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Az első békehír. 
Csíkszereda, jan. 18. 

Futótűzként terjedt el vármegy enk 
ben is a lelkek nyomását felszabadító 
hir, hogy Montenegró királya és a mon-
tenegrói kormány az ellenségeskedés 
megszüntetését, a bóketá gyalás lolya-
matb* tótelét kérték ós ezzel szemben 
a fegyverek  feltétel  nélkül való leté-
telére irányuld követelésünket elfogad-
ták. Höfer  altábornagy alig küldhetett 
volna örvendetesebb hírt a távirón, a 
melyben a monarchia ós a magyar nem-
zet eddigi kitartásának, eddigi hősies-
sógéoek első gyümölcsét élvezi. 

Végre hát megjött az első fecske, 
az első békehír. Az entente néven be-
jegyzett nemzetközi bűnszövetkezet, első 
alapító tagja által cserbenhagyva, min-
denütt a bomlás és szótmállás kétség 
telen jeleit mutatja. A Fekete hegyek 
országa ravasz, de legtapasztaltabb po-
litikus királyának, Nikitának, a vén kecs 
kepásztornak és komtlácsí-vezérnek volt 
bátorsága kimondani, amit az entente 
talajt vesztett vezetői vaklármával akar-
nak véka alá rejteni, hogy : „E vesztet-
tük a csatát". Az olasz király apósa, 
Európa, legnagyobb diplomatája mondja 
ezt és leteszi a fegyvert,  bár első volt, 
ki aláirta a londoni konvenciót, hogy 
a végső győzelemig, utolsö katonájáig 
harcol és nem. köt külön békét! Ha ó 
most azt látja, hogy Németország és az 
Osztrák magyar monarchia legyőzte az 
ententet és ennek logikus következmé 
nyeit levonva, lerakja a fegyvert  és ke 
gyelemre megadja magát, vájjon mit 
gondol veje, a szerződésszegő, hiteha 
gyott olasz király, ki csúfos  kudarcot val 
lot támadásaiban elvesztette sok száz-
ezer katonáját és remegve gondol a be-
következendő osztrák magyar offenzi 
vára, mikor, diadalittas csapataink Lom-
bardia gazdag földjére  lépnek és a még 
gazdagabb olasz, városok műkincseire 
teszik kezüket 1 ? 

Nikita bölcaesége legörvendetesebb 
nekünk, mert nemcsak megbontotta az 
entente sorait, de az elkövetkezendő 
közeli események csiráját is magában 
hordja, meit nem Montenegró vesztette 
el a csatát, hanem elvesztette az en-
tente. Nincs még egy állam, mely an-
nyira egy volna; nemzetével és államá-
val,; mint Nikita. A csernagoreok 
követték-királyukat, mert tudták róia, 
hogy amit királyuk csinál, ^tz jól van. 
S mikor aa ententetől megcsalatva és 
cserbenhagyva, Nikita elvesztette hősi 
védekeaés után a Lovcsent, a világ leg 
erösebb várát, akkor nem gondolkozott 
sokájg, hanem, bátran férfláBan.  kimon-
dotta, hogy elvesztettük a csatát. Népét 
még.idejekorán révbe vitte és ezáltal meg-
mentette, ami még megmenthető volt. 

A .mágilf,  két virágcsokor, Belgium 
8«erbia.r6geo kihullott.már a».eo* 

tente koszorújából. Nekik nem volt bá-
torságuk megmondani az igazat és ma 
egész államiságuk ködös homályba vész 
el, a remény sugara nélkül. Ma ók is 
talán megtennék, amit Nikita meglett, 
ha nem kellett volna vándorbotot venni 
kezükbe és az entente alamizsna ke-
nyerére nem volnának szorulva. Nyolc 
ellenséggel szemben Németország es a 
monarchia vette fel  a küzdelmet, bízva 
az örökigaxság erejében és önvédel-
münk szent ügyében. Majd hozzánk 
csatlakozott Törökország és Bulgária 
ós ma a német, a magyar, az osztrák, 
a török és a bulfeár  már csak négy 
ellen küzd töretlemerővel, a közeli végső 
diadal megingathatatlan hitével. Ellen-
ségeinket mindemtt legyőztük, az orosz 
a világ legnagyobb vereségét szenvedte 
és a legrettenetesebb forradalom  előtt 
áll, a franciát  tehetetlenné tettük, az 
olasz halálfélelemben  van irtózatos 
vesztonógei tttáw és az angol a legCbU-
fosabban,  örök szégyenére, 300,000 ka-
tonája és sok csatahajó elvesztése után, 
takarodott el Gallipoliról. 

Ellenségeink Boraibun széthúzás, 
áthidalhatatlan ellentétek, demoralizáció, 
belső zavarok és forradalom  ütötték fel 
fejüket.  Ezt a reményvesztett helyzetet, 
a szenvedett teljes vereséget jelenii 
Nikita király fegyverletétele,  ki egye 
dűl tartot;a megjózan eszat ellenségeink 
bábeli zavarában és fej  veszettségében. 
E<s a ténye Nikitának remélhetőleg ön-
tudatra fogja  ébreszteni ellenségeinket 
és reá fogja  kényszeríteni őket arra 
az útra, mely a legyözöttség elismeré-
sével a békehez vezet. A fegyverleté-
tel nagy katonai jelentőségétől elte-
kintve, ebben látjuk Montenegró kapi-
tulációjának nagy politikai kihatását. 

Igy lett rongy az esküvel megerő-
sített londoni szerződés. 

A háború. 
Az éez&ki harctéren emberáldozatok 

hekatombái jelzik a muszka támadások 
sikertelenségét. A több mint három heti, 
meg megujuló rohamozásokat vérbe 
fulasztottuk,  anélkül, hogy csapataink-
nak meg kellett volna hátrálni. — Ott 
állunk most is, ahol a támadások meg-
kezdése előtt foglaltunk  állást és vitéz 
katonáink csodával határos önfeláldo-
zással továbbra is meg fogják  védeni 
erősen kiépített posicióikat. Hogy ujabb 
lelket öntsön a csüggedő lelkekbe, a 
muszka cár ismét elutazott a harctérre, 
de már az 6 jelenléte sem változtathat 
az események menetén. Nem most elő 
ször próbálja ki II. Miklós cári minden-
hatóságát. Járt ó már L< mbergben és 
volt Przemyslbon is, de Galíciából az 
oroşz mégis örökre kiszorult, ellenben 
Lengyelország meg Volhynia nagy része 
most a mienk. Vájjon miért is erőlkö-
dik hát annyira ag orosz cár? 

Oroszországra Konstantinápoly őrökre 
elveszett, a Balkánon végleg megtört a 
pánszlávizmus hódító ereje, a bécsi, 
budapesti és berlini kiránduláB pedig 
megvalósulbatlan álomnak bizonyult. — 
Mit akarhat, mit remélhet még a sok-
szorosan megalázott Oroszország? 

Reméli és csak azért küzd már végső 
erőfeszítéssel,  hogy egy nagyméretű, 
elszánt támadással a tűrhető béke fel-
tételeit kikűzdheti magának. A legújabb 
oroBZ offenzíva,  mely egyúttal az utolsó 
is lesz ebben a háborúban minden va-
lószínűség szerint, nem a háború előtti 
tulmerész terveket szolgálja, nem is a 
status quo ante visszaszállításáért folyik, 
hanem már csak az elfogadható  békét 
forszírozza. 

A magára hagyatott Oroszország, mely 
veszni engedte Szerbiát es Monteneg-
rót, a nyugati szövetségesei kedveért 
nem fog  több vért ontani s a mostani 
küzdelmével csak a maga helyzetén 
aka.'hat javítani. De szinte bizonyos, 
bogy ez az utolsó háborús kísérlet is 
kárba vész. 

A nyugati harctéren, ahol már hetek-
bónapok óta várni lehetett a döntő 
mérkőzést, még mindig késik a nagy 
offenzíva.  A harc e fronton  sem szüne-
tel, amennyiben a tüzérségi párbajok 
napirenden vannak. Aknák robbantása 
és az uviatikusok elkeseredett harca 
jelzi a harctéri atmoszféra  feszültségét, 
a sorsdöntő támadással azonban a né-
metek és a franciák  is késedelmesked-
nek. Am a mi késik a& nem múlik. 
A nyugati harctér is előbb-utóbb nagy 
eseményeknek lesz ismét a színhelye. 

