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Kéziratok nem adatnak vissza. 

Erdély magyarsága. 
Cöikszentmáriou, jan. 10. 

A demokratikus eszméknek az utóbbi 
évtizedekben fokozatos  térfoglalása,  de 
főként  a még tartó világháborúban szük-
ségszerttkép elkövetkezett azon kijege-
cesedett meggyőződés, hogy a hazáért 
vérző nép legszélesebb rétegei is az 
alkotmány sáncaiba bevonandók, testet 
ölteni látszik a Ház asztalára letett vá-
lasztójogi törvényjavaslattal. 

A mikor a törvényjavaslatnak álta-
lános vonását az általánosságnak a nem-
zetre, a nagy történelmi múlttal biró, 
az államot ezer évet meghaladó idő óta 
fentartó  magyar nemzetre kihatását vizs-
gáljuk: csak az lehet az egyetlen fel-
tétel a javaslatnak törvénnyé alkotá-
sánál, hogy a nemzetállam kiépítésének 
talpköve legye az. 

A törvényjavaslat indoka, a javas-
latot készítő igazságUgyminiszternek a 
napokban megjelent: aMiért kell és 
milyen lesz a választójog reformja?" 
oimll könyve meggyőzni és megnyug 
tatni törekszik a még kételkedőket, 
hogy az uj törvényjavaslat a magyarság 
megerősödésének kedvez. 

A választójog általánossá tétele, ez 
bizonyos, jelenti azt, hogy hazánk nem-
zetiségei a nemzet belső és ktllső ügyei 
intézésében az eddiginél jóval nagyobb 
mérvben fognak  beleszólhatni. Tudjuk 
az 1910. évi népszámlálás adataiból, 
hogy Magyarország összlakósságának 
45 százalékát teszik a nemzetiségiek; 
tudjuk továbbá, hogy Erdély magyar-
ságának rovására a százalékszám meny-
nyire megromlik a románajkuak túlsúly-
ban léte miatt. Jól ismert adatokat köz-
lök, amikor ismétlem, hogy: 

Szilágymegyében 59 1 
Alsófehérmegyében  77 4 
Beszterczenaszódm. 68*5 
Fogarasmegyében 887 
Hunyadmegyében 744 
Kolozsmegyében 98 0 
Szebenmegyében . . 643 
Szolnokdobokamegyében 75 2 
Tordaaranyosmegyében 72 l'/o-ka 

rómán a lakósságnak, nem emlitve 
Máramaros-, Arad-, Krassószörény-, Te-
mesmegyék 54—77*/,-ig váltakozó ro 
mánajku lakósságát, miután ezúttal Er 
dély magyarságával foglalkozunk.  Tehát 
Erdély összes vármegyéinek több mint 
fele  részében túlsúlyban van a románság. 

A románság elhelyezkedése pedig 
rosszabbítja a helyzetet a magyarság 
hátrányára, mert Csik- és Háromszék-
megye területétől eltekintve, Hunyad, 
Szeben, Fogaras, Brassó és Besztercz»-
Naszód megyék a közvetlen érintkezési 

pontok a velünk hadilábon álló Romá-
niával, honnan a szellemi és anyagi 
eszközök annyi mennyiségét nyertek a 
román betörés előtt romanajku honfi 
társaink államunk elleni törekvésükben. 

körülmények közt és helyzetben 
az erdélyi magyarságnak s Erdély gaz-
dasági és kulturális politikájának nem 
egy alapos ismerője (csak gróf  Bethlen 
Istvánra utalok), — akik különben a 
kor haladó eszméinek ép oly törhetlen 
hivei, — aggodalmaskodnak a választó-
jog tervbe vett általános mérvű kiter-
jesztése miatt Erdély magyarságának 
jövőjéért. 

Tudjuk, hogy Erdély sorsát is a ma 
gyár törvényhozás intézi, tudjuk, hogy 
a választókerületek helyes beosztásától 
függ  a magyarság szupremáciájának, a 
választójog általánosítása eseten, meg-
óvása ; ha tehát a magyarság nagy tör 
lénelmi múlton, szellemi és vagyoni 
felsőbbségén,  avagy a most folyó  világ-
háborúban a többé nem kétséges ered-
ményű erőpróbán és még sok mi egyé-
ben alapuló fölényét  egyéb eszközökkel 
is megóvni, sőt megerősíteni akarjuk, 
— ezen eszközökkel is rendelkezünk 
Ennélfogva  a nagy és általános igazsá 
gon, mely a választójog általánossá té 
telében áll, csorbát ejteni nem szabad 
A demokratikus eszmék térfoglalását 
tudjuk ezt különböző korok nagy esz 
méiről, feltartóztatni  nem lehet. Ma, 
amikor az emberiség egyenlősége a 
harctereken domborodik ki, a küzde-
lem nem végződhetik azzal, hogy a jog 
gal nem, vagy korlátolt mérvben biró 
néprétegek visszataszittassanak előbbi 
sorsukba. Ez igazságtól eltekintve, pe-
dig éppen ez nem mellékes, — már csak 
azért sem maradhatunk az eddigi álla-
potnál meg, mert a történelem igazo 
lása szerint a nyomást ellennyomás 
követné. 

