
67-ik számú rendkívüli kiadás! 
Csíkszereda, 1314. évi október 12. 

Ara 4 fillér. L A P O K Feleifis  szerkesstö: 
Dr. Élthes Gyula. 

A Cmki  Lapok rendkívüli  kiadásai  á fővá-
rosi lapokat  majdnem  két  nappal előzik  még. 

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

Antwerpen elfoglalása. 
Részletes jelentés az ostromról. 

Berlin, október 11. 
(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 

jelentik: 
Mineössze tizenkét napig tartó ostrom után 

kezünkbe került Antwerpen minden földjével 
együtt. 

Szeptember 28-án esett az első lövés a külső 
erődvonal ellen. 

Október hó 1-én vettük be rohammal az első 
erődöket. 

Október 6-án és 7-én kelt át gyalogságunk 
és tüzérségünk az erősen megáradt és több mint 
400 méter széles Nethe-folyón. 

Október 7-én a hágai egyezmény értelmében 
bejelentettük a város lövetését. Miután a város 
parancsnoka kijelentette, hogy vállalja a felelős-
séget, a bombázást éjfélkor,  október 7-ről 8-ikára 
virradólag megkezdettük és a várost lövettük. 

Egyidejűleg a belső erődök ellen is megkez-
dődött a támadás. 

Október 9-én reggelre bevettük a belső vonal 
két erődjét és délután minden komolyabb ellen-
állás nélkül megszánhattuk a várost. 

A valószinüleg erős védősereg eleinte hősie-
sen védelmezte magát, mivel azonban végül gya-
logsági és tengerészhadosztályi rohamával, úgy-
szintén hatalmas tüzérségi hatásával sem érezte 
magát elég erősnek, teljes rendetlenségben me-
nekült. 

A védőseregben volt egy legújabban érkezett 
angol tengerészhadosztály is. Ennek kellett volna 
angol lapok jelentése szerint a védelem gerincét 
alkotnia. 

A belga és angol csapatok felbomlásáriak  okát 
mutatja az a körülmény, hogy az átadás iránt 
tárgyalásokat a polgármesterrel kellett folytatni, 
miután semmiféle  katonai parancsnokság nem 
volt található. 

Az átadás megtörténtét Antwerpen eddigi kor-
mányzósági karának főnöke  esősitette meg. 

Az utolsó, még át nem adot erődöket csapa-
taink megszállták. 

A foglyok  számát még nem lehet áttekinteni. 
Sok angol és belga katona Hollandiába me-

nekült, ahol őket internálták. 
Mindenféle  készlet óriási tömegben jutott bir-

tokunkba. 
Meghódítottuk tehát az utolsó belga erődöt, a 

bevehetetlen Antwerpent. 
A támadó csapatok rendkivüli feladatot  oldot-

tak meg és hősiességüket a császár azzal jutal-
mazta meg, hogy vezetőjüknek, Beseler gyalog-
sági tábornoknak a Pour le Merite érdemjelét 
adományozta. 

flz oroszok súlyos veresége. 
Tömeges orosz foglyok. 

Budapest, október 12. 
(Hivatalos.) Hőfer  vezérőrnagy, a ve-

zérkari főnök  helyettese jelenti: 
Gyors előnyomulásunk a San folyó 

felé,  felszabadította  Przemyslt az ellen-
ség körülzárása alól. Saját csapataink 
bevonulnak a várba. 

A hol az oroszok még velünk szem-
ben állottak, ott megtámadtuk és meg-
vertük őket. 

Sieniszavanál és Lezájsknál a folyó-
átkelés felé  való menekülésük közben 
tömegesen ejtettünk foglyot. 

N vomate t V&kár L, köoyvgyMriáJéban, Cslta 