Az olaszok harci kedve alább ha-
gyott. Míg folytatják  ugyan támadásai-
kat, de rohamaikban már hiányzik a 
leikek elszántsága, amely nem ismer 
akadályt, ők maguk sem bíznak a siker-
ben s Cidorna jelentései sem oly fen-
h^jázóak többé, mint voltak annak 
előtte. 

Az elmúlt hét legnagyobb katonai 
és politikai eseménye kétségtelenül 
Montenegró fegyverletétele,  mely a Lov-
csen elvesztésének következménye. — 
Alig képzelhető el katonáink csodával 
határos hősiessége, mellyel a tengerből 
kiemelkedő, az egész világ előtt beve-
hetetlennek tartott óriási sziklavárat, 
Nikita sasfészkét  megrohamozták. — 
Kövess erdélyi hadtestparancsnoknak, a 
diadalmas III. hadsereg vezérének és 
vakmerő magyar bakáinak örök dicső-
sége ma.rad ez a páratlan fegyvertény. 
A fegyverletétel  jelentőségével egyéb-
iránt lapunk vezető helyén bővebben 
foglalkozunk. 

A Dardanellák ostroma véget ért. 
Az angolok és a franciák  utolsó csapatai 
is eltakarodtak Gallipoliból, ahol nyolc 
hónappal ezelőtt lengő záBzIókkal s 
vérmes reménységgel szállottak partra. 
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Ennél szégyenteljesebb vereség ebben 
az egész háborúban nem érte még az 
entente ot. És ha ABquith ennek dacára 
is históriai ténykedésnek minősiti a 
300:000 emberélet s számos elsőrendű 
csatahajó feláldozása  után végrehajtott 
csúfos  menekülést, akkor ézt kell hin-
nünk, hogy miként az entente legtöbb 
államferfián,  azonképpen Asquithon is 
valami önkivüli áliapot vett erőt. 

Lehet, hogy abbeli öröme, hogy az 
angol csapatoknak legalább a maradé-
kait sikerült megmenteni a végső pusz-
tulástól, zavarta meg 3Z angol minisz-
terelnök lelki egyensúlyát. 

A Gallipoliról megszöktetett entente 
csapatok egy részét Szalonikibe vitték, 
abol az angolok és a franciák  lázas te-
vékenységet fejtenek  ki a város és 
környék megerősítése és a védképes 
ség fokozása  céljából. Most már a Var -
dár felé  is előretolták erődítési munká-
lataikat és ezzel átlepték azt* a zónát, 
melyet Görögország hadioperációkra át-
engedett az ententenak. 

A Görögország és az entente közti 
viszony mindjobban kiélesedik és mivel 
misfelöl  Bu'gáriánuk ós a közpon'iha 
talmaknak is, mielőtt megkezdenék ak 
dójukat Szaloniki ellen, tiszlábu keil 
jönni a görög kormány végleges elha-
tározásával, a diplomáciái állásfoglalás 
ós hadmiveletek megkezdése nem kés-
hetik már soká. L-jhetséges, hogy a dön 
tés csak napok kérdése. 

Romániánál a központi hatalmakkal M tartania. 
B. G. Assan román publicista cikke. 

Predeál, január 8. 
A romániai műszaki világ egyik legismer-

tebb tagja, B. Q Assan mérnök, ismert nevii 
publicista, nagyérdekü cikket irt „Romáuia és 
az európai kereskedelem* cimen, amelyet most 
széltében hosszában publikálnak a román 
lapok. 

Assan kifejti  cikkében, bogy Romániát min-
den érdekszál a központi hatalmakhoz fiizi, 
amelyeknek végső győzelme elmaradhatatlan. 

A nagyérdekü cikk igy végződik: 
.A modern háború sikerének titka olyan 

gépek készítésében rejlik, amelyek segítségé-

vel valamely hadviselő fél  az ellenséget meg-
semmisítheti és azt állásaik elhagyására kény-
szerítheti. Azok a népek, amelyek vasbánya 
müvek és megfelelő  ipari energiák felett  ren-
delkeznek, mindig előnyben vannak ellensé-
geikkel szemben, miután szükségleteik kielé 
gitése körül nincsenek másokra utalva. Azok 
a népek elKnben, amelyeknek nincsen vas-
anyaguk és vasiparuk, a hadviselésben teljesen 
függő  állapotban vannak. 

Ezek közé az országok közé tartoznak Ro-
mánia, Szerbia, Görögország és Oroszország 
Bzek az országok csak akkor bocsátkozhatnak 
háborúba, ha egy más ipari országtól segítsé-
get kapnt:k. Természetesen mindig a vasé a 
főszerep!  A legiöbb vasa Németországnak van. 
amely természetesen ezen fontos  szempontból 
független  is minden más országtól. 

Németország  és Ausztria-Magyarország 
bizonyságot tettek  arról,  hogy hála belső 
konszolidációjuknak  és rendjüknek,  abban 
a helyzetben vannak, hogy sok néppel száll-
hatnak  hadba  és érdekeiket  megóvhatják. 

A németek által megszállott területek össze-
sen olyan nagyok, mint Németország három-
negyed része. Németij^zág ma elvonja Francia-
országtól egész vasprodukciójának 90, textil-
termelésének 69 és minden más ipari produk-
ciójának 43 százalékát. Ezenkívül rendelkezé-
sére á]l Belgium egész ipara, összes vasbányái 
és Lengyelország minden nyersterménye. Fran-
ciaországnak pedig Amerikából kell besze 
reznie szükségleteit, oda  kell  küldenie  ara-
nyát, aminek következménye,  hogy az első 
háborús esztendő  a francia  kereskedelem 
2 és fél  milliárdos  deficitjével  végződött. 

Oroszország nagyon terjedelmes vasbányák 
felett  rendelkp/ik, azonban azokat kihasználni 
ismert okoknál fogva  nem képes és minden 
szükségletét Amerikából és Japánból kell be-
szereznie. 

— Nemsokára — végződik a cikk — elér-
kezik az idő, amikor a központi hatalmak be-
invitálnak bennünket a kelet felé  irányuló elő 
nyomulásukban való részvételre. Erre a meg-
hívásra Románia csak egy választ adhat: a 
civilizációval  és a haladással  kell  tartania. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Előléptetés. Gyergyóujfalui  Sólyom 

Ferenc, a szatmári m kir. 12 honvéd gyalog-
ezred zászlósa, néhai Sólyom Miklós törvény-
széki elnök öescse, a januári előléptetéseknél 
badnagygyá lett előléptetve. 

— A Lovcsen. Szerdán reggelre hozta 
meg a táviró drótja a hirt, hogy a Lovcsen 
elesett, katonáink megszállották a Feketehe-
gyek országának hatalmas erősségét. A Lov-

csen a nyavalyás Montenegrónak kulcsa és 
moBt róla magyar és osztrák ágyuk merednek 
a tenger és a czrnagqgzok birodalma felé. 
Három napi hősies küzdelem után katonáink 
felkapaszkodtak  a Lovcsen csúcsára: mérhe-
tetlen nehézségek árán, egy elkeseredett el-
lenség kétségbeesett ellenállása dacára, a té 
lies Kraszt-hegység veszedelmeit lebírva, fel-
jutottak a tengerből Sziklafalként  égnek me-
redő szirt tetejére. A Lovcsen elvesztése meg-
pecsételi Montenegró sorsát, a mit bizonyit az, 
hogy pénteken megjött Cettinje elestének is a 
hire. Pétervárott düh és szégyen fog  tombolni 
a szivekben a czár egyetlen barátjának sorsa 
miatt. Épp moBt, a mikor a Dardanellákba 
fuladt  minden orosz reménye, a mikor a Bal-
kánon a cár hitének urolsó foszlányai  is el-
rongyolódnak, Montenegró pusztulását a sors 
ujabb korbácsütésének fogják  érezni. Különö-
sen azok a nagyhercegek, a kik a Nikita le-
ányait vették feleségül  s a kik a háborús párt 
legvadabbéslegkérlelhetetlenebb vezérei voltak. 
Nikita most fegyverét  letette és kegyelemre 
megadta magát. 

