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Kéziratok nem adatnak vissza. 

A kivételes hatalom. 
Csíkszereda, febr.  22. 

Arról, hogy miként sáfárkodott  a há-
ború alkalmából-ráruházott kivételes ha-
talommal, a kormány beszámolt abban 
a jelentésében, melyet a törvényhozás 
elé terjesztett s amely fölött  a képvi-
selőház behatóan, igazán minden vonat-
kozásra kiterjedő részletességgel tanács-
kozott. Mégis azt hisszük, bogy erről 
a sáfárkodásról  érdeme szerint nem ez 
a jelentés, hanem a róla kifejlődött  vita 
tájékoztatta a közvéleményt. 

iMég emlékszünk arra, hogy az ellen-
zék bizonyos mérvű vehemenciával ké 
szült ennek a sáfárkodásnak  a kritiká-
jára. Különösen az élelmezési területe 
ennek Ígérkezett olyanul, amelynél még 
hevesebb jelenetek sem értek volna 
bennünket készületlenül. A jelentés holt 
betűi után azonban a birálat első hang-
jaira megszóllaltak rendre a kormány 
tagjai: Ghillány Imre, Sándor János és 
ismételten is gróf  Tisza István minisz-
terelnök s az éleven szó közvetlenségé-
vel tárták fel  a háborús helyzet min-
den nehézségét s ezzel párhuzamosan a 
kormány legjobb igyekezetét is, hogy 
ezeken a nehézségeken a rendkívüli ha-
talom óvatos és lehetőleg mégis célra 
vezető alkalmazásával segítsen. 

E felvilágosítások  hatása alatt hova 
tovább a kritika enyhébbé alakult. És 
mindinkább előtérbe nyomult annak a 
belátása, hogy bizony a háború várat-
lan kitörése rettenetes tömeggel zúdí-
totta ránk a legelképzelhetetlenebb igé-
nyeket. Ezekkel szemben nem rendkí-
vüli hatalomra, hanem érett tapasztala 
tokra, előzetesen kipróbált szervezke-
désre lett volna szükség, miután azon-
ban ilyenekkel nem rendelkeztünk, ter-
mészetes, hogy itt-ott zökkenés állott 
be, hogy a lakosságnak a szükségletek-
kel szemben több önmegtagadást kellett 
tanúsítania. 

Hogy mégis nagyobb zavarok nél-
kül álltuk ki háborús gazdasági helyze 
tünk megpróbáltatásait, ezt a nemzet 
heroikus viselkedése mellett első sor-
ban az tette lehetővé, hogy a kormány 
becsületes odaadással szentelte magát 
hivatásának s minden embertől telhető 
fáradozással  azon volt, hogy ahol kel-
lett, a kivételes hatalom segélyével, 
ahol lehetett, ott pedig anélkül támo-
gassa és gyámolitsa a megszorult lakos-
ságot. Ennek köszönhetjük, hogy a hadi-
érdekek teljes kielégítése mellett a köz-
szabadságok sem rövidültek meg egy 
ponton sem s a- háború izzó, sokszor 
tikkasztó levegőjű másfél  esztendejét 
minden idegen gyámolitás nélkül is fel-
forgató  bonyadalmaktól menten élhet 
tük át a front  mögött js. 

Minderre a kormány jelentés kép 
viselöházi bírálata — a m i is, bogy eny-

hébbre fordult  — tanított meg bennün-
ket, amiben azonban a kormány diösé-
retén kívül benne foglaltatik  a bíráló 
ellenzék dicsérete is. A pártérdekek meg-
magyarázható nyomása által egy pilla-
natra sem bénitatta meg magát, fel  tu-
dott szállni a tárgyilagosság nyugodt ma-
gaslatára s ennek a belátásával lehetővé 
tette, hogy bírálatában méltánytalanság 
ne essék s hogy az eddigi tapasztala-
tokat higgadtan számon véve, ezeket 
minél jobban hasznosíthassuk a háború 
még hátralévő megpróbáltatásaival szem-
ben. Ismét egy fénypont  a magyar köz-
életből s egy ujabb ok, hogy ellensé-
geink irigyen tekintsenek felénk. 

Különben ellenségeinkre cimezve ki-
olvasható ebből a vitából még egy má-
sik tanulság is, A kivételes hatalomra 
vonatkozó kormányjelentés és annak 
kritikája egyaránt ujabban is dokumen 
tálják, hogy a világháború bűnének az 
elkövetői ők voltak és nem mi. Ha ez 
a soha le nem vezekelhető bün a mi 
lelkünket terhelné, akkor a háború nem 
talált volna bennünket ilyen mérhetet 
len készületlenségben, akkor előzetesen 
jól felkészültünk  volna rá s minden szer-
vezetnek teljes híjában a magyar nem 
zetnek nem kellett volna aDnyi keser-
ves -megpróbáltatást kiálltinia, mint a 
mennyit a háborús meglepetés megle-
petés folytán  tejjel mézzel dus hazájában 
tényleg átszenvedett. 

A háború. 
Entente hirek szerint a párisi közös 

haditanács megállapodásai meg fogják 
elózni a harctereken várható nagyobb 
eseményeket. Ez a közös haditanács 
nagy dolgokra készül, dönteni fog  az 
egyidőben való együttes támadás dol 
gában és a közös akció eszméjét any-
nyira ideális formában  akarja megvaló-
sítani, hogy az Európa perifériáján  vé-
gig húzódó, de ellenséges vagy sem 
leges országok, hegyek és tengerek 
által többszörösen széttagolt entente-
hadiállások egyetlen egységes fronttá 
alakuljanak át. A nagy ravaszsággal 
megállapítandó hadi)érvvel vélik kicsi 
karhatni a döntő győzelmet. A közős 
tanácskozásokat megelőzően franciák, 
angolok, oroszok és talán az olaszok 
is tanulmányútra indu'nak, hogy még 
kellő a időben meggyőződést szerez 
hessenek a létező bajokról. Ezeken a 
bajokon most segíteni akarnak és 
amennyire az lehetséges lesz, fognak 
is segíteni, főleg  az esetben, ha Olasz-
ország is hozzájárul ahhoz a tervhez, 
hogy az egységes és koüC3ntrikus had-
viselés érdekében közös haditanács álla-
pítsa meg az erők megfelelő  elosztását. 
Muníciót, szenet és pénzt Ígérnek Olasz-
országnak, ha ezen eszme alapján hozzá-
járul olasz csapatoknak Szalonikiba ós 

más pontokra való kirendeléséhez, ahol 
nem speciális olasz érdekek forognak 
kockán. 

Amint tisztázódtak ezek a kérdések, 
a közös párisi haditanács megkezdi 
döntő jelentőségű tárgyalásait. A tanács 
határozmányai aztán hozzájárulás avagy 
felülbírálás  céljából a párisi diplomáciai 
központ elé kerülnek. Ezúttal az entente-
országok hírneves diplomatái, tábornokai 
és szakemberei fognak  közös tanácsko-
zásban dönteni a teendők felett.  És ahol 
oly sokan tanácskoznak, ahol annyi okos 
embtr adja le votumát, az eredmény 
el nem marádhat. Ezúttal bizonyosnak 
ígérkezik a győzelem. Legalább az en-
tente vezető emberei és a sajtó ezt 
hirdetik hivalkodó hangon. Vederemo. 
Mi ellenben államaink konzervatív struk-
túrájához hiven követjük tovább is a 
régi rendszert, vagyis ütjük B üldözzük 
az ellenséget ott, ahol ráakadunk s ahol 
utunkat állja anélkül, hogy előzőleg 
sokat tanácskoznánk s bárkinek is ki-
kérnök a hozzájárulását ahhoz_, hogy 
eltiporhassuk az ellenséget. És ettől a 
jól bevált „győzelmi" rendszertől nem 
állunk el még az esetben sem, ha a 
párisi fő  tanácsok el is határozzák egy-
hangúlag, hogy ami eddig történt nem 
igazság, s hogy ezután már az entente-
nak kell győzni. Az engiisch cant és a 
francia  elbizakodottság egyáltalán nem 
tud s nem akar megbarátkozni azzal 
a gondolattal, hogy ne ők legyenek a 
győztesek. Annál keservesebb lesz majd 
nekik a kiábrándulás. 

Az oroszok és az olaszok kezdik 
már megsejteni a komor valót, jóllehet 
diplomáciájuk és sajtójuk a negáció 
álláspontján áll még mindig. De az olyan 
véres leckék, aminőkben a bukovinai 
frontunkat  támadó oroszokat részesí-
tettek derék katonáink, a muszka kor-
mányzatot is hova-tovább a viszonyok 
elfogulatlanabb  megitélésáre fogják  kész-
tetni. Lesznek még makacs kemény 
harcaink az orosszal, aki Galíciában és 
Bukovinában kárpótolni szeretné magát 
az elveszett Lengyelországért, de ha a 
cár meggyőződik róla, hogy a cél el-
érése 'teljes lehetetlenség, nem iegja a 
háború oktalan elnyujtásával még job-
ban feldúlni  birodalma belső nyugalmát. 

