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A Csíki  Lapok rendkívüli  kiadásai  a fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  meg. 

A „Hivatalos" jelzésű táviratok a miniszterelnök-
ség sajtóosztályának hivatalos táviratai. 

Táviratok! 
Románia uj királya. 

Az uj király a hármasszövetség barátja. 
Budapest, október 10. 

(Hivatalos). Komoly politikai körökben, ame-
lyekben a román viszonyokról hitelesen tájékozva 
vannak, meg vannak arról győződve, hogy az 
elhalt román király utódja, Ferdinánd az ő nagy-
bátyjának politikáját fogja  követni. 

Ferdinánd herceg abban a politikai iskolában 
nőtt fel,  melyet elődje olyan komoly államférfiúi 
éleslátással követett és amely politika Romániá-
nak a hármasszövetséghez való benső és baráti 
viszonyában látja Románia boldogulásának útját. 

Románia uj királya alatt is kétségtelenül fenn 
fogja  tartani a hármas szövetséggel való baráti 
politikáját. 

Antwerpen összes erődei elestek. 
Berlin, október 11. 

Érkezett október 11-én reggel. 
(Hivatalos). A német nagy vezérkar jelenti: 
Antwerpen vára az összes erődítmé-

nyekkel együtt kezünkbe jutott. 

A miniszterelnök Komániáról. 
Budapest, október 10. 

(Hivatalos). A nemzeti munkapárt körében igaz részvéttel 
tárgyalták Károly román király halálát. 

TiBza István gróf  a pártkörben kijelentette, hogy Románia 
uralkodót, Európa bölcs államférfim  és a monarchia barátot vesz 
tett el Károly királyban. 

Károly király nagy államférfiúi  belátással vetette meg Ro-
mánia fejlődésének  alapját. Azon hihetetlen gyarapodásban, melyet 
e nemzet anyagi erőben, politikai súlyban és kuliurában felmu 
tathat, az érdem oroszlán rcsze az övé. 

Oroszország tőszomszédságában, balkáni Bzláv- népek közé 
beékelve, a között volt Romániának választása, bogy az orosz 
protektor moBtoha gyermekeként a szlávizmus mellékhajtása 
legyen vagy pedig értékes tényezőjét alkossa azon középeurópai 
hatalmi csoportnak, mely az orosz hegemonia ellen kQzd éa amely 
Európa legműveltebb nemzeteinek önállóságát, kuliuráját és 
magát a balkáni szláv népek szabad fejlődését  is veszélyezteti, 
söt teljes megsemmisítéssel fenyegeti. 

Hangoztatta a miniszterelnök, hogy ót kora ifjúságától  fogva 
áthatotta annak tudata, hogy a magyarnak és románnak a szlá-
vizmua elleni küzdelem a feladata,  és hogy ebben a közös missió-
ban ennek a két népfajnak  találkozni kell. 

Fájdalmas tehát az a gondolat, hogy a román nép kipróbált 
vezetőjétől megfoszta'ott,  de a kormányelnöknek sokkal na-
gyobb a bizalma ugy Ferdinánd királynak, mint Románia ve-
zető államférflainak  politikai belátásában, sem hogy attól tar-
tana, hogy az orosz aknamunka által nagyranövelt áramlatok 
nyomása alatt olyan kalandokba sodorhatnák Romániát, me 
lyek egyaránt kompromitálhatnák Románia becsületét és lét-
érdekeit és az országot veszélybe döntenék. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A n t w e r p e n e l e s t e . 

Csíkszereda, október 11. 
A tenger melletti Antwerpennek, a belgák második fővárosá-

nak eleste nemcsak erkölcsi, de különösen katonai szempontból 
óriási jelentőségű. A rettenetesen erős vár és város birtokában 
a nénielek nencsak rendkívül nagyjelentőségű bázist nyertek 
további hadműveleteikre, hanem döntő jelentősége abban áll, 
bogy a több százezer elsőrendű ostromló német ser^g és hatal-
mas tüzérsége most már hamaros m lesepri Osztendén keresztül 
az egész tenger melletti partvidéket, hol a legújabb jelentések 
szerint angol csapatok szállottak partra. Másik jelentősége Ant-
werpen bevételének az, hogy a Franciaországban működő óriási 
német seregek Antwerpen elfoglalásával  teljesen és végképpen 
mentesültek a franciák  és angolok részéről tervezett hátba-
támadástól De döntő fontosságúnak  kell tartanunk azt is, liogy 
a most már felszabadult  ostromló német sereg, miután a néme-
tek sok ezer katonai autómobilokkal szállíthatják csapataikat, 
rövid néhány óra alatt is levihetik és bizonyosan le is viszik 
könnyebben mozgatható csapataik a 120 kilóméternyire levő 
Lille városáig, hol tudvalevőleg Kluck és Bülow tábornokok 
jobbszárnyának legészakibb része áll kemény, nebéz harcokban. 
Ez a jobbszárny, mely most az ostromló német seregekben több 
százezer erődítést kap igen cagy és hatalmas tüzérséggel, volt 
és van hivatva P á r i s felé  az utat szabaddá tenni, a frauciák 
balszárnyán leverni és ez által a küszöbön álló általános offen-
zívát a németeknek minden vonalon győzelemre vinni. Antwer 
pen eleste a döntést sietteti, mely kétségtelenül most már ro-
hanó szárnyakon közeledik s ez nem lehet más, mint a német 
fegyvereknek  általános és döntő győzelme, mely talán a háború 
végét is közelebb hozza. Ha volt a németnek Antwerpen bevé-
telére külön hadserege, ugy ennek váratlanul gyors segítségé-
vel végleges győzelméhez immár kétség sem férhet.  Még csak 
annyit, hogy Antwerpen elfoglalásában  jelentékeny dicsőség jutott 
az osztrák magyar tüzérségnek is, mely 305 cm. mozsaraival 
tevékeny részt vett az ostromban. 

Károly román király halála. Biztos 
értesülésünk szerint a 74 éves Károly román ki-
rály, ki évek óta állandóan betegeskedett, hetek 
óta nehéz influenzával  küzködött, mely ágyához 
kötötte. Ezért halasztották el többször a korona-
tanácsot is. Végre is a meggyengült szervezet és 
magas kora nem birtak ellenállani a gyilkos kor-
nak. Minden más híresztelés rosszindulat és alap-
talan koholmány. 

Az uj király Ferdinánd, ki 50—55 év körüli 
javakorabeli férfiú. 

Nysms'o t Vákár L könyvnyomdájában, Catkuerada. 