— Öngyilkosság. Marosán Líviusz m. kir. 
314 honvédgyalogezredbeii hadnagy, gépfegy-
verosztag-parancsnok pénteken este szi\en 
lőtte magát s minden orvosi segély dacára, 
nemsokára meghalt. A fiatal,  tehetséges tiszt 
tragikus halála mély részvétet keltett váro-
sunkban, különösen tiszttársai és katonái kö-
rében, kik becsülték és Bzerették. Tettének 
oka ismeretlen, hir szerint reménytelen szere-
lem kergette a halálba. Temetése hétfőn  dél-
után katonai diszpompával és zenével, a ka-
tonák diszkisérete mellett és a közönség im-
pozáns részvételével ment végbe. A temetésre 
megérkezett a fiatal  tiszt bánatos édesanyja 
is, kit fiának  tragikus halála mélyen lesújtott. 

— Fogorvosi rendelés. Brassói 
Greising Albert, az előnyösen ismert 
nnütogspfcialisla,  több heti távollét után 
Kolozsvárról, betegségéből felgyógj  ulva, 
január hó 24 én városunkba visszaérke-
zik és fogorvosi  rendeléseit és műkö-
dését újból megkezdi. 

— Karácsonyi ajándék. Gergely Viktor 
gör. kath. esperes és Urzika János tanító urak 
gyimeshükki lakosok hozzájárulásával, a gyi-
mesbükki gör. kath. egyház hazafias  és jó-
szívű hívei folyó  hó 7-énr Gyimesközéplokon 
állomásozó 7. és 8. század azon gör. katholi-
kus és gör. keleti vallású katonák részére, 
kik a szent miséből résztvettek, karácsonyi 
ajándékul 80 koronát adományozott, melyért 
a résztvevük hálás köszönetüket nyilvánítják. 
Marosi őrmester. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Mait £<t$fcb§L..*) 

Irta: tarcsafalvi  Pál ffy  Aladár. 
Sok érdekes okmány volt családi levél-

tárinkban, különösen a tatár rabságok, Rákóczi 
szabadságharca, nemkülönben az 1848/49-iki 
BzabiMságharcunk idejéből. A tatár rabok 
énekei, kinjaikuak, nyomoruságaiknak leírásai, 
a végtelen fennkölt  Rákóczi Ferencnek tem-
plomi éneke onnan került elő. Most azonban 
nem akarok vissza menni eme rég mult be-
csületes időkre, hanem 1848-ból egy pár 
okmányt akarok ismertetni, hogy milyen volt 
a régi követi rendszer. Szinte látja az ember 
megelevenedni a székely föld  polgárait, ama 
lelkesedésben, melyet csak egy szent eszme 
adhat meg az emberiségnek, melynek zászlója 
alatt oly sokan ontották vérüket s mely örök 
ideálja marad népeknek és nemzeteknek, mely 
lelkesítette Tyrteusunkat, midőn ajkáról elhang-
zott a „Talpra magyar" varázs igéje, hogy 
aztán rohanjanak a halálba ideáljukért: a 
.szabadságért". Akkor is meg volt az ellen-
zék, a kik Kossuthot kárhoztatták, nemkülön-
ben az elveit; inkább bivén Széchényinek, 
bogy előbb legyen gazdag s azután töreked-
jék szabadságra. 

De a lavinát nem lehetett megállítani útjá-
ban, Párisból kiindulva rohant vé^ig a vén 
Európán, seperve mindent maga előtt a mi 
ócska. 

Vájjon ne rázott volna-e fel  minket, mikor 
már 3CX) esztendő óta siralmas volt a magyar 
nóta? 

Ha el is fogadjuk  Széchenyi gondolkozását, 
de midőn minden nemzet sikra szállott ideál-
jáért, hogyan maradhatott volna tétlenül ama 

*) Egy nagyobb tanulmányból. 

nemzet, mely oly rég óta tűrte a jármot s 
bár vére hullott Bocskay, Bethlen, R .kóczi 
a>att s mégis célját el nem érheté, vájjon 
maradhatott volna e tétlenül akkor, mikGr a 
járom lerázására o,1y jó alkalom mutatkozik ? 
Bizonyára nem 1 És mégis akadtak, oh de 
hányan az akkori csökönyös nemességben, kik 
mindenáron meg akarták akadályozni az idő 
haladását és nem akarták megérteni a kor 
intő szavát. 

Vájjon nem ez vezette ifj  Ferenczi Elek 
uramat, ki megírta levelét Medesérről Páiffy 
Lajosnak Tarcsafalvára,  melyben az egyenlő-
ségért. küzdő Páiffy  János későbbi képviselő-
házi alelnöl, honvédelmi bizottmányi tag, pénz-
ügyi államtitkárt „hóhér kezébe való'-nak 
nevezi akkor, midőn Páiffy  Elek királybiri és 
Jakab Lajos kiadják Udvarhelyszék közgyűlé-
sének határozatát, körözés végett Gálffv  Sándor 
dullónak Szentgyörgy hava 14 napján 1848-ban. 

„Köröztesse járásában s általános köztu-
domásra juttatás végett igtassa helységenként 
jfgyzókönybe  azt: 

1-ször, hogy e nemes szék rendjei jelen év 
és hónap 3-án tartott közgyűlésekben a kivált-
ságos nemesség ö n k é n t e s (I) ajánlatához 
képest, miszerint azon naptól fogva  már a 
törvény előtti egyenlőséget kimondod a s ilye-
tén a nemzeti lobogó alatt esküvel is biztosí-
tott honfiúi  ajánlata a rendek által elragad-
tató illetséggel fogadtatott,  határozottan mon-
dották ki azt, hogy: Udvarhelyszék rendei 
közt, azon naptól fogva  egyenlőség vagyon 
törvény előtt és mindenki adót, katona élei 
mezőst a minden közterheket hordozni, fizetni 
birtokosságilag egyformán  köteleztetik, — 
továbbá: 

2-szor, ugyanezen közgyűlésen a gróf,  táró 
és nemesi megkülönböztető cimek, i örvény-
hatóságunkbanni megszüntetése hatái oztatott, 
oly móddal szintúgy a magános, mint hivata-

los megszóllitás ezután külömhség nélkül a 
hivatott neve után teendő csupán ú r kitétel 
legyen". 

A költői lelkületű dulló, kinek népdalaiban 
ma is oly sokan gyönyörködünk, bár kevesen 
vagyunk, kik tudjuk íróját, nem küldötte ki 
egyszerűen, hanem hozzá csatolta saját uta-
sításait is. 

T. bírák, a benni igen érdekes közgyűlési 
határozatot jegyzőkönyvbe igtatván, tegyék 
mindenkinek közhírül s magukat ahhoz alkal-
maztassák, azonban, mivel mindnyájoknak 
tudtára lehet az, hogy ezen rendelet keletke-
zésének eszköze azon mentséges nemesség, 
melynek felszóllalására  a közterhek elhordo-
zása mindenkire kiterjesztetni a közelebbi 
országgyűlésre ment követnek is utasításul vala 
adatva, feladva  a multakat  s méltányolva 
a jeleni lelkesedést,  a falusi  elöljáróknak 
kötelessége leszen a közterhekbeni ugy intézni 
el a már egyé olvadt polgárok közt, hogy a 
szemrehányásoknak m^g csak hire se legyen, 
minden ember kihallgatandó, a dolgok jeleni 
állása felől  szelíden és okosan értesítendő nem 
pd. zsarnokilag kirovandó lészen a közterhek, 
a hol pedig e részben a Birák uraim fenn-
akadnak, tőlem kitelhető útmutatással örömest 
szolgálok. Demeterfalva  április 21-én 1848. 

Természetes, hogy ezen határozatoknak 
kihirdetése nem járt minden nehézség nélkül 
s nem nélkülözte a humort sem. Tarcsafalván 
a kihirdetés után a templomból kijövet, mert 
minden fontos  dolgot ott tett közzé, oda szól 
a cigány az egyik nemes úrhoz, a kinek eddig 
jobbágya volt: 

— „No polgártárs, adj nekem szivarat, met 
úgy is egyformák  vagyunk." 

— „Hm, bm, tán épen egészen nem." 
Ilyen az emberi természeti 
Az egyenlőséget egyformaságnak,  a Bza-

badeágot szabadosságnak tekintik. 8 m u 



3. szám. C S Í K I L A P O K 3-ik oldal 
— Eljegyzés. Vorzsák Ferenc caikmada-

rasi kereskedő eljegyezte Szabó Rózsika úrhöl-
gyet, Csiksömlyón. 