Az olaszöknak e napokban nagyszert 
meglepetéssel kedveskedtünk. Repülő-
ink felkeresték  és sikerrel bombázták 
Milánót, Olaszország legjelentékenyebb 
ipari és kereskedelmi városát; útba 
ejtették Monzát, mely egyik fő  csomó-
pontja az olasz vasúthálózatnak s a 
tisztesség kedveért ellátogattak Schióba 
is, ahol a kis Cadorna tartózkodik a 
nagy vezérkarával. Ezeket a városokat 
és egyéb fontos  pontokat is a lehető 
legnagyobb sikerrel bombázták a német 
Zeppelinekkel egyenrangúaknak tekint-
hető avlatikusaink. 
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leírhatatlan. Szárazföldön  rettenetes ku 
darcot vallottak. Nyolc hónapos offen-
zivájuk összeomlott. A tengeren szám-
beli túlsúlyúk ellenére bujkálni kény-
telenek. Hadiflottájuk  régen elmenekült 
az Adriából s a kémlelés céljából néha 
mégis mutatkozó egységeket sorra pusz-
títjuk. Az olasz égnek is mi vagyunk 
az urai. Az olasz aviatika nem birja a 
versenyt a mienkével. Az olasz repülő-
gépeket éB a rendkívülieknek hirdetett 
léghajóikat leágyuzzuk könyü szerrel, 
ami repülő rajaink pedig irtózatos pusz-
títást végezve a tengerparton és a leg-
szebb olasz városokban, rendszerint sér-
tetlenül térnek vissza. 

A milanói bombazáporban gyönyör-
ködhetett Thomás, francia  múniciós ál 
lamtitkár is, aki visszatérve Párisba, ér 
dekes megfigyelésekkel  gazdagította 
Briand miniszterelnök olaszországi ta-
pasztalatait. 

S a francia  államférfiaknak  Itáliában 
szerzett tapasztalatai a legkevésbé sem 
alkalmasak arra, hogy fokozzák  a fran-
ciák harci kedvét. 

Vilmos császár a szétely honvédeknél. 
Királyunk dicséretét személyesen 
juttatta el a székely ezredekhez. 

Annakidején megiriuk, hogy Vilmos csá-
szár az északi harctéren meglátogatta a szé-
kely honvédeket. G látogatás egyik szemtanuja 
most hazakerülvén a frontról,  a következő 
érdekes éB jellemző részleteket beszélte el: 

A császár kívánságára a 22., 23, 24. és 
25. honvédgyalogezred északi állásaiból alko-
tott hadosztályt a front  mögött fölállították, 
a császár kíséretével a honvéd ezred előtt 
megállott és beszédet intézett a honvédekhez, 
túlnyomó részben székely fiukhoz.  Közölte 
velük, hogy most Bécsből jön és üzenetet ho-
zott onnét a honvédek királyától, szeretett 
barátjától, Ferenc József  uralkodótól, akit 
hála Istennek, jó egészségbe^ és kitűnő hant 
gulatban talált, mely kitűnő hangulatot azok 
az értesülések keltik atyai szivében, melyeket 
a harcterekről juttatnak hozzá hadseregének 
vitézi magatartásáról és páratlan sikereiről. 

Ezen dicsőségből, — folytatta  a császár, 
— bőven veszik ki részüket a honvédek, akik-
nek a király általa küldi elismerését és kö-
szönetét és szól ezen elismerés kölönösen az 
előtte álló négy honvédezrednek, melyek hő-
siességükkel megakadályozták az ellenségnek 
egy jól előkészített előretörését. Lelkesítő 
beszédét azzal végezte, bogy felszólította  a 
honvédeket, kiáltsák vele együtt szivök mé-
lyéből : Éljen a magyar király 1 Az utolsó 
mondatot, valamint a „honvéd" szót, magyarul 
mondotta a császár, aki néhány perces be-
Bzéde alatt mindig csak a királyunkról beszélt. 

Elképzelhető a császár beszédének hatása 
a székelyekre Rengett az egész, oly szomorú 
vidék a honvédek éljenzésétól, melybe bele-
vegyült a német császár éltetése. Ezen szo-
katlan és legmagasabb üdvözlet és köszönet 
tolmácsolása arra vezetendő vissza, hogv a 
szóban levő hadosztály a német északi had-
seregnek teljesített nagyobb szolgálatot, ami-
kor az a rengeteg orosz túlerővel szemben 
Bzorongatott helyzetbe jutott, melyből saját 
vitézségük mellett honvédségünk vágtn ki őket. 
És Vilmos császár ezért ilyen előkelő mftdon 
hálálta meg a fegyvertársak  ezen segítségét. 

Legenda 
Tisza István kijelentéséről. 
Ha egymás nyakába borulunk... 

Távol Magdeburgból, Bajorországból, vagy 
apró kia német hercegségekből jönnek torzon-
borz szakállú német katonák, otthagyják a 
gyárat, amelyben eddig dolgoztak, az asszonyt, 
a gyerekeket, a kedélyes asztaltársaságot, 
amelynek körében nehéz barna Bőrt ittak és 
mennek le a Balkánra, talán Szalonikihez ve-
rekedni, talán Egyptomot felszabadítani,  — de 
mennek, nyugodtan, azzal a meggyőződéssel, 
hogy ugy sem tart soká már az egész háború, 
mert februárban  olyan esemény történik, hogy 

ismeretleu emberek egymás nyakába borulnak. 
Der Tisza hat gesagt, — mondja a német 
katona. 

És ötven esztendős nagyapák ajkukon bi-
zakodó mosollyal olvassák a bevonulási pa-
rancsot, amely őket is fegyverbe  szólítja . . . 
Olvassák: Február 28., március 3. és maguk-
ban azt gondolják: hejh 1 dehogy megyünk 
mi el, híBzen tudjuk, amit tudunk, megmondta 
a Tisza, hogy februárban  olyan események tör-
ténnek, amelyek hallatán örömükben egymás 
nyakába borulnak az emberek. 

Tisza mondta és az emberek egyrésze 
február  14-ére várta az eseményt, a nagyot, 
a világot megrendítőt ós mert 14-én nem kö-
vetkezett be, hát hamar híre terjedt egy uj 
dátumnak : a 18-ának . .. 

Tisza mondta... És ezt igy tudják lenn 
az Albán-hegyek közt és fent  az argonnei 
erdőkben. Mindenki hisz benne és idehaza 
tiszta gallért váltunk, mert nem tudjuk, mikor 
borulnak nyakunkba az emberek. 

Nem lehet ezen élcelődni. A háborúnak 
éppen olyan legendája ez, mint aminő az első 
napokban terjedt el, hogy az 1914 augusztus 
18-ára fogja  bejelenteni Potiorek Szerbia meg 
hódítását. Ez is legenda, mint az volt. ílert 
azt csak mondtni is felesleges,  hogy Tisza 
István nem ígért februárra  nagy eseményeket, 
pláne nem igért dátumszerü időre... Az 
emberek várnak valami csodát, szeretnék már 
megértóleg és megbocsátólag megölelni egy-
mást, ebből a vágyból keletkezett a legenda 
Tisza István kijelentéséről. 

A montenegrói fővezér "kalandja. 
Egy kolozsvármegyei nagybirtokos, aki a 

béke napjaiban gyakrabban fordult  meg Szer-
biában és akinek alkalma volt ugy Szerbiának, 
mint Montenegrónak katonai kitűnőségeivel 
személyesen érintkezni, mert lovakat szállított 
a balkáni hadseregeknek, az alábbi igen ér-
dekes jellemzését adván Szerbia és Montenegró 
hadvezéreinek: 

— Az első és második balkáni háború 
Szerbiára győzelmesen végződött. Bulgáriát 
megrabolták és kialakult Nagy-Szerbia térképe. 
A szerbek boldogak voltak és nagy ünnepi 
fogadtatás  volt Belgrádban, amelyen a görög 
és montenegrói kiküldöttek is réBzt vettek. 
A Moszkva szállóból indult el a menec a ko-
nakba, ahol Péter király ordókkal díszítette 
a delegátusok mellét. A Moszkva-szállóban 
azouban nagyon sokáig kellett várni az egyik 
résztvevőre: Vukotics montenegrói hadügy-
miniszterre. 

Több izben felüzentek  hozzá, de Vukotics 
csak nem jött. Egyszer aztán azt üzente vissza, 
hogy csak induljanak el, ó majd utánuk haj-
tat a konakba. A menet el is indult, élén a 
két fehérszakállú  balkáni diplomatával, Pasíca 
szerb és Venizelosz görög kormányelnökkel 
Vukotics azonban nem jött. Nekem dolgom 
volt még és tovább vártam a szállodában. 
Egyszer csak látom, hogy hoznak a vasaló in 
tézetból egy tábornoki pantallont és felviszik 
Vukoticsnak. A tábornok nemsokára készen ír. 
lett toalettjével és ó is a kouakba hajtatott 
Szegény montenegrói tábornoknak nem volt 
több nadrágja annál, mint amelybe jött és ezt 
is kellett vasaltatnia. 