Az tehát a kérdés, hogy a választó-
jog kiterjesztése folytán  nem kicsiny-
lendő tért nyert nemzetiségiek a ma-
gyarság rovására esetleg jövőben is 
megujulható, a magyar állam érdekei-
vel ellentétes aspirációit a választó-
kerületek helyes beosztásán kívül miként 
lehet lehetetlenné tenni, sőt lehetővé 
tenni az ország legszélsőbb részében, a 
mi Erdélyünkben az egész ország terű 
letét átölelő nemzetállam kiépítését. 

A nélkül, hogy eszközeinkben a bün 
tetőtörvényeinkre is gondolnánk, — Er-
délyben a magyarság megerősödését a 
helyes gazdasági és kultur politikával 
biztosithatjuk. 

De ezekről majd egy későbbi cikk-
ben. Dr. Nagy  Jenő. 

Történelem-hamisítás. 
Hogy a csehek dühösek reánk, mert 

monarchia-bomlasztó törekvésüknek már 
akkor ellentálltunk, negyvenhét éve 
tudjuk. Hogy a háború óta éppen meg-
ölnének egy kanál vizben, mert nem 
engedtük, hogy orosz segítséggel valóra 
váltsák vakmerő tervüket, napról-napra 
látjuk. De csak most győződtünk meg 
ebbeli szemérmetlenségükről, hogy a 
történelem-hamisításra ia készek, csak-
hogy befeketítsenek  bennünket s nekünk 
ártsanak. 

Egy Topolka nevü cseh történelem-
hamisító állott elő a Reichsratban azzal, 
hogy az ő mostani küzdelmük annyival 
is inkább jogosult, mert a cseh nép a 
dualizmust sohasem ismerte el. 

Ez olyan vakmerő elferdítése  a tör-
téneti igazságnak, aminőre csak a tervei 
bukását már előrelátó cseh fanatizmus 
képes. 

Az igazség ezzel szemben az, hogy 
a kiegyezés ellen ennek fennállása  óta 
mindig aknamunkát végeztek, mikor már 
magukban nem biztak, mindig idegen 
segítséggel igyekeztek célt érni, de a 
dualizmust tényleg a legkézzelfoghatób  • 
ban elismerték, mert abban közremű-
ködtek. 

Ha 1867-ben nem is ugranak be 
Bismarck proklamációjának, három évvel 
később Rieger a bécsi francia  nagy-
követhez intézett memorandumában arra 
invitálja a franciákat,  hogy Prágán át 
tegyék meg Berlinbe való bevonulásu-
kat. De mert ez a reménykedésük ala-
posan csütörtököt mondott, a cári fel-
szabadításért kunyoráltak állandóan, 
ahonnan a háború kitörésekor is meg-
váltásukat várták, természetesen a mi 
szétzúzásunk árán. 

Folyton összeesküdtek, folyton  ellen-
ségéinkkel cimboráltak, de bent ültek 
a delegációban, hogy onnan piszkolód-
janak reánk. Még az 1871. évi híres 
fundamentális  cikkek is eléggé óvatosak 
voltak a dualizmussal szemben. És most 
azt merik állítani, hogy ők sohasem 
ismerték el a monarchia mostani köz-
jogi konstrukcióját, tehát joguk van azt 
felrobbantani. 

Tudnak ők azonban különbet is pro-
dukálni a történelem-hamisitásban. 

Van-e jelző az olyan rágalmakra, 
aminőkkel a hírhedt Korosec délszláv 
képviselő most iliette még ellenségeink 
által is felülmulhatlan  vitézségünek 
elismert harcosainkat? Mert árulásaik-
kal se tudtak bennünket levezetni, mert 
a háborúban való viselkedésük egész 
förtelmessegében  bebizonyított tény, 
mert a kenyerünkön etetett cseh vité-
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zek rablásait és kártevéseit nálunk az 
utolsó falusi  gyerek is tudja, ahol csak 
megfordultak  — most mireánk akarják 
kistltni, hogy ami katonáinkból kerültek 
ki brigádok, mi voltunk gyávák és mi 
raboltuk ki az osztrák állampolgáiokat. 