— Várakozási illetékkel szabadságolt 
brassói nepfólkeló  tisztek. Salraeu Karoly 
és Székely Géza népfölkelő  főhadnagyokat 
továbbá, Király Dénes néiföikelő  hadnagyot a 
brassói 24. honvéd gy. ezredben várakozási 
illetékkel szabadságolták és pedig az előbbit 
hat, a két utóbbit egy-egy hónapm. 

— Tiz kilogrammos tábori csomagok. 
A hivatalos lap közli a kereskedelmi miniszter 
rendeletét, mely szerint a tábori posta hiva-
talos csomagok sulyhalára ugy a táborba irá-
nyuló, mint a táborból eredő forgalomban  5 
kilogramm helyett 10 kilogrammban állapítta-
tott meg. 

— Románia csak a központi hatal-
mak mellé állhat. Bukarestből jelentik: A 
.Ziua* munkatársa előtt Mordzum belügymi-
niszter kijelentette, hogy ba a helyzet nem 
változik, akkor más választása nem lehet Ro-
mániának, mint hogy a központi hatalmakhoz 
csatlakozzék. 

— Kobozzák el a szökevények va-
gyonát. Háromszékvármegye feliratot  intéz a 
kormányhoz, ahol törvényjavasiati uton kéri 
kimondatni, hogy azoknak a vagyonát, akik 
— nemzetiségre tekintet nélkül — a háború 
alatt kiszöktek az országból és magukat ily 
módon a háború vér- és pénzáldozatai alól ki-
vonták, a háború után az állam elkoboztatja. 

— A tüzkereszt. Az uj rendjelet, melyet 
0 Felsége nemrégiben alapított tüzkereszt el-
nevezéssel, nemsokára kiosztják. A tüzkereezt-
nek két osztálya leBz: az elsőt az kapja, aki 
a tűzvonalban, a másodikat az, aki a hadtáp 
körletben teljesit szolgálatot. A tüzkeresztet 
minden katona megkapja, aki a harctéren küz-
dött, vagy szolgálatot teljesített. Az uj kitün-
tetést, mint a németek a vaskeresztet, a gomb-
lyukban tűzve fogják  viselni. 

— A hadiarvak ügyének orezégos 
rendezése. Bosnyák Zoltán miniszteri taná-
csos, a belügyminisztérium gyermekvédelmi 
ügyosztályának nagytudásu vezetője fontos  ja-
vaslatot készített a hősi halált halt katouák 
árváinak elhelyezéséről és gondozásáról. A ja-
vaslat, mely az állami intézkedésekbe bele-
kapcsolja a társadalmi tevékenységet is, mos-
tanában került a minisztertanács elé tárgyalás 
és elfogadás  végett. 

— Tanarok a harctéren. A hadbavonuU 
tanáruk közül, mint az Országos Tanáregye-
sületi Közlöny legújabb száma irja, jelenleg 
1036 teljesit katonai szolgálatot Eddig 85 balt 
hősi halált, 89 kapott kitüntetést, megsebesült 
104, fogságba  van 85, eltűnt 5, beteg 75, meg-
halt 5. 

eszm?, mely teremte őket, ta'án túlságba ra-
gadni és képes lett volna. 

Ilyen viszonyonyok között történt meg a 
nép óriási lelkesedése mellett a követ válasz 
tás Udvarhelyen, hol a mandatum mellé meg-
adták a szokásos utasítást is a következőkben: 

1-ször tántoríthatatlan hűség a fejedelem 
és a haza iránt, 2-szor uuió bárminő úton, 
3-szor sajtó szabadság, 4-szer közös teher-
viselés, 5-ször a föld  szabaddá tétele, 6-szor 
a törvény előtti egyenlőség, esküdtszékek, 
7-szer a nép felszabadítása  és politikai jogok-
ban való részeltetése, 8-szor nemzeti őrsereg 
felállítása. 

Főbb pontokban ezek voltak a követi uta-
sítások, melyiket nem irná alá egy gondolkozó 
magyar ma is, melyekkel a nagy népszerű-
ségnek örvendő tarcsafalvi  Pálffy  Jánosnak 
átadták a megbízó levelet: 

Mű  Székely  anya Udvarhely,  fiu  Ke-
resztúr  és  Bardocz  székeknek teljes népgyű 
lése adjuk tudtára ezennel mindenkinek, a kik-
nek illik, a midőn ezen folyó  1848 ik évi Szent-
iván hava 27-ik napján közügyeink feletti 
tanácskozásra Székelyudvarhely mezővárosba 
össze gyűlve lettünk volna, akkoron folyó  év-
ben következő Szentjakab hava második nap-
jára kibírd 'tett a szabad királyi Pest városá-
ban kezdődő és ottan folytatandó  országgyű-
lésére törvényhatóságunk részéről követnek 
Pálffy  János  atyánkfiát  megválasztván, meg-
hízzuk azon jogokkal és kiváltságokkal élni 
éB élhetni, melyek egy törvényhatóság követét 
illetik és illethetik. 

A népgyűlés  üléséből. 
Székelyudvarhely Szentiván hava huszonhe-

tedikén, ezernyolcszáznegyvennyolcadik évben. 
Macskáai  Lajos, Kiadta főjegyző: 
^királybíró m. p. Ja*ab Lajos m. k. 

— Mozi.  Folyó  éri január hó 23-án, 
vasarnap d.  u. 4 és este tí  órakor  rendes 
helyarakkal,  Csíkszeredában  az .Edison' 
mozgószinbázban színre  kerül  a Nordisk 
Film  Comp legújabb felvételei:  1. A fehér 
rabszolganő,  erkölcsrajz  2 felvonásban.  2. 
Belzebub leánya, szenzációs dráma  3 fel-
vonásban. Főszereplő:  Nicolai  Jobannsen  a 
kitűnő  dan  művész.  3. Szerbia  hadat  üzen 
2 felvonásban,  kacagtató,  persziüázs, nagy-
szerű  filmmóka,  amelynek  főszerepeit  Sza-
bolcs Ernő,  Horti  Sándor,  Szegő  Endre, 
Gulyás Menyhért,  Berkes  Ilona  és tőbb  is-
mert nevű színész  játsza. A darabot  Falk 
Rikárd  irta és Fodor  Aladár  rendezte. 

— Hősi halai. Csikszentsimoni Szőke 
Jakab 2. huszárezredbeli káplár szeptember 
18 «n Oroszországban, a Skobeievi táborból 
nyugatra, a Lachosiva patakon keresztül vezető 
országút hidja mellett hősi küzdelem után el-
esett. Bajtársai ugyanott temették el, sirját 
szépen bekerítették és kereszttel jelölték meg 
A vitéz székely huszár hősi halálát Zíoluai 
Piossek Gyula huszárkapitány, elhunyt paraocs 
noka közölte Szőke Ferencz atyjával, kihez irt 
leveleben a legnagyobb elismeréssel emlékezik 
meg legvitézebb huszárjáról, ki vitézségeért 
a bronz vitézségi érmet nyerte el és halála 
előtt az ezüst vitézségi éremre és a német 
vaskeresztre is felterjesztetett.  Azt irja a pa-
rancsnoka a szülőknek: .Gyászolják meg és 
sirassák el, mert megérdemli, de szomorúsá-
gukban vigasztalja meg magukat az a tudat, 
hogy szegény Jakab fiukra  büszkék lehetnek, 
kötelességének kiváló és hü teljesítése közben 
halt meg,-királyáért és hazájáért. Olyan em-
ber volt, akit az egész században kivétel nél-
kül mindenki szeretett, huszárjai tisztelték, 
felebbvalói-  becsülték, mert a szolgálatban pél-
dás viseletével, az ellenség előtt pedig szám-
talanszor tanúsított bátorságával a legteljesebb 
mértekben megérdemelte szeretelünket és be-
épülésünkét". Sirjara szép beszéd kíséretében 
kapitánya koszorút helyezett. 