— Putnik vajdát is ismertem még álból 
az időből, amikor a monarchia hadseregének 
volt a tagja, mint százados Lúgoson. Kiment 
Szerbiába, ahol egyszerre alezredes lett s ké-
sőbb a tehetséges katona nagy karriert csinált. 
Putnik öcscse magyar huszárfőhadnagy  volt. 

— A szerb tábornokok között a legművel-
tebb B legokosabb Bojovics tábornok volt, a 
későbbi hadügyminiszter, aki Párisban és Ber-
linben tett szert katonai kvalitásaira. Dúsgaz-
dag ember volt, de jobban megbízott Francia-
országban, mert minden vagyonát pénzzé Mte 
éa egy párisi bankban helyezte el. 

— A harmadik szerb tábornok Janko-% ies 
Bozsó vol', akit szintén ismertem s akinek a 
most folyó  háborúban az volt a mániája, hogy 
elfoglalja  Szerajevót. Kegyetlen ember volt s 
emiatt több izben nyugalmazták. Köztudomásu 
brutálitásairól, hogy a bolgár szerb háború ide 
jén az összes bolgár foglyokat  megölette. Egy-
szer 3000 bolgárt fogtak  el a szerbek a meg-
kérdezték tőle, mi legyen az elfogottak  aorsa ? 

— .Pod zemljal" (A föld  alá velük!) — 
felelte  a kegyetlen és vérszomjas katona s 
ezzel mind a háromezer bolgár katona Borja 
meg volt pecsételve. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
VasgyÜTü. 

Vasgyűrű  volt  ujján arany helyett, 
Hogy  vőlegénye  im kiszenvedett..  . 
Kerek,  olyan éppen, mint a régi; 
De az már a mult  időt  regéli..  . 

Mintha  visszajöttek  volna újra 
— Bálványok  lehulltak,  mind  a porba — 
A letűnt,  dicső,  régi korszakok  . . . 
Elmúlt  a fény,  ismét a „vas" ragyog... 
Fémek  kőzött  sohsem volt  utolsó. 
Nemessé  tette  két  rövidke  szó . . 
Vele  szálltak  harcba, nagy csatákra! 
Rajta ragyog  most a nap sugara . . 

Vasból  való kardja  katonának, 
Koronáját  ez tartja  királynak  I 
EB habár ottkűnn  télire  havaz : 
Mi  bizodalmunk  megtartja  — a vas. 

Mátrai  Ferenc  Béla. 
— Személyi hir. Qyalókay Sándor főis-

pán Fejér Sándor alispán, dr. Újfaluéi  Jenő és 
Orel Dezső polgármesterek Budapestről haza-
érkeztek. 

— A szépvizi járásorvos hősi halála. 
Dr. Komka József  csikszépvizi járásorvos, kö-
zös gyalogezredbeli tartalékos főorvos,  harminc-
két éves korában hivatásának buzgó teljesítése 
közben szerzett sulyoB betegsége következté-
ben meghalt. Ideiglenesen Sarajevoban helyez-
ték nyugalomra. 

— Központi választmányi ülés. Csik-
vármegye központi választmánya február  23-án 
délelőtt 10 órakor a képviselő választókat ösz-
szeiró küldöttségek megalakítása tárgyában 
ülést tart. 

— Kitüntetés. György Ábrahám m. kir. 
9. honvéd huszár ezredbeli szakaszvezetőt az 
ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatar-
tásáért a nagy ezüst vitézségi éremmel tüntet-
ték ki. 

— Halálozás. Losonczi báró Bánffy  Ernő, 
az Erdélyi Gazdasági Egylet érdemes elnöke 
f.  hó 17-én Kolozsvárt meghalt. 

— Hősi halál. Lórincz János m. kir. 21. 
bonvédgyalogezredbeli hadapród február  5-én 
a keletgalicziai Bobulincenél hősi halált halt. 
Lórincz János kozmási jegyző  az ifjú  bősben 
fiát  vesztette el. A család az alábbi gyászje-
lentést adta ki: „Alólirottak lelkünk mérhetet-
len fájdalmával  tudatjuk, hogy drága jó gyer-
mekünk, illetve testvérünk és unokánk Lórincz 
Jánoa a m. kir. 2l-ik honvéd gyalogezred 
badapródja, a sepsiszentgyörgyi Székrly Mikó 
kollégium volt jeles növendéke, szép remé-
nyekre jogosító ifjú  életének 20-ik évében a 
galíciai Bobulince mellett vivőit ütközetben 
folyó  hó 5-én hősi halált halt. A magyar nem-
zet titáni küzdelmében elvérzett hősök pán-
theonjában egy nemes lélekkel ismét több a 
ahl családunk koszorújában egy ékes levéllel 
kevesebb. Bizony igen nagy keserűséggel ille-
tett bennünket a Mindenható. .Elesett a mi 
fejünknek  koronája". „Nincsen olyan bánat, 
mint a mi bánatunk". Szülői szivünk mélyéből 
mennyi buzgó imádság szállott fel  az égre a 
te életedért drága gyermekünk, ám szegény 
hazánk nagy veszedelme halálodat kívánta 
váltságul. Betöltötted egy Bzeplőtlen, tiszta 
ifjúság  szent kötelességeit, a nemes harcot 
megharcoltad, futásodat  elvégezted s bizonyára 
elvetted már a mennyei Atya kezéből az örök-
életnek koronáját. A mi egyetlen vigaszunk 
pedig az a fájó  büszkeség luend, melyet érzünk 
annak ludatábau, hogy ;i szorongatott haza 
védelmében a legdrágább kincsüuket hoztuk 
áldozatul. Holttestét a bobulincei temetőben 
helyezték örök nyugalomra bajtársainak rész-
vétele mellett. Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes I Kozmás, 1916. február  21. 
Lőrincz János és neje Ráduly Irma szülők. 
Lórincz Irma, Lórincz Ernő teBtvérek. Lőrincz 
Andráa atyai nagyatyja. Özv. Ráduly Sándorné 
anyai nagyanyja. Közeli és távoli rokonok." 

— Majláth püspök utja. Mint a napok-
ban jeleztük, gróf  Majláth püspököt Őfelsége 
magánkihalgatáson fogadta  és az erdélyi vi-
azonyokról behatóan tájékoztatta magát. Bécs-
ből a püspök Bajorországba utazott, a hol né-
hány bíborost éa éraeket keresett fel,  végül 
III. Lajoa bajor királynál tisztelgett. 

— Olosóbb lesz a villamosáram. Érte-
sülésünk Bzerint a villamos áram 80°/i-oi fal-
ára a0°/i-ra szállíttatik le. 



Mánk C S I K I L A P O K 
— Nikltának Otomniá^ mtaî nem 

ad évjáradékot. Péterváiról jelentik : A du-
mának előterjesztett költségvetésből hiányzik 
a NikiU. 500.000 rubelnyi évjáradéka. 

— Románia ,baaarou& AB idaganekat 
A bukaresti lapok értesülése szerint, az ez 
évben tartandó romániai sorozásokon negy-
venéves korig jelentkezni tartoznak mindazok 
az idegenek, akik- nem állanak' Baját1 országuk 
védelme; alatt .és- engedélyt' kaptak arra, hogy 
Romániában tartózkodjanak, még pedig tekint 
tet nélkül arra, hogy hazájukban.toljesitettek-e 
katonai szolgálatot vagy sem ? A sorozást a 
kerületek prefekturáin  működő sorozá-bizottsá-
gok foganatosítják. 

— A trónörökös elismerése a hős 
83-eseknek. O cs. éa apostoli királyi fen-
sége Károly Ferenc József,  trónörökös a szó-
kelyudvarhelyi cs. éB kir. 82-es gyalogezred 
5-ik tábori zászlóalja felett  tartott disszemléje 
slkal mával — mint erről a febr.  2-iki ezred-
paranos megemlékezik — legfelsőbb  mege-
légedését fejezte  ki. a legénység magatartását 
illetőleg s egyúttal az összes székely, fiuknak 
a háború alatt tanúsított bátor és vitéz visel-
kedéséért a legnagyobb dicsérettel adózott. 
A többek között ezeket mondotta: „Derék 
székelyek, kiváló harcosok, legyen eeért kö-
szönet ti nektek s maradjatok mind végig 
olyanok, amilyenek eddig voltatok*. Az 5-ik 
tábori zászlóalj parancsnokának : Wagner szá-
zadosnak, valamint az összes tiszteknek és 
legénységnek a legfelsőbb  szolgálat nevében 
a legmelegebb elismerését fejezte  ki. 

