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Seregeink győzelme északon. 
50Ó orosz katonát elfogtunk. 

Budapest, november 18. 
(Hivatalos.) líőfer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnök  helyettese jelenti: 
A Krakkó körletéből előretörő csapataink teg-

nap a galíciai halártól északra elfoglalták  az 
ellenség első védelmi vonalai!. 

A Wolbroni és Pilica köriili leriileten az oro-
szok többnyire esak ágvutüzünk körlelébe jutot-
tak. Ahol gyalogságuk támadást intézett ellenünk, 
ott visszavertük. Ezredeink egyike őOO oroszt 
foglyul  ejtett és két géppuskás osztagot zsák-
mányolt. 

Â németeknek Kutnónál kivívott győzelme 
már is érezteti hutását az egész helyzetre. 

R németek nagy győzelmei. 
Győzelmes, harcok minden vonalon. 

tíerlin, november 18. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Nyugat-Flandriában a harcok tovább tartanak. 

A helyzet lényegileg változatlan. 
Az argrtmiei erdőben támadásainkat sikeresen 

előbbre vittük. 
Verduntól délre a fmimta  támadásokat vissza-

vertük. , , 
Saiiil-Michíelnél. a nyugati Maas-partra előre-

tolt haderőnk ellen intézett támadás sikeres kez-
det utáu tökéletesen összeomlott. 

(Mreytul délnyugatra támadásunk arra kész-
tette a franeiákai.  hogy hadállásaik egyrészét el-
hagvják. 

Chatillont csapataink rohammal bevették. 
A keleti hadszintéren a Lodztól északra eső 

területen lijabb harcok fejlődlek  ki, melyekben 
döntés még nincs. 

SóMahittö̂ ífólifyugatra  az ellenséget Mlavára 
való visszavonulásra kényszeriteltük. 

A legelső északi szárnyon erős orosz lovassá-
got líj-án és 17-én megvertünk és Pillkallenen ál 
visszavetettük. 

Csapataink átkeltek a Kolubarán. 
1100 szerb fogoly. 

Budapest, november 18. 
(Hivatalos). Potiorek táborszernagy a déli harc-

térről jelenti: 
Adélnyugati hadszintéren a Kolubara folyó 

elpusztított átjáróinál többrendbeli nagyobb har-
cok voltak. Saját erői lik mára túlsó parton vannak. 

November 13-án 1100 foglyot  ejtettünk és sok 
hadianyagot zsákmányoltunk. 

A német császár Hindenburghoz. 
Berliu, november 18. 

(Hivatalos). A Berliner Tageblatt Hindenburg tábornagy ke 
vetkező hadsereg parancsát jelenti Thornből: 

Vilmos császár ő Felsége tegnap táviratilag jelentésemre 
következőképpen válaszolt: 

Hindenburg tábornagy ! 
Az Ön. állal vesetett hadműveleteknek, már tegnap és ma 

elért sokat ígérő eredményeiért nagy. örömmel küldöm Öntiek 
császári köszönetemet. 

Az ön vezérkarának főnökéről  és többi segítőtársairól is a 
legnHgyobb elismeréssel emlékezem meg. 

D . T J U csapatainak, melyed Önt sohasem hugj-jAk cserben, 
adják át, üdvözletemet és kttszüneteinut a menetelésben és haté-
ban cgyatánt foIUlmulhat&llan  teljesítményeikért. 

Legjobb kivánataim kísérik Önöket az elkövetkezendő napok-
ban is. Vilmos. 

Hindenburg tábornagy hadsereg parancsa a császár táviratá-
hoz a következő megjegyc^pt»ftigi:; 

B legfelsőbb  elismerés buzdítson minket a jövőben is köte-
lességünk teljesítésére. Hinderbnrg, 

a keleti hadserég főparancsnoka. 

Üöntócsaták m oroszokkal. 
Északi seregeink nagy győzelmei. 

3000 orosz fogoly. 
Budapest, november 10. 

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

A szövetségesek hadműveletei az orosz főerőket  Orosz-
Lengyelországban csatára kényszeritették, mely az egész vona-
lon kedvező Körülmények között fejlődött. 

Harcoló csapataink egyike tegnap 3000 oroszt ejtett foglyul. 
E nagy harcokkal Szentben orosz erőknek á Kárpátok 

ellen való előnyomulása csak alárendelt jelentőségű. 
Az ellenségnek egy erős lovas csapatát Grybowból való 

kibontakozása közben ütegeinknek meglepő tfize  szétugrasztotta. 

Tisza a német főhadiszálláson. 
Bécs, november 19. 

(Hivatalos). Miként a faáboru  folyamán  mindig történt, a 
m. kir. miniszterelnök bécsi tartózkodása ezúttal is alkalmat adott 
a közös hadügy miniszternek és a két kormányelnöknek a helyzet 
bi haló megvitatására, miközben ismét előtérbe lépett az a már 
több izben tárgyalt és a német kormány részéről rokonszenvesen 
fogadolt  eszme, hogy a szövetségesei között fennálló  teljes egyet-
értés személyes eszmecsere utján megerősi tessék. 

Â konferencia  kezdeményezésére és kívánságára gróf  Tisza 
miniszterelnök e célból ma este a német főhadiszállásra  utazott. 

ékot. Vegyünk  6 százalékos  állami  járadékot, 
Aláírási  felhívás. 

Klőjeynzé#eket  a folyó  hó 16-tól  23-iy alálránm  kerülő 
0',0-OH  adómentes  (Hadiktilcsön)  állami járadék  kölcsönre, 
eredeti  feltételek  mellett  măr mont 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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