Nem hivatalos cáfolat  kell ezeknek, 
nem hivatalos statisztikával kell az ő 
szemenszedett gonosz hazugságaikat 
megbélyegezni. Minderre nem sokat 
adnak ők, mert holnap újrakezdik, ha 
ma kimutatjuk, hogy gonosz rágalmazók. 
De majd észre térnének, ha a magyar 
felháborodás  ott Ütne le rájuk, ahol 
legsebezhetőbbek. Ha valamennyien, fo-
gyasztók és kereskedők összefogva  boj-
kott alá helyeznénk mindennemű cseh 
ipari terméket, ha ezt az agyon sértett 
nemzeti becsület diktálta kötelességnek 
tekintenénk — ezt majd megértenék. 
Ezt kellene tennünk, de ném magyar 
szalmalánggal, hanem erős magyar ha-
raggal, mely a becsületében vájkálór 
földre  sújtja. Olyan elszántsággal és ki-
tartással, minővel ők támadnak és rá 
galmaznak bennünket. 

Erdély jövendő nagysága. 
Irta:  dr.  Récz  Lajos. 

Még fásultak  a lelkek, még olyan erősen 
Bajoguuk Erdély pusztulásának fájdalmas  sebei, 
az alattomos romau betores okozía súlyos 
veszteségek, hogy ketkedve néznek ránk, ami 
kor Erdeiy jövő nagysagáról beszelünk. A kar-
megallapitasok szomorú munkájánál megdöb-
bentő nagy számok feketen  árnyalnak elő és 
az emberveszteseg, amelyet a világháborúban 
Erdély legbecsesebb magyar-székely és szász 
néprétegei szenvedtek, reudkivül mervü. Nem 
csodáljuk, ha még bus kutkedés ül a lelkeken. 

De virrad keletről. És ha ekszántun meg 
tudtunk volua halni igazainkért, a háború uagy 
vérzivatarában, a kelő béke napja ne lásson 
csüggedt, kimerült, reménytvesztett fásult-
ságban I 

Nincs messze már a nap, mikor a gyűlölet 
tüzét kidobják a népek lelkűkből, hová erő-
szakosan szitották bűnös kezek. Elmúlnak a 
természetellenesen fölrakott  gátak a nrpek 
közt és végig a világon újból szabad lesz az ut. 

Erdély nagyságához is ez ut vezet! 
Gazdasági nagyságához minden előfeltétel 

meg van! Dusán termő fensikjai,  nagy alpesi 
állattenyésztésre kiválóan alkalmas hegyek, 
feltáratlan  mesés bányakincsek, gazdag erdők, 
munkába még alig fogott  hatalmas földgáz-
energiák, felmérhetetlen  villamos erötömegre 
átalakítható vizierő lehetőségek, szívós magyar-
székely és szász népének kiváló munkaener-
giái: Erdélyt magas intenzitású földmivelés, 
gyorsan fejlődő  ipar és messzeelható kereske-
delem aranyföldjéül  predestinálják, Mindehez 
egy hiányzik még: Erdély forgalmi  kinai fa-
lainak ledöntése, szerencsétlen közlekedésrend-
Bzerünk gyökeres megváltoztatása. 

Marosvásárhely, Kolozsvár és Brassó, c 
három nagy és erős gócpont lesz bizonyára 
ezután is gyűjtője és elosztója a mindjobban 
megébredő erőknek. De arra kell törekednünk, 
hogy minden magyar-székely és szász város 
gyors és erőteljes fejlődéshez  jusson. Besz-
tercze — Szászrégen — Gyergyószentmiklós — 
Csíkszereda— Sepsiszentgyörgy — Kézdivásár-
hely—Fogaras—Nagyszeben ezek a városok, 
ha erőssé, gazdaggá és kulturálttá fejlődnek, 
lesznek a mi kultúránknak minden bástyáknál 
erősebb védfalai.  A belső zónákban is minden 
városunk fejlődését  egyaránt szolgáljuk. Szé-
kelyudvarhely, Segesvár, Medgyes és a többi 
városok fejlődése  egyaránt fontos  érdekünk! 

Egy 20 éves, kereskedelmi érett, 
katonaságtól mentes fiatalember, 
aki már alkalmazva volt, mint 
könyvelő, állást keres. — Cim: 
Rosenfeld  Henrik, Csíkszereda, 

Vörösmarti-utca 28. sz. 