— A román külügyminiszter Románia 
magatartásáról. A bukaresti lapok repro-
dukálják a Szófiában  megjelenő „Baikanska 
Posta" -nak Porumbaru román külügyminisz-
terrel folytatott  ' beszélgetését. A miniszter 
több politikai hive; elótt állítólag aikövetkezó 
leg nyilatkozott: — Romániának mindezideig 
nem áll szándékában jövendő magatartását 
elárulni. A román kormány ezidőszerint a két 
hatalmi csoport nyomása alatt áll, s igy ma-
gatartását teljesen a 'harctéri események fog-
ják eldönteni. Végül is Románia ahoz a ha-
talmi csoporthoz fog  csatlakozni, amely a leg: 
több biztosítékot nyújtja majd neki és a legel-
fogadhatóbb  feltételéket  szabja meg. 

— Bulgária és Románia viBzonya. 
Geschoff  organuma, a „Mir", Bulgária és Ro-
mánia viszonyával foglalkozva  megállapítja, 
hogy egy bulgár—román szövetség milyen óri-
ási erőt képviselt volna a háború folyamán. 
Ennek a két országnak — Írja — a Baját jól 
felfogott  érdekében kellett volna vállat váll-
hoz támasztania. Ma pedig, amikor Bulgária 
már megtette az elhatározó lépést, Románi-
ának nem marad más hátra, mint követni őt 
ezen az utón. A közeljövő majd megmutatja, 
ennek a szükségét látja-e Románia ? 

— Kitüntetés. A 82. eziud fiatal  hősé.-
nek, Gereöffy  Oéza 19 éves székelv fiúnak  O 
fensége  József  főherceg  sajátkezlileg tűzte 
mellére a nagy arany vitézségi érmet és so-
ron kívül hadnagygyá léptette elő. Ez alkalom-
ból a fiatal  hadnagyot esede méltó ünnep-
lésben részesítette. Gereöffy  Qéza 1914. au-
gusztus elsején az- első hívó szóra a hadse-
regbe önként jelentkezett s már egy év óta 
van az olasz harctéren, ahol hősies viselke-
dése eliamerésettl mármásodizben lett kitün-
tetve. Gratulálunk a fiatal  hősnek a örömünk 
annál nagyobb, mert a fiatal  hÖB Gereöffy 
Ferenc 1848/49. honvéd főhadnagy  fia,  kinek 
szemében 90 éves korában örömkönnyek csil-
loghatnak akkor, mikor hős "fiában  katonai 
múltját megdicsőülve újra átélheti. 

— Akaszinó közgyűlésé. A csíkszeredai1 

kaszinó fehruár  27-én délután 4 órakor tartja 
évi rendes közgyűlését, Gyalókay Sándor főis-
pán elnökletével. A közgyűlésen éves beszá-
moló jelentések szerepelnek, de ezenkívül fon-
tos tárgy» az általános tBztujiíáa. Értesülésünk 
szerint a kaszinó foglalkozni  fog  uj helyiség 
kibérlésével, amely hivatva lesz a kaszinó lá-
togatottságát és fellendülését  biztosítani. Re-
méljük, hógy a Csiki Lapok által is évek óta 
hangoztatott akció ezúttal teljes sikerre fog 
ventaiL 

— A bslügymlnluter a hadiárvá-
kért. Sándor János belügyminiszter a tör 
vényhatóságokhoz legújabban rendeletet inté-
lett ama hadiárvák ügyének felkarolása  ér-
dekébe*, akiknek árvasága hffratatosan  még 
nincs ugyan igaiolw, de Hsaoyoa körűimé 
nyékből ítélve, máris kétségtelené vált A 
rendelet szerint „amilyen gyors a halál 
harcmezőkön, olyan lassú a dolog természe-
ténél fogva  annak jogi megállapítása*. Habár 
M édesatya halálának ü m á a meféllapU 

táaa lehet csak alapja annak, bogy. valaki 
badiárvának kimondassák, mégis fontos  köte-
lesség teljesítése vár az árrószékre azon kis-
korúakkal szemben is, akiknél még hitelesen 
megállapítva nincsen ugyi.n, de valószínű, 
hogy atyáik hősi halált haltak. Az árvaszékek 
és • az egyéb illetékes hatóságok az ilyen kis-
koruak éídekeit is az első bir vétele után 
azonnal a legmelegebben karolják fel  és Bor-
sukra addig is teljesszék ki gondoskodó figyel-
müket, amig szabályszerű árvaszéki gondozásra 
kerülhetnének. 

— Mit búsuljanak a lányok ? Egy me 
netszázad masírozott felpántlikázva,  vadonatúj 
csukaszürkében; a pályaudvar felé  mentek, a 
hol már várt rájuk a vonat, hogy elszállítsa 
őket a harctérre. A katonák vigan énekeltek 
és a nótázás kicsalta az embereket az üzle-
tekből. Egy vendéglő előtt egy sereg fiatal 
leány is volt, a kik meghatottan lengették a 
keszkenőjüket a fiuk  felé.  Egy öreg népfelkelő, 
a ki az utolsó század végén baktatott, nem 
bírta megállani és tréfálkozva  odaszólott a leá 
nyokhoz: 

— Minket ne sajnáljatok lyányok I Minket 
csak elvesz a jó Isten, dc ki vesz el majd 
titeket? . . 

— Uj amerikai triplán. Newyorkból je-
lentik, hogy egy amerikai cég ezer lóerős trip-
lánt épit, amelynek 200 mérföld  lesz az órán? 
kinti sebessége, hossza 86 láb, súlya 8000 font 
és a legénységén kivül 3000 font  robbanóa-
nyagot vagy ágyút képes magával vinni a le-
vegőbe. Egy szakértő szerint a Fokker-gépek 
egyáltalán nem utolérhetetlenek és ezek a gé-
pek, amelyeket Anglia és Franciaország részére 
fognak  száilitani, messze túlszárnyaljak. 

— Műkedvelő fényképészeti  kiáUitás. 
Kolozsvárról irja tudósítónk, hogy ott az Er-
délyi Pártfogó  Egyesület Hölgybizottsága a 
létesítendő hadiárva leány Otthon javára nagy-
szabású mükedvelői.fényképészeti  kiállítást ren-
dez az Iparmuzeum belyiaégeiben. A kiállítás 
megnyitása március 19-én lesz s azon amatőr 
fotográfusok  képei (tájkép, harctéri és genre 
képek) kerülnek bemutatásra. A rendező bizott-
ság elnöke báró Jósika Marianne (Kolozsvár, 
Malom-u. 3. Iparmuzeum), a ki az érdeklődők-
nek a részletes felvilágosítást  készséggel meg-
adja. 

— A 8 Oral Újság lapkiadó részvény-
társaság az e hó 2-án Budapesten tartott 
rendkívüli közgyűlésén alaptőkéjét félmillió 
koronára emelte fel.  A részvénytársaság igaz-
gatóságának tagjaivá megválasztattak: báró 
Dániel Gábor belső titkos tanácsos, ország-
gyűlési képviselő (elnök), dr. Lukács György 
belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő 
(alelnök), dr. Siegescu József  egyetemi tanár 
és országyŰléBi képviselő, Zsolnay Miklós fő-
rendiház tag, Gunszt Miklós, dr. Gerő Vilmos, 
Székelyhidasi Sebestyén Dávid és dr. Nadányi 
Emil. A felügyelő  bizottság uj tagjaivá meg-
választottak : Pirkner János ny. miniszteri ta-
nácsos, országgyűlési képviselő, Szepesházy 
Imre országgyűlési képviselő és dr. Pokoly 
József  egyetemi tanár. 

— A vak katonáknak. Barabás Gabri-
ella Csikszentkirályról 96 kor. 16 fillért  kül-
dött be lapuuknak a vak katonák javára, mely 
összeget a lelkes honleány fegymaga  gyűjtötte. 
Az ÖBSzeget illetékes helyre juttatás céljából 
beküldöttük Az Est szerkesztőségének. Bara-
bás Gabriella gyüjtőivén adakoztak: 