— Kitüntetes. A király elrendelte, hogy 
Orbán Mihály 82-ik gyalogezn-dlieli főhadnagy-
nak, az ellenséggel  szemben való vitéz 
magatartásáért  es kitűnő  szolgálataiért  — 
a legfeiBŐ  dicsérő, elismerés lud'ul adassék. 
Gz a kitüntetes tudvalevőig a Signum laudis 
adományozásával jár s kapják ugv vitéz ma-
gatartásért, mint kitűnő szolgálatokért. Orbán 
Mibaiy m k. adóhivatali tiszt a háború kez-
dete óta az orosz harctéren miudtn megsza-
kítás nélkül teljesit katonai szolgálatot. Mint 
egy munkásosztály pan ucsnoka erődítési es 
védómüvek készítésinél nem i-gyszer került 
veszedelembe, de niiűdaunyiszor, bár nf-m  je-
lentéktelen veszteségekkel, kimenekült az el-

De hát a lolkesedes nem volt általános. 
Tif-ztá  búzából a konko'y kiválik. A fcnniebb 
em itett Ferenci Elek egy 180 alairásos kér-
vényt akart benyújtani á vívmányok megsem-
misítésére. 

A nép lelkesedését azonban többé feltar-
tóztatni nem lebetelt, 31 tagu küldöttséget 
választ, hogy a guberniumnál az uaió kimon-
dását kérje. 

Fel is mentek Kolozsvárra és gróf  Teleky 
helytartónak előadták kérésüket, ki azonban 
hidegen fogadta  őket. 

A haragtól elraga'dtatva a küldöttség ve-
zetője, PállfiFy  János oda szólt a kormányzónak: 

— .Jó, ha 30 küldöttségi tagnak nem lehet 
megadni, eljön majd a 30 ezer küldönc is." 

És ezt a küldöttség vezetőt az aradi vár 
ban szintén halálra ítélték. Szerencsi je volt 
azonban, mert azon 38 között volt, a kiknek 
Haynau kegyvesztésekor megkegyelmezett. — 
15 évi várfogságot  kapott, melyből 4 évet 
Kufsteinban  töltött ki. Azonban tüdővészt ka-
pott és már egy év múlva 1854-ben meghalt. 
A Bzékely szabadságért küzdő derék harcos-
nak ma már csak 2 ember ismeri jeltelen és 
elfeledett  sirját. 

A székely lelkosedés azonban nem lohadt. 
Ha a fejedelem,  haza, vagy a székely nép 
szabadsága van veszélyeztetve, ott van leg-
elői ma is a székely, s tisztelet kalaplevéve 
minden derék harcosnak, a hol a legnagyobb 
a veszedelem, ott vannak a derék székely-
ezredeink. A sok keserű könnyet az özvegyek 
és árvák arcáról csak az törölheti le némileg, 
ha a harc közben és harc után méltón gon-
doskodik egy gavallér állam védőinek özve-
gyeiről és árváiról. 

lenség kezei közül. — Közönségünk, mint a 
helybeli dalárda egyik szervezőjét is buzgó 
karmosterét előnyösen ismeri Orbánt a annál 
nagyobb örömmel adjuk a hírt, mert amint 
látszik, nemcsak társadalmi köztéren, de az 
ellenséggel szemben is vitézül helyt tud állani. 

— A tengeri szállítási igazolványok. 
A foldmivelésügyi  miniszter a közszükségleti 
célokra igényelt tengi ri mennyiségek biztosí-
tása coljából elrendelte, hogy senki részére 
sem szabad tengeri szállítására igazolványt 
kiadni. Ennek folytán  tengerit csak a H. T. 
és ennek  bizományosai vásárolhatnak és szál-
líthatnak kizárólag közszükségleti célokra. 

— A Csiksomlyói Jótékony Nőegye-
sület folyó  év január 22-én (szombaton) a 
hadiárvák javára, a községház nagytermében 
programmal egybekötött társas összejövetelt 
rendez, melyre a szíves érdeklődők tisztelet-
tel meghivatnak. Kezdete este fél  8 órakor. 
Bölépti-dij tetszés szerint. 

— Oroszországból hazatért rokkant 
halála. Csatószegi Cseke András 1914. évi 
október 1-én vonult be a brassói m. kir. 24. 
honvédgyalogezredhez, honnan 1915. január 
havában az orosz harctérre indult. Négy hó-
uapig küzdött vitézül az oroszok ellen, midőn 
áprilisben egy roham alkalmával jobb lábába 
lövést kapott és mint magával tehetetlen, az 
oroszok fogságába  került. Amint később irta, 
az oroszok már az első elalvásánál jobb lábát 
egészen levágták és igy Moszkvába szállítot-
ták, hol kilenc hónapig kórházban feküdt.  — 
Innen Szentpétervarra került és a rokkantak 
egy csoportjával Svédországon éB Nemet-
országon keresztül hazaszállították. December 
25-én este 7 órakor érkezett a csikszentsi-
moni vasúti állomásra nehéz betegen, testé-
ben megnyomorodva. A váróteremben nem 
volt maradása, jó emberek szekéren segítették 
haza napszámos, szegény szüleihez Csató-
szegre. A szegény rokkant katona azonban már 
alig örvendhetett az édes szülőföld  és hozzá-
tartozói viszontlátásának, öt napi kinos szen-
vedés után meghalt és napszamos szülei köl-
csönpénzből temettettek el Megrendítő tragé-
dia, vájjon hány van még ilyen!? 

— Katónak téli szabadságolása. A 
fakitermelesbez  fűződő  gazdasagi erdekek, — 
különösen a tüzifa-szükseglet  kielégitbetése 
c^ijiiból a fakitermelf  shez, erdei termekek 
szállításához és feldolgozásához  s egyéb erdei 
munkákhoz is a szokásos napszám biztosítása 
mellett 20 emberből alló munkás-csoportok 14 
napig terjedhető időra közsegeknek és egyes 
birtokosoknak is, illetőleg fakitermelőknek  és 
vállalatoknak rendelkezésére fognak  bocsát-
ta ni, ha ez iránt a legközelebbi póttest állo-
másparancsnokságához kérést intéznek. 

— Eiselsberg tanár a bolgár vörös-
keresztnek. Szófiából  táviratozzák: Eisels-
berg tan:ir, kit Németországból hívtak a beteg 
görög királyhoz, Konstantin görög királytól 
gyógykezeléséért 60 0C0 frank  tiszteletdíjat 
kapott A tanár ezt az összeget a bolgár Vö-
röskeresztnek ajándékozta. 

— Románia kiviteli feleslege.  Romá-
niában, mint azt már jeleztük, az angolok 
80.000 vagyon buzat vásároltak, ezt azonban 
egyelőre nem vihetik ki Romániából. A 80.000 
vaggonon felül  Magyarország, Ausztria és Né-
metország is vásárólt 50.000 metermázsa kü-
lönböző gabonát s ezt már szállítják ÍB. AZ or-
szág valamennyi vasútállomásán rakják már 
áruval a kocsikat s az állomásokon megbíz-
ható szakértők mázsálják a gabonát s vizsgál-
ják a minőségét. A bajókkal való szállítás is 
teljos erővel megindult, nagyszámú uszály-
hajó indult el Turn Szeverinbe s eddig már 
legalább 40.000 tonnát szállítottak. Románi-
ának a már eladott 130.000 vaggon gabona-
menyiségen kivül, leszámítva a belföldi  fo-
gyasztást és a vetőmagszükségletet, még le-
galább ötvenezer vaggon gabonafeleslege  van 
kiviteli célokra. A vetések állása állandóan 
kedvező. 

— Felszeghy Dezső könyve. Felszeghy 
Dezső, az előnyösen ismert kolozsvári költő 
„Nehéz idők" cimmel díszes kiállítású háborús 
verskötetet adott ki, melynek jövedelmét a 
Magyar Vörös Kereszt Egylet KolozBvár vá-
rosi választmányának ajánlotta fel.  A könyv-
ből már több ezer kelt el, különösen sok a 
katonai kórházakban. Megrendelhető a szerző-
nél kötetenként 50 fillér  árban. 

— A hitfelekezeti  segély. A közigaz-
gatási bíróság kimondotta, hogy valamely hit-
felekezet  a községtől csak abban az esetbefa 
igényelhet iskolai segélyt, ha hasonló célú és 
rendeltetésű iskolai intézményt tart fenn,  mint 
a milyen iskolai intézmény coljára adatott a 
másik felekezetnek  a községi segély. 
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— AM  Islam vallás reoepolója. A ma-

gyar képviselőház az izlam vallás recepciójá-
nak a törvéeybeiktatásával ajabb kapcsolatot 
létesített a török és a magyar nemzet között, 
atni azt jelenti, hogy ezáltal még benBŐbbé 
formálódott  az Ausztria-Magyarország és Tö-
rökország közti politikai siövetség. A magyar 
nenset tehát nemcsak a harcmezőkön vivott 
véres tusákbaa szolgálj* a dinasztia és a du-
alisztikus monarchia védelmi érdekeit, hanem 
a török éa a bolgár néppel való rokonság ré-
vén la hozzájárul Ausztria-Magyarország keleti 
pandájának a megerősítéséhez. 

