 
23,000 foglyot, legalább 7 0 géppuskát és ágyukat 
vesztettek, melyek száma még nem ismeretes. 
A csikszeredai fürdőn  naponta a födött  fürdő  fűtve  van 
és személyenként 50 fillérért  a közönség rendelkezé-
sére áll. Tisztelettel  Helvig  G. János,  fürdőtulajdonos. 

Vegyünk  6 százalékos  állami  járadékot. 
Aláírási  felhívás. 

Előjegyzéseket  a folyó  hó 19-tól  23-ig aláírásra  kerülő 
O'io-os adómentes  (HadíkOlcsőn)  állami járadék  kölcsönre, 
eredeti  feltételek  mellett  már most elfogadunk.  A kibocsátási 
árfolyam  minden  100 korona  névértékért  97 korona  50 fillérben 
állapíttatott  meg készpénzért,  ha pedig  kedvezményes  fizetési 

módozat  vétetik  igénybe, ugy az ára 98 korona. 
Csikmegyei Székelybank Részvénytársaság Csíkszereda. 
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Nyomatott Vákár L. kfayvnromdálibaii,  CaUaaeraris. 