Koncz tábornok halála. 
Meghalt a székely generális. 
Marosvásárhelyen és azokban a széles kö-

rökben, ahol ismerték, bizonyára általános rész-
vétet keltett nagyBolymosi Koncz Henrik altá-
bornagy, a vaskorona-rend lovagja, marosvá-
sárhelyi és marostordai nagybirtokos halálá 
nak híre, aki hosszas szenvedés után 63 éves 
korában Budapesten elhunyt. A még kitűnő 
erőben levő, daliás katona halálát hir szerint 
vérmergezés okozta, aminek folytán  egyik 
lábát amputálni kellett. 

Nagysolymosi Koncz Henrik a 23-as vadá-
szoknál kezdte katonai pályáját, onnan lépett 
át a honvédséghez s aranylag fiatalon  gyors 
kariért csiuált. Hosszú ideig állomásozott Ma-
rosvásárhelyen, ahová házassága is kötötte 
és nyugalmazása után mint virilis tagja volt 
a városi törvényhatóságnak is. Mint alezredest 
és a 22-es houvedek parancsnokát helyeztek 
át innen Budapestre, az 1. honvédezred pa-
rancsnokául és ez időben történt volna állító-
lag az a sokat emlegetett malőr, amely to-
vábbi pályátutását akadályozta. Egy nagyon 
előkelő és nagyon magasrangu, az udvarhoz 
tartozó hölgynek mutatták be hivataipsan 
Koncz alezredest a budapesti 1. honvédek es-
télyen és a joviális modorú, polgári egyszerű-
ségű katona kezet nyújtott a magasrangu hölgy-
nek. Ez az etiketthiba akkorát ártott neki, 
hogy nemsokára nyugdíjba kellett vonulnia s 
vezérőrnagyi ranggal kvietálták Koncz Henri-
ket, aki Marosvásárhelyen telepedett le. Nep-
szerü, szikár alakja otthonos, közismert volt 
a szekely fővárosban,  ahonnan csak akkor 
távozott, amidőn kitört a háború és szolgála-
túit újra igenybevettek. Legutóbb a kolozs-
vári honvedúerület parancsnokságának helyet-
tesekent az ottani kir. ügyészség mellé volt 
beosztva, altábornagyi rangban. 

Halálát özvegye sz. Bordács Irma, leánya, 
és fivére,  Koncz Ármin szekelyudvarhelyi 
gyógjszeresz gyászolják. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Vörös-Kereszt-Egylet estélye. 

Január hó 6-án tartotta meg a Vörös-Kereszt-
Egylet választmánya jótekouycéiu estélyet az 
erkölcsi és anyagi siker legteljesebb jegyében 
Különös elismerés és köszönet illeti meg a 
katonai hatóságokat az estélyen való szives 
es készséges közreműködésért. A rendezés 
farasztó  és nehéz tisztét Filep Sándornó, Gözsy 
Árpádné, Nagy Béniné, Élthes Gyuláné, Ujfa-
lusi Jenőné vállalták és végezték. Munkájuk-
ban igen nagy segítségükre volt Ujfalusi  Jenő 
polgármester, Kovács Jenő, Szobodeczky B. 
Aladár és Albert István. Az estély fényét  és 
sikerét nagyban emelte Rohr báró vezérezredes 
hadseregparancsnok és Tolnay Lajos dr. főis-
pán személyes megjelenése. A katonai és pol-
gári társadalom az estélyen teljes számmal 
képviselve volt. A jól összeválogatott műsor 
igen nagy hatást ért el. A legnagyobb elisme-
réssel emlékezhetünk meg a szereplőkről, kik 
között láttuk Becze Anczyt, Tauber Manyikát, 
Nr.gy Boriskát, Wagner Pálmát, Farkas Mar-
gitkát, Veres Ilonkát, Farkas Ilonkát és Jolán-
kát, Farkas Babái, Wagner Margitot és Szar-
vas János drt, kik szereplésükkel a közönség 
zajos tetszését es sok tapsát érdemelték ki. 
Különösen tetszettek a közönségnek Tauber 
Manyika és Nagy Boriska énekszámai és tán-
cai, melyeket a műsor végén közkívánatra 
nagy sikerrel megújráztak. Műsor után két 
zenekar közreműködése mellett tánc volt. Az 
estély óriási Bikerét tanusitja a bevétel, mely 
értesülésünk szerint meghaladja a 8000 koro-
nát. Az elszámolást és felülfizetést  lapunk leg-
közelebbi számában közöljük. 