— Qyimeafelsdlok  a katonák kará-
oaaajáért. OyimesfeUólok  község közönsége 
Mátkó László községi jegyző vezetésével kel-
lemes karácsonyt szerzett az ott állomásozó 
katonáknak. A község hazafias  lakósága 831 
korona 85 fillért  adott össze karácsonyfára, 
eaeakivül igen jelentékeny természetbeni ado-
mányok tették lehetővé, hogy a katonák ka-
rácsonyi ebédje megjavíttassák. A templomban 
megható ünnepély volt. Antal József  plébános 
magas raárnyalásu beszédet intézett a kato 
aâkfcoz  és nagyszámú közönséghez, melyben 
ékesen szólott az ünnep jelentőségéről éa haza-
szeretetről. A beszéd végével katonák és kö-
zönség ^ytttt énekelte el a hymnuszt. A ka-
rácsonyfa  az állami iskolában volt felállítva. 
A gyimesfelsőloki  uri hölgyek két órahosszat 
osztották ki a katonáknak a cigarettát, do-
hioyt, saivarakat stb. A katonákhoz Bárán 

" hadapród intézett lelkes beszédet, a közönség 
áldozatkész megemlékezését pedig Gubr had-
apród köszöntő meg. Végül a király és haza 
éltetésével elénekeltek a hymnust — A kará-
csooyfa  felállítására  ós az ebédre adakoztak: 
Póra György 2 K., Bara György 50 f,  Gál 
Jánosné 12 f,  Béres Péter 30 f.,  Gábor János 
20 f,  László Imre 30 f,  Gábor Imre 10 f., 
Gábor Péter 40 f,  Bilibok Péter 40 f.,  Gábor 
Istvánná 20 f.,  Gábor Ferenczné 20 f.,  Pulika 
György 20 f.,  Gábor Antal 40 f.  Timár János 
1 K., Timár György 30 f.,  Antal Józsefné  1 
IL, Antal András 30 f..  Bodor Fulöpné 30 f. 
Bodor Tamás 60 f,  Timár Péter 16 f.,  Jakab 
Ferencz 30 f.,  Papp András 60 f..  Pap János 
40 f,  Szőcs Péterné 30 f.,  Szőcs János 20 f., 
Ferencz Péter 40 f,  Vaszi Miklós 50 f.,  Gábor 
Jánosné 30 f.,  Gábor Gábor 20 f.,  Gábor 
György 1 K., Gábor Dénesné 60 f.,  Gábor 
Imre idős. 30 f.,  Gábor Gáborné 40 f,  Gábor 
György Józsefé  30 f.,  Kristály Dániel 20 f. 
Motta Károly 4 K., Szabó Imre 10 K., Tankó 
Péter Istváné 10 K., Péli Lajos 10 K, Jánosi 
János 5 K„ Goldstein Samu 10 K., Fancsali 
Ferencz 2 K, Póra József  2 K., Ambrus Jó-
zsef  20 f.,  Ambrus Péter 10 K., Zakariás Já-
noi 2 K-, Tankó JózBef  2 K., Tankó Fülöp 
2 IL, Tankó Péter Jánosé 2 K, Molnár Peter 
10 K., Karda Géza 10 K, Baczoni János 2 
K., Baczoni MiklÓB 2 K , Bodor József  Györgyé 
2 FL, Tamás András 1 K, If|.  Galaczi Péter 
10 K., Tankó József  Jancsi 1 K, SzoLyori 
Amálka 5 K., Boér Krisztina 5 K., Gábor 
Jakab 1 K., Antal József  plébános 30 K., 
Bodor József  12 K., Dobál Gergely 42 K 16 f., 
Dájbukát Zakariás 19 K 34 f.,  özv. Dájbukát 
Antalné 4 K 46 f.,  Goldstein Hermán 21 K 
78 L, Máthé László 66 K 93 f.  Begyült ösz-
szeaen 331 K 85 f.  Ezen összegből 271 K 
85 f.  fordíttatott  a karácsonyfa  feldíszítésére  s 
60 koronával 50 liter bor a karácsoni ebédhez 
vásároltatott A karácsonyi ebéd feljavításához 
adakoztak: Antal György. Dobál Gergely, 
Tankó József  és Tankó János bitang 1—1 
juhot. Dobál Gergely, Eszenyei Antal és Karda 
Géza 10—10 liter özv. Dábukát Antalné 3 
liter bort Tankó József  Jancsi 1 tyúkot, '/a 
liter ZBirt, Tamás András 1 tyúkot, Tankó 
Imréné 1 tyúkot, Tankó István 3 kg sajtot, 
3 tojást. Tankó István 3 kg túrót, 4 tojást, 
Tankó György 2 kg sertéH hust. 

— Auguszta naptár a legjobb magyar 
irók almanaohja. Jövedelme a Nemzet Háza 
rokkant-otthoné. Szépirodalmi réBzét ir'ák: 
Bálint Lqjos, Bede Jób, Bíró Lajos, Drasche-
Láaár Alfréd,  Faragó Jenő, Hajdú Miklós, Hajó 
Sándor, Hevesi József,  Hervay Frigyes, Igno-
tus, Kosztolányi Dezső, Kozma Andor, Krúdy 
Gyula, Lakatos László, Lázár Miklós, Márkus 
Mik**» Molnár Ferenc, Nádas Sándor, Pékár 
Gyula, Porzsolt Kálmán, Révész Béla, Sebők 
Zsigmond, Szini Gyula, Tormay Cecil, Vajda 
Ernő. Az Auguszta naptár ára 1 korona. Meg-
ran^olhető az Auguszta-Alap központi irodá-

.jábap (Budapest, Károly-körut 3) Portókölt-
ségUl 20 fillér,  ajánlott küldés esetén 45 fillér 
mepókelendő. Mindenkinek szüksége van nap-
tárra. A, legjobb naptár az Augnsita Naptár. 
Miodan î vegye meg, marţ ezzel rokkant bó-
léinkén Mgii 1 

— A kamara közleményei katonai 
lábbeli BBálittók figyelmében.  A kamara 
tudatja tuí érdekekekkel, begy a katonai láb-
belit szállító Iparosok a osász. ós kir. 2. ez. 
katonai ruhatárban bőranyaget vehetőek. Az 
árak a kamara hivatalos helyiségében meg-
tekinthető. 

— Katonai szükségletek beraeraése. 
A csász. és királyi hadüirymhmzteriuni fel-
hívást bocsátott ki a f.  é. januárban beszer-
zendő : katonaposztók és egyenruhák, tiszti 
lovagló szerszámok, lámpások, lóvakarék, file 
csizma-betétek, takarmány zsinegek és nyak-
kendők szállítására. — Az 1 koronás bélyeg-
gel ellátott ajánlatok mintákkal a es. és kir. 
hadügynrnissteiiám 13- ügyosztályához (Wien) 
nyújtandók be. Egyebekre nézve tájékozódás 
nyerhető a marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamaránál a hivatalos órák alatt. 

— Adakozás. Tansinger Mór ur a kato-
nák karácsonyi ajándékára 24 korona 06 fillért 
kü!dött lapunkhoz, mely ös3z*g október 13-án 
a 18 éves újoncok bevotiulása alkalmával 
rendezett bucsuestélyen gyűlt össze. Az össze-
get beküldöítttk az Országos Hadsegélyzó Bi-
zottságnak. 

— Kitüntetés. Ferencz Salvator királyi 
herceg, mint az osztrák magyar monarchia Vö 
róskereszt egyleteinek védnökhelyettese a há 
ború alatt a katonai egészségügy körül szer-
zett kiváló érdeme elismerés ül csicseri Csi-
csery Z'igmondnénak a VArüs-Jtereszt badiékit-
ményes II. osztályú díszjelvényét adományozta. 