Munk Arnold 10 K, Barabás János, Rosen-» 
jheck Izidor 3 3 K, Barabás Gábriella Páduai 
iSzent Antal perselyéből 4 K 36 f.  Grűnstein 
Dávid 2 K 36 f.  Özv. Bartha Geróné, Bene-
Idek Dénesné, Fried Dezső, András György, 
ÍSzékely Endre, Benedek Dénes, özv. Simon 
Balássné, KriBtó Albert, Jakabovits Sámuel 2-2 
K, Cseh Károlyné 1 K 20 f.  Dancs Béla, Kálai 
Ferenc, Aczél Udön, özv. Csiszér Áronné, Szabó 
lEIekné, Ammerling Alajos, Váczv József,  Si-
Imon Ödön, Barabás Gábriella, Grűnstein Dá-
vidné, Désy Gábor, Bors Károly, Dengel János, 
íBorkos János, Domokos István, Csiszér Abel, 
íKristó Ferenez és neje, Papp István, özv. Ba-
log JánoBné, Tőke Jánosné, Kósa Ferenez. Fe-
kete Károly, özv. Balázs Béniámné, Kis Lá-
zár, Vitos Petemé, Nagy Sándor, Epstein lg-
uácz, N. N., N. N, Ifj.  Csiszér Gáborné, Eps-
tein Izidor, Jakabovits Hennán, ifj.  Csiszér 
Mihály l-l K, György Ágostonná 80 f.  Dr. Czir-
jákné 60 f.  Puskás Lajos, Orbán Lajos, Gá-
bossy Mariska 60-60 t. Gegesi Balázsné, idős 
Gál Sándorné, Simon Istvánné, Hunyadi Fe-
renezné, Pusztai Antalné, /Ferenez Domokos, 
Bartalis Bálintné, Kristó Aronoé, Tánczos Im-
réné, Kristó Liya», Tánczos Véró, Kézdi La-
jos, gimon Farenciné, Ravasz Antalné 5Q-5Qf, 

ifj.  Gál Sándorné 46 f.  Csiszér Ágoston, Be-
nedek; Antalné, Gáli Erzsi, Jancsó István, De-
mesLajosné, BedóLina, Tánczos Teréz, 40-40 
f.  Varga Jánosné, Simon Béla, Péter Juliska, 
Léstyán Ádámné, Gál Rtea, Bartalis Bálintné, 
Dénes Anna 30 30 f.  özv. Kurta Mlhályné, tov. 
György Andrásné, Balog Igpáczné, özv. Ko-> 
vács Jánosné, özv. Csiszér Dénésné, N, N., N. 
N., Székely Mihájy, Szőke Kálmánné, Csiszér 
Antalné, André Ádámné, Pécsi Mári 20-20 f. 
Szakáli Gábor 24 f.  Borsom József  népfelkelő, 
N. N., Kristó István 20-20 f.  Székely Györgyné 
18 f.  Bartis Balázsné, Vitos Ábrahámné, Ra-
vasz Gáborné, Balog Tamásné, Bartis Erzsi, 
Czirják Mihályné, Vitos Áronná, idős BartÍB 
Józsefné,  Nagy Károlyné, Csiszér Péterné, Pé-
ter Andrásné 20-20 f.  ÖsszeBen: 96 K 16 f. 

— Psilander- éB detektiv-est a mozi-
ban. Február hó 27-én, vasárnap délután 4V« 
és este 8 órakor, Psilanderrel a főszerepben 
Bzinre kerül ,Ne játsz a tűzzel" cimü 3 fel-
vonásos szerelmi történet. Psilander, az ellen-
állhatatlan hóditó, a filmvilág  első gavalléija 
ezen kedves darabban megint olyan szerephez 
jutott, amelyben mindig a legszebb sikereit 
aratta, a finom  gavallér, aki elótt nincs aka-
dály a nők akaratának legyőzésében. Ezen-
kívül a műsornak kiváló pontja .Az eltörött 
kulcs" cimü 3 felvonásos  kitűnően rendezett 
detektivtörténet kerül bemutatasra, ami bizo-
nyára tetszeni fog  a mozit kedvelő közönség-
nek. Végül a legújabb harctéri felvételek  lesz-
nek bemutatva. 

— A Tatros patak hídjának ujra-
epitóse. A csíkszeredai m. kir. államépité-
szeti hivatal a héjjasfalva-gyimesi  állami közút 
136—137. 3 km. szakaszán — Gyimesbükk 
községben — a 125 számú 6 m. nyílású éa 
126 számú 40 m. vagy 2-szer 20 m. nyílású 
Tatros patak híd újból építésének biztosítása 
céljából versenytárgyalást hirdet. Ajánlatokat 
március 17. délelőtt fél  11 óráig az áilamépi-
tészeti hivatalhoz kell beadni, hol feltételek 
megtudhatók. 

— Szeretetadományok csomagolása. 
A mostani tömeges szállítások közben főképp 
a postai szállító levelek gyakran elvesznek, 
és igy a szeretetadományok küldője — adatok 
hiján — megállapítható nem lévón, részére 
adományáról elismervény sem küldhető. A 
Hadsegélyző Hivatal átvételi különítménye 
erre való tekintettel kéri a szeretetadomány 
csomagok feladóit,  hogy minden egyes postai 
vagy vasúti csomag (láda) belsejébe helyez-
zenek egy a föladó  nevét és lakóhelyét, a 
föladás  napját, a küldemény nemét ÓB mennyi-
ségét föltüntető  jegyzéket. A jegyzék alapján 
aztán pontos elismervényt állithat ki a Had-
segélyező Hivatal a föladó  részére. 

— Vége a gummi harisnya-kötőknek 
és gummi-nadrág-tartoknak. Ausztria öt 
nagy gummiszalaggyára és több németországi 
gyár a gummiszalagok gyártását teljesen be-
szüntette. Minthogy a gummiszalagraktárak 
már többnyire ki vannak árusítva, biztosra 
vehető, hogy a legközelebbi időkben gummi-
harisnyakötók és guminadrágtartók aliglesznek 
kaphatók. A nyersanyag, amennyiben egyál-
talában beszerezhető, rendkívüli mértékben 
megdrágult, 100 kilogramm gummifonálért 
most 90—120 koronát kérnek, mig azelőtt 15 
koronába került. A cérna ára, mely ezelőtt 
3.50 korona volt, most 8 korona. 

— Rokkant katonák foglalkozása. 
Még szeptemberben létesítette a kormány a 
rokkantügyi hivatalt, amely lelkiismeretesen 
és a legnagyobb gondossággal vette kezébe 
a rokkant katonák sorsát. Ennek az intézmény-
nek működésére hivatkozva, rendeli most el 
Sándor János belügyminiszter a rokkant ka-
tonák számára való munkaközvetítést. A ren-
delet érteimében minden rokkant katonát olyan 
munkakörben alkalmaznak, amilyent a háború 
elótt betöltött. Ha valakit rokkantsága meg-
akadályoz, hogy régi hivatását gyakorolja, a 
rokkantügyi hivatal oktatóintézetében uj fog-
lalkozási ágban tanítják ki. Azok pedig, akik 
mezőgazdasági, ipari, vagy BzeUţmi .foglal-
kozásra alkalmatlanok, olyan hivatalokban 
helyeztetnek el, ahol meg tudnak felelni  kö-
telességüknek. A belügyminiszter rendelete 
felhívja  az alispánt, hogy a vármegye terü-
letén vezetése alatt álló hivatalokban, intéze-
tekben, gazdasági és ipari vállalatokban min-
denütt a rokkant katonákat részesítsék előnyt 
ben éB hogy az alispáni hivatal tegyen jelen-
tést : vájjon hány és milyen fajta  rokkant, hőst 
tud «ikfOammt. 
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— Halálosáé. Szebeny Veronika 83 éves 
korában, folyó  évi február  hó 23-án, Szópvizen 
meghalt. 

— Adomány a vak katonáknak. Szőcs 
Lajos cslkszentmihályi lakos Baját ós Csiszér 
Róza gyűjtéseképpen 11 korona 98 fillért  ho-
zott össze a vak katonák javára. Az adományt 
különösen értékeBBé teszi, hogy hatvannégy 
Rzegény ember 10—20 filléres  adományából 
gyűlt össze, de köztük akad 2—4 filléres  ado-
mány is. Ezzel kapcsolatban egy megható epi-
zódnak ÍB jöttünk tudomására. Boldizsár Gyötgy 
csikszentmiklósi siketnéma Szőcs Lajosnál ér-
deklődött a gyűjtés célja felől  és mikor Szőcs 
Lajos jelekkel felvilágosította,  mutatta, hogy 
neki csak 10 filléije  van, de azt is szivesen 
adja a vak katonáknak, mert ő csak siketnéma, 
mindenféle  munkát tud végezni és sokkal bol-
dogabb, mint a vak, mégha aranynyal is van 
tömve zsebe. Bár Szőcs Lajos nem akarta el-
fogadni  a siketnéma utolsó filléreit,  Boldizsár 
György kezét összekulcsolva az ég felé  emelte 
és ugy adott hálát az Istennek, hogy ó lát. 
Sértődve jelezte, hogy ő dolgozik éa akkor 
nem hal éhen, 10 fillérét  pedig Szőcs Lajos 
végre is elfogadta  a sokkal szerencsétlenebb 
vak katonák javára. 

— MillióV könyve. Herceg, Mikszáth, 
Szomaházy a általában legjava regényíróink 
müvei uj, a maga nemében páratlanul olcsó 
kiadásban jelennek meg: egy-egy teljes, be-
fejezett  regény ára 24 fillér.  Szinte hihetetle-
nül hangzik, hogy a legérdekesebb regények, 
amelyek eddig 3—4 koronába kerültek, most 
24 fillérért  kaphatók. Ezt a csodát megvaló-
sította a Milliók könyve vállalat. Az első re-
gény Herczeg Ferenc: A láp virága. A má-
sodik regény Szomaházy István: Mesék az 
írógépről. A harmadik Egy önkéntes naplója, 
Farkas Pál nagy népszerüségü, vidám könyve, 
míg a negyedik regény Conan Doyle kitűnő 
detektivtörténete az .Üldöző". 