— Kinevezés. A posta- és távirdaigaz-
gató a bélbori postamesteri állásra Kabdebó 
Irén postakiauót nevezte ki. 

— Népfelkelési  bemutató szemlék. Az 
1900. évben született népfelkelők  bemutató 
szemléje Gyergyószentmiklós városban január 
hó 15-én, a gyergyószentmiklósi járásban ja-
nuár hó 15 én és 16-án, a szépvizi járásban 
január 18-án, Csíkszereda Városban január hó 
20-án, a felcsiki  járásban január 20. és 21-én 
és az alosiki járásban január hó 23-án tarta-
tik meg. 

— Halálozás. Farczádi Sándor Izsák csik-
szentimrei földbirtokos  folyó  hó 6-án 72 éves 
korában hosszas szenvedés után, a betörés 
alatt a román katonáktól szenvedett sérülések 
következtében, meghalt. Halála mélyen lesúj-
totta Sándor László dr. székesfővárosi  főka-
pitányt, ki elhunytban édesatyját vesztette el. 
Rendkívül nagy elfoglaltsága  mellett is Buda-
pestről sietett nagy beteg édesatyja megláto-
gatására, kit még életben talált ugyan, de már 
másnap a halál megváltotta szenvedéseitől. 
Temetése folyó  hó 8-án délelőtt 10 órakor 
Csikszentjmrén igen nagy részvét mellett ment 
végbe. Ünnepélyes gyászistenitisztelet után 
Sándor Izsákot a templom kerítésében helyez-
ték örök nyugalomra. Sándor László dr. főka-
pitányt rendkívül sokan keresték fel  részvét-
nyilatkozataikkal. A temetésen megjelent dr. 
Tolnay Lajos főispán  is. 

— Doktorrá avatás. Hatolykai Pap 
Gyula tart honvéd hadnagyot mult év de-
cember havában a kolozsvári tudományegye-
temen a jogtudományok doktorává avatták. 

— A csikszentmárton—csekefalvi 
nőegylet 47 pár kötött gyapjuharisnyát adott 
át mintegy 470 kor. értékben Miske Eleknó 
és dr. Nagy Jenőné utján a hatodik hadtest-
parancsnokságnak, mely e hó 5 én kelt, a 
nőegylethez intézett leiratában hálás köszöne-
tet mond mindazoknak, kik az adományhoz 
munkájukkal is hozzájárultak. 

— Kitüntetés. Hatolykai Pap Árpád cs. 
és kir. utász századosnak, a királya 11. ison-
zói csatában tanúsított kiválóan vitéz maga-
tartásáért I. o. Signum-Laudist a kardokkal 
adományozta. Pap Árpádnak a szerbiai harcok 
alatt a III. oszt. katonai érdemkeresztet a 
kardokkal, a szisztovi dunai átkelés alkalmá-
val a Vaskorona-rpud III. osztályát, a kardok-
kal adományozta Ő Felsége, Mackensen pe-
dig a II oszt német vaskeresztet, saját kezé-
vel tűzte föl  mellére. 

— Csikszentimrei Csató Ferenc. Csiki 
Lapok a közelmúltban emlékeztek meg csik-
szentimrei Csató Ferencnek vezérőrnagygyá 
történt kinevezéséről. Ezen hir&das folytán 
Csató Ferenc vezérőrnagyot Csikszeniimre 
községképviselótestülete 1917 évi november 
hó 26-án díszpolgárának választotta, kineve-
zése alkalmából üdvözölte, uj állásához sze-
rencsét kivánt, nemesen gondolkozó rokonsága 
pedig azt a lelket ajándékozta jeles rokoná-
nak, a hol ő született. A község díszpolgára, 
igy a község birtokosa is lett. Á vezérőrnagy 
díszpolgárrá történt megválasztását a kép-
viselőtestületnek szívélyesen köszönte meg. A 
vezérőrnagy életrajzi adatai ezek: c.-ikszent 
imiei Csató Ferenc Csikszentimren 1961 év-
ben született. Az elemi iskolát Csikszentim-
rén, a gazdasági népiskolát Csiksomlyón, a 
középiskolát mint alapitványos Gyulafehérvárt 
végezte, hol jelesen érettségizett. A tiszti 
vizsgát Budapesten a honvéd tiszti tanfolya-
mon tette le jeles eredménnyel. Mint tiszt a 
kiváló tehetség és nagytudás utján jutott je-
lenlegi magas állásába. Székely községeink-
nek adjon a jó Isten sok ily szülöttet. 