— Mátrai elbeszéléséi. Hirt adtunk már 
arról, hogy Mátrai Ferencz Béla kir. segéd-
tanfelügyelő,  lapunk munkatársának nemré-
giben megjeient elbeszéléseit mily hízelgő 
kritikában részesítette a fővárosi  sajtó. Ezt 
az elismerést olvassuk most a .Nemzeti Kul-
turátt-bar, mely szintén a legelőnyösebben ir 
a t> hetséges íróról. Mátrai termékeny iró, ki 
hisszük, hogy még sok értékes kötettel fogja 
gyarapítani szépirodalmunkat Ujabb kötetéről 
a következőket írják: 

— Szabad  órák.  Elbeszélések Irta Mát-
rai Ferenc Béla. Szerzőnket — aki Csikvár 
megye kir. segédtanfelűgyelője  — egy pár 
meleg, színes verséből olvasóink már ismerik. 
Egyike a vidéki hírlapirodalom számottevőbb 
munkásainak. Ezt a kötetét a .Szegedi Napló" 
kiadóhivatala adta ki s ott is szerezhető meg. 
A csinos kiállítású vaskón kötetben húsznál 
több novellát találunk. Látszólag igénytelen 
apróságok, amelyeknek irója inkább a maga 
gyönyörködtetésére gondolhatott, mint a nagy 
olvasóközönség hízelgő elismerésére. S az el-
beszéléseknek éppen ez adja mê  az értéküket. 
Igaz érzések, valóban élő emberek életéből 
ellesett apró történetek, az emberek lelkének 
mélyén meghúzódó gondolatok és onnan elő-
törő ősziute megnyilatkozások jellemzik a 
„Szabad órák"-at. Egyetsen egy költött alak-
nak sem ad az tró hamis beszédet a szájába. 
„A mi vármegyénk" cimü novella vezeti be a 
kötetet. Az öreg nagyanyát szólaltatja meg s 
az ő visszasóhajtásaiban fejezi  ki a rég' vár-
megyei élet iránt való bec-űlését Sok helyen 
csak sejteti az eseményeket, mint például 
„Jónás'-ban, amely egy diákhistóriának vonzó 
előadása. .A bácsi pályájáéban a hivatalnok 
ember sorsát rajzolja meg néhány élesen oda-
vetett jellegzetes vonással. .Tristitia" és .Gin-
gedli* kedves kis fehér  történetecskék az élet, 
a sziv élntének intimitásaiból, „Az ideges embe-
rek"-ben mai emberek hűséges fotográfiáját 
adja. „A kék fülbevaló'-ban  kedvesen, meg-
hatóan irja le, bogy az előitéletek, a büszke-
ség miként rombol le jövendőket s a szülői 
szivnek milyen nehéz elviselni meg nem sej-
tett csapásokat. „A gyanú*. „A nagyságos 
asszony* az érdekhajhá?zás és a mai nevelés 
ember- és társadalomrontó munkáját ostorozza 
kedves történetek keretében Felsorolhatnék 
az egész könyv tartalmát, de igy is nebéz 
volna Mátrai Ferenc Béla novellás kötetének 
szépségét, kedvességét a maga teljességében 
bemutatni. Csak annyit említünk még fel.  bogy 
a székelyföldön,  Svájcban tett utazásának le-
írása nem sablonos, nem unalmas, tanulságos 
amellett kogy nem nagyképűsködő e gyönyör 
ködtet anélkül, hogy Írójuk mesterkéltségre 
törekedett volna. Látott és írásában meg tudja 
láttatn' a természeti szépségeket s a kultura 
szempontjából is érlekes dolgokat és érté 
keket. — al. — 

— Kitüntetés. Kovács Kálmán cs. és kir. 
82. gyalogezredben zászlóst, kit zászlóssá so-
ronkivül léptettek elő, az ellenséggel f  gereben 
tanúsított kiválóan vitéz- és eredményes ma-
gatartásáért az ezüst vitézségi éremmel tün-
tették ki. 

L E G Ú J A B B . 
Nagy győzelmünk az oroszok fatett. 

76,000 enrirart vesztettek az oroszok. 
Montenegróval a tárgyalások folynak. 

Budapest,  január 18. 
(Hivatalos).  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról 
jelenti: 

Orosz hadszíntéren  mivel tegnap sem 
volt  jelentősebb  esemény, a Keletgalicziá-
ban és a bessarabiai határon lefolyt  újévi 
csatát, melyről  a napi jelentések  könnyen 
érthető  katonai  okokbol  nem közölhettek 
részletes  adatokat,  befejezettnek  tekint-
hetjük. 

Fegyvereink  a 130 kilométer  szélességű 
harctér  minden  pontján teljes győzelmet 
arattak.  Minden  dicséret  felett  álló  gyalog-
ságunk,  az összes döntő  harcok  alapténye-
zője,  a tüzérség  nagyon megértő  és ügyes 
támogatása  mellett,  az összes hadállásokat 
megvédte  a helyenként  gyakran  sokszoros 
túlerőben  levő  ellenséggel  szemben. 

Az Ausztria északkeleti  részében lefolyt 
nagy újévi csata mult  é*-i december  24-én 
kezdődött  s csak egyes napokon beállott 
harci szünetekkel  megszakítva,  január bó 
15 ig, tehát összesen 24 napig tartott.  Ezen 
idő  alatt  számos ezred  17 napon állt  a leg-
hevesebb harcban. 

Orosz csapatokhoz  intézett  parancsok, 
foglyok  vallomása és pétervári  hivatalos 
nyilatkozatok  egész sora igazolja,  bogy az 
orosz hadvezetőséget  déli  hadseregének  tá-
madásánál  nagy politikai  és katonai  célok 
irányították.  E céloknak  megfelelően  na-
gyok  voltak  az embertömegek  is, melye-
ket  ellenség  harcvonalaink  ellen küldött 
Az oroszok  a legcsekélyebb  eredmény  el-
érése nélkül  legalább  70,000 embert áldoz-
tuk  fel  halottakban,  sebesültekben  és közel 
6000 harcosukat  fogtuk  el. — A csapatok 
összeállítását  tekintve,  az újévi csatában 
kivívott  győzelemben  része van a monar-
chia összes népeinek. 

Ellenség  Keletgaliciában  újra erősíté-
seket  von össze. Egyébkén*  északkeleten 
nincsen különösebb  esemény. 

Olasz hadszintéren  helyzet  változatlan. 
A Dolomit harcvonalon, tolmeini hidtőnél 
ós görzi szakaszon helyenként  élénkebb 
tüzérségi  harc folyt.  Ellenségnek  az emii-
tett  hídfő  ellen intézett  kisebbszerü  vállal-
kozásait,  valamint a Monte  san Michele 
északi  lejtőjén  levő  állásaink  ellen intézett 
támadását  visszautasítottuk. 

Délkeleti  hadszintéren  a monte-
negrói hadsereg  fegyverletételének 
szabályozására irányuló tárgyalások 
tegnap délután  kezdődtek.  Csapataink, 
melyek  időközben  megszállották  Vir-
pazart és Rijekát,  beszüntették  az 
ellenségesk  edést. 

Bombáztuk Ancon&t. 
Budapest,  január 18. 

(Hivatalos.) A flottaparancsnokság  jelenti: 
Január 17 én délután egy tengerészeti re-

pülórajunk erős támadást intézett Ancona 
ellen, ahol nehéz bombákkal találta el éB fel-
gyújtotta a pályaudvart, a villamos müvet éa 
és egy kaszárnyát. Négy védőágyu igen heveB 
tüzelése teljesen eredménytelen volt Az ösz-
szes repülőgépek visszatértek. 

Legyőzött angol és francia  repiilSk 
Berlin, január 18. 

(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-
lásról  jelentik: 

Nyugati hadBzintéren általában aa arcvona-
lon a tüzelés többnyire tiszta időben fokozó-
dott. L*ns ismét élénk tűz alatt állott. 

Két angol repülőgépet PaBchdepe és Dbdi-e 
zsele (Flandriában) mellett légi harcban le-
győztünk. A négy utas közül hárow meghalt. 

Medwid mellett egyik repülőnk lelőtt egy 
francia  repülőgépet, a vezetőt éB megfigyelőt 
elfogtuk. 

Keletí hadszintéren Diinhónál, Rigától délre 
és Vidsytól délre a sötétBég és hóvihar vé-
delme alatt sikerült m oroszoknak előretolt 
kis német őrségeken rajtaütni és aiokatoót-
Bzórni. 