— Kiskereskedők és kisiparosok ka-
tonai azabadaágoláaa. A közös hadügymi-
niszter elrendelte, hogy a közös hadseregben 
éB a tengerészeinél mindazok a bevonult kis-
kereskedők és kisiparosok, akik nem a fron-
ton Bzolgálnak, esetenkint nyolc napig terjed-
hető Bzabadságot, kaphatnak otthoni dolgaik 
ellátására. A kereskedelmi miniszter most föl-
kérte a honvédelmi minisztert, hogy ezt a 
kedvezményt adják meg a honvédségnél szol-
gáló kiskereskedők és iparosoknak is. 

— A hadiszükBégletre alkalmas lovak 
igénybevételének elhalasztása. Nemcsak 
a gazdaközönség körében, hanem az iparvál-
lalatok részéről is gyakran hallhatók pana-
szok az igahiány miatt, a mely akárhányszor 
az üzem fenntartását  is megakasztja. Erre való 
tekintettel a hadügyminiszter utasitotta az il-
letékea katonai hatóságokat, hogy indokolt 
esetekben az igénybevétel alól felmentéBt  ad-
janak. Értesülésünk szerint a katonai hatósá-
gok most küldik szét a közigazgatási hatósá-
gokhoz az erre vonatkozó értesítéseket, a 
melyben közlik, hogy a lovak igénybevételé-
nek elhalasztása iránt beadandó kérvények 
megokoláBánál a következő osztályozások állít-
hatók fel:  1. A lovaknak a Borozóbizottság 
elé való vezettetéae alóli felmentés  iránti kér 
vények. 2. Mezőgazdáknak kérvényei a lovak-
nak a földek  művelése és termés behordása 
céljából felmentése  iránt. 3. Ipari vállalatok 
éa üzemek kérvényei. 4. A városok kérvényei 
élelmezéssel való ellátásuk céljából éa 5. 
Szállítási vállalatok által beadott kérvények. 
Megjegyezzük, hogy minden kérvény az egyes 
vidéken illetékes katonai parancsnokaághoz 
intézendő, a mely véglegea felmentéat  nem 
adhat, csupán az igénybevétel halaaztáBál en-
gedélyezheti. 

Utazás egy főnyeremény  körül. 
Egy székely fiu  szomorú históriája. 

Kolozsvár, február  20. 
Nagy csapás érte Máté János tizennyolc 

éves székely fiút,  aki a Karolina-kórház gép-
házánál, a fertőtlenítésnél  volt szolgaként al-
kalmazva. Egyenesen az égből pottyant le a 
kijózanodás hideg Barába, a gazdagság mese-

beli csúcsáról viaaza a szegénység szürke po-
rába. Nagyon sajnálatraméltó tréfát  űzött a 
szegény székely fiúval  a sors. A fiu  ugyanis 
anélkül, hogy űzte, hajszolta volna a szeren-
csét, egy nagy főnyeremény  alakjában rátalált 
éa amikor már kezében érezte a minden nyo-
morúságtól megváltó kékhaBU ezreBbankókat, 
ki is csúszott remegő kezéből az ezeregyéj-
szakai aranyhalacska, hogy soha többé vissza 
ne térjen hozzá. 

Máté János, a szerencsétlen flótás,  vett egy 
négykoronás osztrák államsorsjegyet. Négy ko 
róna is nagy pénz egy Bzegény székely szolga-
legénynek és sok álmatlan éjszaka töprengé 
séhe kerülhetett, amíg ilyen nagy költekezésbe 
és kockázatba belebocsátkozott Máté János 
átreménykedte a nyeremény-húzásig az egész 
telet és biztosan sokszor megcsillant lelki sze-
mei előtt a sorsjegyen is feltüntetett  sok nullás 
főnyeremény  víziója. 

Végre a mult hét végén elérkezett a nye-
remény-huzás napja. Máté János vasárnap dél-
előtt beállított főnökéhez  Ilosvay főgépészhez 
és megkérte, hogy irja le sorsjegyének Bzámát, 
mert ki tudja, hátha kihúzták a sorsjegyét és 
sok mindent hallott ő már életében, biztosabb 
az, ha le van valahol irva a sorsjegy nu-
merusa. 

Máté ezután lejött a városba és elment 
ahhoz a Wesselényi Miklós-utcai trafikoshoz, 
ahol a sorsjegyet vásárolta, hogy megtudjon 
valamit a szerencséjéről, vagy a valószínűbb 
pechjéról. Mikor a trafikoshoz  ért és a kira-
katra vette tekintetét, tt szívverése és a léleg-
zete is elállott a szegény fiúnak,  olyan várat-
lan és óriáai meglepetésben volt része. A ki-
rakaton belül hatalmas betűk hirdették, kiabál-
ták, ordították a megdermedt Máté káprázó 
szemének a saját sorsjegyének a számát, mint 
a 200,000 koronás főnyeremény  szerencsés 
nyertesét. Máté JánoB — amint elbeszélte — 
ugy érezte, mintha fő(ekolintották  volna. Nem 
fájt  neki — úgymond — az ütés, csak. bele-
szédült. Mikor aztán nagysokára magához tért, 
izgatottan keresgélni kezdte zsebében a sors-
jegyet. Tízszer egymásután nézte és hasonlít-
gatta össze a kis számot. Nem, nem tévedett. 
Mind a két helyen ott virított, táncolt a meny-
ország fényében  tükröződő szemei előtt a 30-as 
szácú. A boldogságtól részegen támolygott be 
a trafikba,  ahol szóhoz sem tudott jutni a nagy 
elfogódottságtól,  hanem némán, remegő kezek-
kel nyújtotta át a trafikos  kisasszonynak a sors-
jegyet. 

Egy pillanat alatt a trafik  ünnepelt köz-
pontja lett a halinás harisnyás székely fiu. 
Körülfogták,  gratuláltak néki ÓB szóval is meg-
erősítették, hogy tényleg ő az a szerencsés 
halandó, akit. Fortuna istenasszony kiszemelt 
magának. Azzal bocsátották útnak Mátét, hogy 
jöjjön le két nap múlva, mert akkor már meg 
is érkezik a pénz is és hozzon magával bélye-
get is, bogy a nyugtát felszerelhessék  v..le. 

Máté a jelzett időben megjelent a trafik-
ban, ahol nagyon lesújtó hir várt reá. Felvilá-
gosították, hogy egy tévedésnek lett áldozata, 
mert a főnyereményt  nem a 30-as, hanem a 
32. számú sorsjegy nyerte. Megvigasztalták 
azonban, hogy 100 koronát mégis nyert a azt 
másnap fel  is veheti. Csalódottan bandukolta 
szegény fiu  haza a szomorú hírrel. Másnap 
még nagyobb kálváriát járt végig. Mikor kissé 
megvigasztalódva fel  akarta a 100 koronát 
venni, felvilágosították,  hogy ismét tévedésnek 
lett áldozata, mert bizony 100 koronát eeai 
nyert őkelme. 

A szegény fiu  airva állított be főnökéhez 
s mielőtt megakadályozhatták volna, a sors-
jegyet darabokra tépte. Ez a székely fiu  BZO 
moru históriája, aki, hogy közelebb legyen az 
ideggyógyintézethez, áthelyeztette magát az 
ideg- ÓBL elmekórodához. 

Meddig tart a háború 
— mikor lesz a béke? 

Ez a kérdés foglalkoztat  ma mindnyájun-
kat. így nem leBZ érdektelen, ha leközöljük 
egy hirnevea német csillagásznak jóslatát, — 
melyet lapunk egyik benső barátja, aki jelen-
leg harctéren van, közölt velünk, lmeajóalat: 

1. Háború  végé — békekötés  1916. évi 
augusztus 17-én. 

2. Az 1916-os háborús évben uj hármas 
szövetség létesül, tagja lesz 3 császár, akik 
érinthetetlen világhatalmat fognak  alkotni. 

3. Győzni fog  3 császár és 3 király, 2 uj 
királyság fog  keletkezni, ellenben egy nemzet 
teljesen meg fog  semmisülni. — Európa két 
részre fog  szétválni, kis államok számára bol-
dog jövő hajnala fog  felvirradni.  A béke 170 
évig fog  tartani. Oly hadinapok, a melyeken 
fontosabb  események fognak  történni a követ-
kezők : Január 17. (Montenegró kapitulásiója 
megtörtónt), február  19, március 19., március 
25., április 7., május 5., május 16., junius 2., 
junius 27. és julius 4. 

Augusztus 17-én béke.  Augusztus 10-én 
hallatlanul nagy hullámsír. 7 hónapos, pontos 
csillagászati számításnak ez az eredménye. 
Mindenki eilenőrizze pontosan ezeket az ada-
tokat. 