— Katonai kitüntetések. Burg Kornél, 
egy hadsereg arcvonalparancsnokság záróvo-
nalnál beosztott brassói 24. honvéd gyalog-
ezredben tartalékos főhadnagynak  és Gegó 
István, egy hadtestparancsnokságnál beosztott 
brassói 24. honvéd gyalogezredbeli tartalékos 
hadnagynak az ellenség előtt tanúsított vitéz 
magatartásuk és kitűnő szolgálataik elismeré-
séül a legfelsőbb  dicsérő elismerés (Signum 
laudis), a kardok egyidejű adományozása mel-
lett tudtul adatott. Szász Lajos, a 72. tarta-
lék honvéd táboíi ágyusezrednél beosztott 
brassói 24. honvéd gyalogezredbeli tartalékos 
haduagy-gazdászati tisztnek az arany érdem-
keresztet a vitézségi érem szalagján adomá-
nyozták. 

— Az erdélyrészi moratórium. A 
hivatalos lap vasárnapi száma kormányrende-
letet közöl, amely azokra az adósokra nézve, 
akiknek Csikmegye területén vagy Háromszék-
megye kézdi és kovásznai járásában van te-
lepe, üzeme vagy gazdasága, a moratóriumot 
1918. junius 31-ig meghosszabbítja. 

— A hadiárvák javára. Galomety Fe-
renc máv. kocsivizsgáló madéfalvi  lakós 8 
koronát és Török JánoBné szenttamási lakÓB 
4 koronát a hadiárvák javára a csíkszeredai 
m. kir. adóhivatalhoz befizetett. 
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— A felemelt  hadisegély. A hadise-

gólyezésről megjelenő uj rendelet szerint ezen-
túl nemcsak a tartalékosok és népfelkelők, 
hanem a tényleges szolgálatot teljesitők csa-
ládjai is fognak  hadisegélyben részesülni. To-
vábbá a trtaalékos szolgálaton kivüli és nép-
felkelő  tisztek apja, anyja és testvérei akik-
nek eddig hadisegélyre nem volt igéuye, ezen-
túl szintén részesülhetnek hadisegélyben. A 
hadbavonult törvénytelen felesége  is, ha ké-
résé tképtelen. A községekben lakó családok 
havonta 36—200 korona hadisegélyben része-
sülnek a családtagok száma szerint, ezenkivül 
akik bérelt lakásban laknak lakbért is élvez-
nek, 10—25 koronát. A rendezett tanácsú és 
törvényhatósági városokban a hadisegély ösz-
szege a családtagok száma szerint 42—220 
korona. A lakbér 20—50 korona. Budapesten, 
Fiúméban, Pozsonyban és Zágrábban a hadi-
segély 48—240 korona. A lakbér 35—90 ko 
rona. A jegyző intézkedési joga megszűnik. 
Minden községben és városban hadisegély vé-
leményező bizottságot fognak  létesíteni. Rend-
kívüli segélyre a hadbavonult neje az eset-
ben tarthat igényt, ha várandós, ha gyermeke 
Bzületik, szoptat vagy a családban költséges 
gyógyulást igénylő beteg van, ha valamelyik 
családtagot súlyos baleset érte, ha tűzvész, 
árviz vagy elemi csapás sujt egy családot, ba 
egy tag meghalt és temetési költségre van 
Bzükség. Ez a rendkívüli segély 50—200 ko-
ronáig terjedhet. 

— Fogy a népesség. A Statisztikai Havi 
Közlemények októberi füzete  ezerint októberi 
füzete  szerint októberben a házasságkötések 
száma a magyar birodalomban 7398 volt, 
élve született 23.049, meghalt 36.053 egyén 
igy tehát a népesseg létszámában beállott fo 
gyás 13.004 főre  rúgott. A halálozás aránya 
a szeptemberi 18.7-del szemben 19.9 re emel-
kedett. 

— Az 1900 évben születettek ön-
kéntessége. A honvedelmi minister tegnap 
tette közzé az 1900. évben született népföl-
kelésre kötelezettek egyévi önkéntesi kedvez-
ményére, valamint a kiegészítő vizsgára való 
bocsátásra vonatkozó körrendeletét. E rende-
let rendelkezései lényegben megegyeznek az 
1899. evi születeaü nepfölkelésre  kötelezettek 
egyevi önkéntesi kedvezménye ügyében tavaly 
kiadott körrendelet tartalmával. Az 1900. év-
ben született népfölkelésre  kötelezettek, a 
mennyiben nincs igényük az•egyéves önkén-
tesi jogra, korlátozott számban és meghatá-
rozott feltételek  mellett önkéntesen belephet-
nek a lovasság, a tábori, hegyi és vártüzérség 
csapattesteihez, az utász- és árkász-zászlóal-
jakhoz, úgyszintén a haditengerészethez. A 
felvételi  kérvényeket közvetetlenül az illető 
csapattestek parancsnokságaihoz illetőleg a 
pólai tengerészhadtestparancsnoksághoz keli 
benyújtani. 