Balkán hadszíntéren semmi îfjpţg. 
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M E G H Í V Ó 

A KÖLCSÖNPÉNZTAR mint SZÖVETKEZET (íyERííyÓBÉKÁSON 
felszámolás  alatt, tagjai ezennel meghivatnak az 1916. évi január 
hó 30-án délelőtt 10 órakor az intézet helyiségében megtartandó 

RENDES KÖZGYŰLÉSRE. 
TÁRGYSOROZAT: 

1. A közgyűlés megnyitása és az igazgatóság (felszámolók)  jelentése a vállalat állásáról és az 1914. évi üzleti 
év eredményéről. 

2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. Határozat az évi mérleg fölött  és a felmentvény  megadása. 
4. A hadba vonult 2 felügyelő  bizottsági tag helyett, 2 uj felügyelöbizottsági  tag megválasztása. 
5. Esetleges indítványok. 
A megkivántató tagok hiányában a gyűlés az alapszabályok 36. §-a értelmében 1916. évi február  hó 13-án 

fog  megtartatni a fent  jelölt helyen és időben. 
Gyergyóbékás, 1915. évi december hó 28 án. 

Butnáriu Pompéjusz, 
felszámoló. 

Vagyon. 

Co8iocariu Sándor, 
felszámoló. 

Mérleg-számla 1914. évre. 

Hángán Miklós, 
felszámoló. 

Teher. 
K f K f K f K f 

1 Készpénz 517 27 1 Részjegy tőke 26099 
2 Váltótárca . . . 15797 50 2 Betétek 2425 85 
3 Kötvény kölcsönök 44897 62 3 Viszleszámitolás 103602 30 132127 15 
4 Folyószámla 12553 89 V 
6 Ingatlanok . 8601 94 
6 Értékpapírok 845 72 
7 Perköltségek . . . 6202 68 
8 Gabonaraktár felszerelés 115 22 
9 Felszerelés . 191 — 

10 KülöDfélék  számlája 4024 96 
11 Átmeneti kamaton 8084 45 
12 Kéteskövetelések . . 25600 — 127432 25 

Veszteség . . 4694 90 \ 
132127 15 132127 15 

ii i 1 II II 

Költségek. Nyereség- és veszteség-számla 1914. évről. Jövedelmek. 
K f K f K f K f 

1 Betéti kamatok 152 93 1 Váltótárca kamat 1005 15 
2 Jótékonysági alap 1 — 2 Kötvény kö'csön kamat 3293 41 
3 Tisztifizetések 3281 02 3 Ingatlanok jövedelme 128 — 

4 Adó 391 59 4 Portó jutalék 1859 90 6286 46 
5 Veszített perköltségek . 2058 51 5 Veszteség 4694 90 
6 Viszleszámitolási kamatok 3568 54 
7 Költségek • . 1527 77 10981 36 

10981 36 10981 36 

1 1 il II 
Gyergyóbékás, 1914. december 31-én. 

Penti számlákat felülvizsgáltuk  és az intézet könyveivel megegyezőnek találtuk. 

Butnáriu Pompéjusz, 
felszámoló. 

Hángán Miklós, 
felszámoló. 

Cosiocariu Sándor, 
felszámoló. 

Penti számlákat felülvizsgáltuk  és az intézet könyveivel megegyezőnek találtuk. 
Olvashatatlan aláirás, 

felügyelöbizottsági  elnök. 
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brassói Greising Altoţţ 
önálló fogászatra jogositoţt 

Közóhajra Csiksze-
:: re^baHc^l töiöt t : : 
Elvégez mlftder  fog-
o r a m műtétekből! 
m.: foghúzást  helyi ér 
zéstelenitéssel, arany 
és más töméseket; 
készit inQfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj -
padlás nélkül, koron» 
és hüdráuilkálatokat. 

10 évi garancia! 

FOGAD: 
Dételtftt 

8—12 óráig 
Délután 

2—5 óráig 
Vasár- és ünnep-
napok kivetelevel. 
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Lakása: Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 
i . i ii.; 1 1 ' 

Szám 8 6 - Ifi  2 ~ 3 

Pályázati hirdetmény. 
Cdikvármegye szépvizi járásához tar 

tozó Gyijneabükk községben nyugdíjazás 
folytál''megüresedett  községi jegyzői 
^Háfsnrpá^ratnFlrirdetek. 

Pelhivom mindazokat, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883 
évi I. t.-c. 6. §-ában, illetőleg az 1900. 
övi XX. t. c. 3. § ában előirt k^pcsité-
álket igazoló okmányokkal felszerelt 
pályázati kérvényüket hozzám folyó hó 
40-án déff  I2-Őráig annál is inkább adják 
be, mert a később beérkezett pályázati 
^érvényeket tekintetbe venni nem fogom. 

A jegyzői állás javadalmazása a 
következő: 

1. Tőrzaflzetés  2000 korona. 
2. Fűtési általány 100 korona. 
3. Lakbér 200 korona. 
4. Irodaáltatány 100 korona és 
5. A szabályrendeletekben megálla-

pított magánmuukálati dijak. 
A vátdazrtást folyó  hó 31-én délelőtt 

10 órakor Gyimesbbkk községházánál 
fogom  megtartani. 

Síépvia, 191 ff.  évi január hó 5-én 
Dr.-Mártoifr László, 

főszolgabíró. 

K I A D Ó URI L A K Á S 
Csikszeredâţmn, a Szentlélek-
utcában fplyó  évi április 1-től, 
mö'y áll 3 utcai szoba, ebédlő, 
konyha^ kamra, fürdőszoba,  sUtőház, 
kemence, kut, két sertés ól, nagy 
ker the ly í f lég  és külön udvarral. 

Értekezni , lehet Gáspár József  lu'aj-
donossal, Cöikazereda, Apafii  M. utca. 
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N Y O M D Á S Z T A N U L Ó N A K 
felvétetik  egy ugyes tíü, ki lega 
lább a középiskolául, vagy Ill ik 
osztályát j ó s ike r re l végezte 

Vákár L könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

r 

IRDEl tS lX 
olcsó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

k i a d ó b i ^ a t a l b a i ) . 

Tanárok, tanítók és más érdeklődők figyelmébe I 
ÉP MOST JELENT MEG: 

„A MftPÁRTQMÉSZET  KÉZIKÖNYVE" 
cimü munka, melyből a mad&rtömészetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemeire* 
László, az ornithologiai központ volt tiszt-
viselője, a zsögödi Madártani Állomás 
(madár tömő i n t é z e t ) tulajdonosa irta. 
Illusztrálva van dr. Szlávy Tibor és szerző 
fényképfelvételeivel  és rajza iva l . 
A könyvnek ftás  irányú használhatósága is van, 
amennyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szakírók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető betüsorosokkat. 

könyvkereskedésében, Csíkszeredában, 
korona 40 fillér  frankó. 

Kapható Vákár L. 
Ára 2 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értesítjük Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogf  Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos-utcában (Lázár Domokos-féle  ház) már évtizedek óta fenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZ-ÜZLETEINKET 
1914. évi október bó 1-én áthelyeztük az Apaffi  Mihály-utcába 
(Jakab Gyula-féle  ház, a Hutter-szállodával szemben). A borbély üzlet 
nfeltett  külön bejárattal van a női fodrász-terem,  kényelmesen be-
rendezve, hol elvállalunk mindennemű női hajmunkát és délutánonként 
hygienikus fejmosást  villanyszáritóval (meleglevegővel). Midőn ezt igen 
tisztelt vendégeinknek szíves tudomására hozzuk, nem mulaszthatjuk 
el, hogy köszönetet ue mondjunk eddigi pártfogásukért  s egyben kér-
jük, hogy jövőre is szíveskedjenek támogatni s viszont mi is biztosít-
juk vendégeinket a szolid kiszolgálásról. Maradunk kiváló tisztelettel: 

Szjabó Lajos és neje, férfi  és női fodrász. 
i Raktáron taftunk  mindennemű kéez hajiminkákat ós nöi pipere cikkeket. 

6 8 -

HEGYESSY LAJOS 
első gyergyói asztalosáru-gyára Gyergyószentmiklóson. 

Nagy termelés mindenféle  épület asztalos 
! munkákban. Dus raktárt tartok sajátkészítésű 

u ^ irt b̂ö j úgyszintén kárpitos árukbét is. 
Meghívásra személyesen megjelenek. 

Árajánlattal szívesen szolgálok. 
Rrn5JrTD Eff i 

Nyomatott Yálrár U könyvnyomdájában, CsikueredAbaa 