Kari  von Benovsky, 
Chiromant, grafológus  i s csillagász. 

L E G Ú J A B B . 
Repülőink Milánó felett 

Budapest,  február  22. 
(Hivatalos).  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnök  helyettese  a főhadiszállásról 
jelenti: 

Orosz éa délkeleti hadszintéren nincs ujabb 
esemény. 

Olasz hadszintéren az Isonzó-arcvonalon 
általában, de különösen Plavánál a tüzérségi 
harcok meglehetősen élénkek voltak. Egyik 
repülórajunk Lombardiában gyártelepek ellen 
támadást intézett. Kát repülójármu ez alka-
lommal felderítés  céljából Milánóig hatolt eló, 
egy másik repülórajunk a Garda-tó melletti 
Desenzanó kikötő telepeit éa az ottani olasz 
repülőállomáát támadta meg. Mindkét vállal-
kozás alkalmával az egyes tárgyakon számos 
találatot figyeltünk  meg. Az ellenség heves 
tüzérségi tüzelése dacára összes repülőjár-
müvek épségben tértek visaza. 

A németek győzelmes harcai nyugaton. 
7 tiszt és 319 francia fogoly. 

Berlin, február  22. 
(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-

lásról  jelentik; 
Nyugati hadszintéren a számoa ködös nap 

után tegnap kitisztult időjárás az arcvonal 
több pontján élénk tüzérségi tevékenységet 
tett lehetővé, így a labasaei-csatorna és Arras 
között, ahol Soucheztól keletre hatásos tüze-
lésünk után franciák  állásából, 800 métert 
rohammal elfoglaltunk  és hét tisztet éa 319 
főnyi  legénységet elfogtunk.  A Somnie és az 
Oise között, az Aisne-fronton  és Champagne 
több pontján ÍB nagyban fokozódott  a harci 
tevékenység élénksége. Tahurétól északnyu-
gatra franciák  kézigránát támadása meghiú-
sult. Végül a Maas mindkét oldalán levő ma-
gaslatokon, Duntól felfelé  tüzérségi harc indult 
meg, amely több helyen jelentékeny erejűvé 
fejlődött  a a'legutolsó éjszaka sem szünetelt. 
A mindkét fél  részéről felszálló  repülőgépek 
közt számoa légi ütközetre került a sor, külö-
nösen az ellenséges arcvonal mögött. Egy 
némét léghajó ma éjjel Revginél áldozatául 
esett ellenség tüzeléseinek. 

Keleti és balkán hadszíntér» helyzet ál-
talába» váltmtla*. 
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Török jelentés Erzerum elestéről. 
Konstantinápoly,  február  21. 

(Hivatalos.)  A tőrök  főhadiszállásról  je-
lentik  : 

Hadseregünk katonai megfontolás  alapján 
az Erzerumtó! nyugatra fekvő  állásokba vesz-
teségek nélkül vonult vissza, miután a város-
tól 15 kilóméternyire keletre fekvő  állásokat, 
valamint 50 régi ágyút, amelyeket nem lehe-
tett szállítani, a helyszínén megsemmisítette. 
Oroszok által terjesztett ama fantasztikus  hirek, 
hogy Erzerumhan 1000 ágyút zsákmányoltak 
és 80,000 foglyot  ejtettek, ellenkeznek az igaz-
sággal. Valóságban Erzerum környékén nem 
voltak harcok, eltekintve azoktól, amelyek az 
említett állásokban játszódtak le. Alapjában 
véve Erzerum nem erőd, hanem nyilt város. 
A környékén levő elavult erődítményeknek 
nem volt katonai értéke, ez okból a város 
tartását nem vettük tervbe. 

Egy olasz hajót elsülyesztettünk 
a durrazói kikötőben. 

Budapest,  február  23. 
(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnök  helyettese  a főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orosz hadszíntéren Tarnopoltól északnyu-
gatra biztosító csapataink ai oroszoknak az 
ismételten emiitett előretolt tábori őrsáncaink 
ellen intézett előretöréseit vertük vissza. — 
Egyéb nevezetesebb esemény nem történt. 

Olasz hadszintéren tengermelléki harcvo-
nalon az ólénk tüzérségi harcok tovább tarta-
nak. Ellenség vonalai mögött több helyen na-
gyobb tűzvészt ügyeltünk meg. 

Délkeleti hadszintéren Durrazótól délkeletre 
ellenséget egy előretolt állásából vetettük 
vissza. Egy osztrák-magyar repülő a durrazói 
kikötőben fekvő  olasz hajókra bombákat dobott. 
Egy szállítóhajón tüz támadt és a hajó el. 
Bülyedt. 

A németek nagy győzelme. 
3000 francia  hadifogoly  és nagy 

hadianyag. 
Berlin, február  23. 

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

Nyugati hadszintéren a Soucheztól keletre 
február  21-én általunk elfoglalt  árkok közelé-
ben végrehajtott robbantás ellenség állását 
jelentékenyen megrongálta. Foglyok száma itt 
11 tisztre és 348 fónyi  legénységre emelke-
dett. A zsákmány 3 géppuska. 

A Maas-magaslatokon a tüzérségi harcok 
nem csökkenő erővel tovább folytak.  A folyó-
tól keletre megtámadtuk azt az állást, amelyet 
ellenség körülbelül Cocenvoye és Azonnes 
falvak  magasságában másfélév  óta az erődí-
tési müvéBzet minden eszközével kiépített, 
hogy a Veuvre északi részén összeköttetéseink 
szempontjából kényelmetlen behatást biztosít-
son magánák. A támadast 10 kilóméternél 
nagyobb szélességben és 3 kilóméter mélység-
ben vittük keresztül. Ellenség igen jelentékeny 
súlyos veszteségei mellett, 3000 foglyot  éB 
még át nem tekinthető hadianyagot vesztett. 

Felsó-Elszászban Heiderweilertől nyugatra 
támadáBank eredményekép elfoglaltuk  ellen-
ség állását 700 méter szélességben és 400 
méter mélységben, amely alkalommal 80 fo-
goly jutott kezünkre. 

Ellenséges vonalon tul lefolyt  Bzámos légi 
harcban repülóink'főlényben  maradtak. 

Keleti éB balkán hadszintéren helyzet vál-
tozatlan. 

2 — 1916 szám. 
Faeladási hirdetmény. 

Csikszenttamás község közbirtokos-
sága eladja Csikszenttamás községhá-
zánál 1916. évi március hó 14-én délelőtt 
II órakor kezdődő árverésen a Csikvár-
megye Csikmadaras II. R. községe ha-
tárában levő B a r á t uevü erdejé-
nek mintegy 170 kat. hold területén 
93126—911. sz. P. M. kihasználásra 
engedélyezett fenyő  faállományát.  A feb-
ruár 2l-re kitűzött árverés nem fog 
megtartatni. 

A vágás területe a gyimesi ország-
úttól 18 kilométer, a Máv. Gyimeskö-
zéplok állomásától pedig 18 kilométer 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
tőrzsenkénti bemérés szerint 21838 m" 
tiszta lucfenyő  haszonfát  és 9763 m" 
tiszta jegenye fenyő  haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 272285 korona, bánat 
pénz a kikiáltási árnak 10°/o a. Kihasz-
nálás időtartama 4 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a csikszépvizi m. kir. járási 
erdőgondnokságnál rendelkezésre álla 
nak. Az erdőgondnokságnál megtekint-
hető a részletes becslési munkálat is. 

0 yan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. A 
megajánlott összeg számokkal és be-
tűkkel is kiirandó s az ajánlatban ki-
fejezendő  az, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Csikszenttamás, 1916. január 31-én. 
Balogh Ignác, 

elnök. 2—2 
Tóth Lajos, 

birt jegyző. 

Aszfalt  fedéllemez* 
kapható 

Nagymihály Sándor 
cementárugyárában 

Csíkszereda és Kézdivásárhely. 
2 - 4 

FOGAKI 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra jogosított 
Közóhajra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-
orvosi műtéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér-
zéstelenítéssel, arany 
és más töméseket; 
készít müfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj-
padlás nélkül, korona 
és hidmunkálatokat. 

10 évi garancia! 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

2—5 óráig 
Vasár- és ünnep-
napok kivételével. 
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L a k á s a : Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 

Világháborús könyvek 
kaphatók 

Vákár L. könyvkereskedésében 
Csikszeredában és pedig: 

A nagy háború okmányai, vezér-
kari és egyéb hivatalos jelentések, 
ára 1 korona. 

A német fehérkönyv,  ára 40 fillér. 
Az angol kékkönyv,  1. rész, ára 40 f. 
Az angol kékkönyv,  II. rész, ára 60 f. 
Az orosz narancssárga könyv, ára 

40 fillér. 
Az angol világbirodalom, irta Kunfi 

Zsigmond, ára 60 fillér. 
Kohut: Bismarck és Magyarország, 

ára 2 korona 40 fillér. 
Qróf  Andrássy Oyula: Kinek bűne a 

háború? ára 2 korona. 
A nagy háború Írásban és képben, 

megjelenik hetenkint, egyes füzet 
ára 40 fillér. 