— Felemelik a rokkantak járulékát. 
Értesülésünk szerint a katonai nyugdíjtörvény 
bejelentett revíziója kapcsán rendezik a rok-
kantak ellátásának ügyet is. A rokkant járu 
lékokat olyan régen áilapitották meg, hogy 
azok a mai életviszonyokra már nem alkal-
mazhatók. A járulékokat tehát megfelelő  mér 
tékében fölemelik.  Ebben az ügyben most 
folynak  a tárgyalások egyrészt a pénsügymi-
nisterium és a hadügyministerium, másreszt 
pedig az Országos Hadigondozó Hivatal között 
A kérdést a legrövidebb időn belül megoldják 

— Leányok a fehérnemű  gyűjtés 
szolgálatában. A Hadsegélyző Hivatal által 
megindított országos fehérnemű  gyűjtés szép 
sikerrel folyik.  Különösen a vidéki városok 
érezték át a kérdés nagy fontosságát  és ön-
feláldozó  szeretettel adják oda felesleges  fe-
hérneműiket a katonáknak. Nagykőrös nem-
csak azzal tünt ki, hogy sokat juttatott a 
hadseregnek, hanem azzal is, hogy a város 
leányai önkéntesen a legnagyobb buzgalom-
mal résztvettek a szervezés munkájában. A 
leányok maguk közt külön bizottságot alakí-
tottak és apróbb csoportokban házról-házra 
járva szólitották fel  a közönséget a gyűjtés-
ben való részvételre. Nagykőrös szép példáját 
már több vidéki város is követte. Kívánatos 
volna, ha mindenhol hasonló módon segítenék 
elő a hölgyek az akció sikerét. 

— Oroszok Kolozsvárt. A fegyver-
szüneti kikötések ellenőrzésére alakított bi-

zottságok most kezdik meg működésűket. Tu-
dósítónk jelentése szerint a Magyarország te-
rületén működő bizottság tagjai, akiknek el-
lenőrzési köre a Dnyesztertől a Fekete-ten-
gerig terjed, e hó 22-ére jelezték megérkezé-
süket. Kolozsvárt az orosz hadsereg delegált-
jait a központi szállodában helyezik el, me-
lyet részükre hat hétre bérbevettek. 

— Halálozás. P. Sántha Angelusz, a szt. 
Ferencrend szárhegyi zárdájának főnöke,  ki-
érdemült kormánytanácsos és theol. tanár 
munkás életének 50., szerzetesi életének 33., 
papságának 28. évében az egyház szentségei-
nek felvétele  után dec. 15-én visszaadta hal-
hatatlan lelkét Teremtőjének. A megboldogult 
egyike legkiválóbb képzettségű és tehetségű 
tagja volt az erdélyi szt. Ferencrendnek s 
élete utolsó éveiben különösen nagy szor-
galommal és szeretettel dolgozott az egyházi 
kántorkönyv megjavításán és kiadásán. 0 
gyűjtötte s rendezte kiadásra a régi szép éne-
keket, amivel kétségkívül igen érdemes mun-
kát végzett. 

— Vidéki lapalapitás. Kolozsvárról je-
lentik, hogy ott a legközelebb megalakul egy 
nagyobb szabású nyomdai és kiadói vállalat, 
mely egy szabadelvű irányban haladó, pártok-
tól független  napilapot fog  kiadni. Az 500 
ezer korona alaptőkével induló részvénytársa 
ság megalapításában dr. Kertész Jenő ügyvéd, 
dr. Deák Albert publicista, Fekete-Nagy Béla, 
Ferenczy Gyula bankigazgatók, dr, Farkas 
Mózes gyárigazgató, dr. Kórösy György főgimn. 
főigazgató,  dr. Janovics Jenő színigazgató, 
Szántó Miklós nagykereskedő, Tamásy István 
keresk. kamarai alelnök, dr. Vince Sándor 
munkáspénztár igazgató és mások buzgólkod-
nak. Az alaptőke jegyzése biztosítva van. 