Az osztrák-magyar vöröskönyv „Az olasz 
háború előzményeiről", ára 40 fillér. 

„Az olasz háború előzményeiről", 
ára 40 fillér. 

Müller J. P.: Az én módszerem, 
ára 2 korona. 

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

„A MAPÁRTÖNIÉSZET KÉZIKÖNYVE" 
cimü munka, melyből a madártömészetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemere 
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 rajzaival. 
A könyvnek más irányú használhatósága is van, 
amennyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szakírók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető betüsorosokkal. 

Kapható Vákár L. könyvkereskedésében, Csikszeredában. 
Ára 2 korona 40 fillér  frankó. 



6-Ikoldal. C S I K I L Á P O K 8. síiis. 

Faeladásí hirdetmény. 
Csikvánnegye szóJiháeában a kis-

gyüttsi te rémken 1SÉO. évi március 
hó 15-én délelőtt 9 órakor nyilvá 
noi árverésen eladatnak a kővetkező 
faBmegeV. 

A) HMtar által kiéöntBtt iucfe-
nyBk. 

1. C«fe>esoiDortám  közbirtokosság er-
dejében II. határréssben mintegy 4000 
m8, becsértéke tövön m8-ként 6 korona 
50 fillér,  Bánatpénz 2600 korona. 

2. Csiktnenasági közbirtokosság er-
dejében D. "határrészben mintegy 6000 
m3, becsérték» tövön m8 ként 6 korona 
50 fillér.  Bánatpénz 3900 korona. 

3. Csíkszentgyörgy közbirtokosság 
eriej&tam II. határrészben mintegy 
121000'ni1, becsértéke tövön m'-ként 
6 korona 60 fillér.  Bánatpénz 7800 ko 
róna. 

4. Csikbánkfalva  közbirtokosság er-
dejében IL ^a tárrész ben mintegy 8000 
ma, becsértéke tövön m8 ként 6 korona 
50 fillér.  Bánalpétfz  5200 korona. 

5. Cstktoánftfalva  arányosítás írtján 
kihasított területén mintegy 2000 m8, 
becsértéke tövön m8 ként 6 korona 50 
fillér.  Bánaftpónz  1300 korona. 

6. Caíkmindszent közbirtokosság er 
dejében II ik határrészben mintegy 4000 
m*, tövön HÍ* ként becsértéke 6 korona 
50 fillér.  Bánatpénz 2600 korona. 

7. Csikdelne közbirtokosság erdejé 
ben mintegy I. batárrészben 500 mB, 
becsértéke tövön I. határrészben 9 ko 
rona 50 fillér  m8-ként, II határrészben 
3000, becsértéke tövön II. határrészbeu 
6 korona 50 fillér  mVként. Bánatpénz 
4500 korona. 

8. Csiktapflocza  közbirtokosság erde 
jében mintegy 2000 m9, kitermelve ki-
kiáltási ár m'-ként 20 korona 50 fillér. 

9. Csikcsobotfivlva  közbirtokosság 
erdejében II ik határrészben miutegy 
2500 m3, kikiáltási ár m8 ként tövön 
6 korona 50 fillér. 

10. Pálfalva  közbirtokosság erdejé-
ben Il ik határrészben mintegy 12Ó00 
m8, kikiáltási ár maként tövön 6 ko 
rona 50 fillér. 

B) Vágásterllletek: 
Csika zen Igy örgy község eladja tör 

zseokénti bemérés alapján akövetkező 
fatömeget: 

1. Az Aslut—Csobányosban 9281 drb 
(76*5 k. hold) átlag 33 cm. mellmagas-
sági átmérőjű locfenyöfa,  melynek fa-
tömege bruttó 10815 m3, nettó 8353 in8 

2. Az „Egerszék — Krisztine" ben 
93-9 fc.  holdon 12638 drb átlag 34 cm. 
meftmagassági  átmérőjű lucfenyőfa  fa-
tömege bruttó 14956 m8, nettó 12267 
ni8-. Kikiáltási ár összesen 118685 ko 
rőtté, bánatpénz a kikiáltási ár 10% a. 

Ajánlatok az ástut-csobányosi és 
egttszék^kidsatiitei erűdre együttesen 
teiaüdök meg. 

Az árverés szóbeli és Írásbeli aján-
lataik álapján történik. Ajánlat tehető 
báribelyik tételre vagy az összesre, akár 
töjtifték  mellett, akár a 8 tétel alattira 
kitermelt faérték  alapján s az ajánla-
toitóaű kifejezendő,  hogy ajánlattevő az 
áffaréfti  é í szeraődési feltéteteket  ismer! 
és Íjáalatához kötelezőnek tekinti. 

Az árverési és szerződési feltételek 
aa érdekelt erdőbirtokosnál, a kezelő 
o&tozeredai m. kir. járási erdögondnok-
ságbál és az állami erdőhivatalnál Csik-
swiedában megtekinthetők. 

á z írásbeli ajánlatok á szükséges 
bgaiiipéuuel vagy a bánatpénz letété 

léről szóló adóhivatali nyugtává! ellátva, 
az árverés idejéig Csíkszeredában a vár-
megye alispánjához, mint az árverező 
bizottság hatósági elnökihez küldendők 
vagy nyújtandók bc. 

Csikwereda, 1916. évi február  hó 
1« án. 

M. kir. járási erdögondnokság. 

Szám: 348—1916. 
Hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság köz-
hírré teszi, hogy a Csikmenaság köz-
ség községi iskola alap vagyonát ké-
pező 101 hold területű kaezáló hely 
folyó  évi március hó 4-én dél-
előtt 9 órakor, Csikmenaság község 
házánál a legtöbbet ígérőnek egymás-
után következő három évre bérbe fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 100 korona. 
Az árverési feltételek  a községtiá 

zánál megtekinthetők. 
Csikmenaság, 1916. évi február  hó 

1-én. 
Puskás Lajos s. k., 

h. k. jegyző. 
Adorján János s. k , 

községi biró. 

MEGHÍVÓ. 
A Csikszentgyőrgyi Takarék-
pénztár R é s z v é n y t á r s a s á g 

IV-ik évi rendes közgyűlését 
1916. évi március hó 1-én délután 
2 órakor tartja, melyre a részvénye-

sek meghivatnak. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Az igazgatóság jelentése a mult 
üzleti évről, a számadások előterjesz-
tése, tárgyalása és az 1915. évi nye-
reség felosztása. 

2. A felügyelő  bizot'ság jelentése. 
3. A7, iguzgatóeág és felügyelő  bi 

zottság felmentése  iránti határozatho-
zatal. 

4. Az összes felügyelő  bizottsági ta-
gok választása. 

5. Indítványok. 
A gyűlésen minden részvényes sza 

vazati joggsl bir, aki részvényeit a köz-
gyűlés napján a társaság elnökénél le-
teszi. 

Az igazgatóság. 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értesítjük Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogy Csíkszeredában a 
KosMKh Lajos-utcában(LázárDomokos-féle  ház) már évtizedek óta fenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZ-ÜZLETEINKET 
1914. évi október hó 1-én áthelyeztük az Apafii  Mihály-utcába 
(Jakab Gyula-féle  ház, a Hutter-szállodával szemben). A borbély üzlet 
mellett külön bejáratta! van a női fodrász-terem,  kényelmesen be-
rendezve, bol elvállalunk mindennemű női hajmunkát és délutánonként 
hygienikus fejmosást  villauyfzáritóvíl  (melegtavcgóvel). Midöti ezt igen 
tisztelt vendégeinknek szíves tudomására hozzuk, nem mulaszthatjuk 
el, hogy köszönetet ne 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: 

Szabó Lajos és neje, férfi  és nöi fodrász. 
Raktáron tartunk mindennemű kési liajmunkákat és női pipere cikkeket. 
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A munkáltatási idényre ajánlunk elsőrendű pest városi fehér 
tábla- és kitűnő vidéki perzselt 

z a l o z i z i X 2 A . M I I a s s 
valamint pestvárosi 

r 

S L t , 

a legmérsékeltebb árban. — Felhivásri kedvező ajánlatokkal készségesen szolgálunk 

Weisz Lipót és Társa, 
disznózsír- és szalonnanagykereskedök, BUoXPEST, IX., HENTES-UTCA 17. SZÁM. 
Sürgönyeim: „Wíiszcfett,  Budape; V. Iatorurban távbeszélő „József  14—50. 
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Vietor Ede diesöszentmértoni borpincéjéből 
ELADÓ 2 0 0 HECTÓL1TER KIVÁLÓ MINŐSÉÓÜ 

küköllömenti fajbor 
ára: hectóliterenként, kis bb tételekben 130, nagyobb 
tételekben 120 korona a ri csöszentmártoni állomáson. 

2 - 2 

Nyomatott VAkAr L, könyvnyomdájában, Calkarr«dában. 