— Statusrendezés. Illetékes helyről 
nyert értesülésünk szerint a státusi tanárok-
nak a pontos harmadolásra és a három éves 
várakozási időre vonatkozó kívánsága, mielőtt 
még az idei státusgyülés határozatából a kul 
tuszkormányhoz felirat  intéztetett volna, már 
teljesü't. Állítólag az összes nem állami ta-
nárok az eddigi külön státusok megszünteté-
sével egy egységes, uj státusba (rangsor) vé-
tetnek fel,  s a fizetési  osztályokban való elő-
lépésük az állami tanárokéval teljesen egy-
formán  fog  haladni. Ezzel megszűnik az az 
anomália is, hogy a teljes szolgálati idő be-
töltése után tovább szolgáló tanárok mega-
kadályozzák a fiatalabbaknak  előhaladását a 
rangsorban. 

— Nyilvános köszönet. A helybeli nap-
közi otthon részére Jakab Ödönné és Czáka 
Béláné úrnők 11 zsák pityókát ajándékoztak. 
Cseh István ur harmadik hónap óta adja in-
gyen a heti 2 kg. marhahúst. Czáka Béla ur 
egyizben 28 koronát engedett el a húsárból 
az otthon javára. Fogadják a jószívű adakozók 
ezen uton is őszinte köszönetét az otthon ve-
zetőségének. 

— Köszönetnyilvánítás. A cs. és kir. 
hegyi sütöde 1917. évi december hó 31-én 
Taploczán megtartott jótékonycélu táncestélyén 
felülfizettek  a következők: 
Taplocza : Halmay Andor főhadnagy  40 K, Bay 

István főhadnagy,  Markos Endre plébános, 
Vfgh  István, Miklós Antal 20 20 K, Xántus 
Vilmos 15 K, Xántus Dávid, Anveleth had-
nagy, Klimertfct  N, Gro*man zászlós, Ród 
százados, Lányi Nándor, P^ter József  jpgvzö, 
Péter János, Gál Benjámin, Roth Ignác, 
Duducska József  10-10 K, Ebneth Vilmos 
őrmester, Búzás JánoB tanító, dr. Rit;s N., 
Vitos Ferenc, Bartos Károly, Daradics Sán-
dor, Roth Márton, Vass JánoRné 4 4 K, 
Sala Lajos, Bárány Mihály, Verku János 
3-3 K, Király Lajos, Anda Lajos, Muzsikás 
N, Xántus Jánosné, Anda Imre, Péter An-
dor, Oben Ferenc2-2 K.Moldován György 1K, 

Caikszereda: Szopos Domokos 10 K, Roth N., 
Weiss Ernuss l-l K, 

Csikszentsimon: Bartos Lajos 3 K, Páll An-
talné 2 K, 

Szépviz: Szász István, Domokos István 2-2 K, 
Madéfalva:  Gáli József  2 K, melyért ez uton 
mond köszönetet a rendezőség. 

— Nem tart már sokáig. A király a 
napokban Erdélybe, Borgóra utazott s meg-
tekintette a bukovinai frontnak  azt a szaka-
szát, ahol honvédek védték a lövészárkokat. 
Lobkovitz herceg kíséretében látogatta meg 

a honvédeket. Végigment a diszszázadok előtt, 
meghallgatta a jelentéseket és elbeszélgetett 
a parancsnokokkal. Megkérdezte, hogyan fo-
gadták a katonák a fegyverszünetről  sz^ló 
parancsot. Majd az őszinte érzés hangján 
mondta: 

— Szegények 1 Az idén boldogabb és nyu-
godtabb karácsonyuk lesz, mint tavaly volt. 

Végigmenve a diszszázadok előtt, a király 
minden egyes katonát megszólított. Mindegyik-
hez volt egy kérdése és hangjából csodálatosan 
kiérzett, hogy őszintén érdeklődik katonái 
sorsa felől.  A beszélgetés végén a király mo-
solyogva mondta a megilletődött honvédeknek: 

— Csak kitartás fiaim,  már nem sokáig fog 
tartani. 

A diszszázadok tisztelegve vonultak cl a 
király előtt. 

— Díszpolgár választás. Székelyudvar-
hely város képviselőtestülete december 28-án 
tartott közgyűlésében dentai báró Rohr Fe-
renc cs. és kir. vezérezredest és nagyboros-
nyói Bárt ha Albert cs. és kir. vezérkari alez-
redes, főszállásmestert  Székelyudvarhely vá-
ros díszpolgárának választotta, A két vitéz 
katona iránt érzett soha el nem muló háláját 
kivánta leróni e város az ellenség uralma alól 
való felszabadításért. 

— Brassói népfelkelő  és tartalékos 
tisztek kinevezése. Boiu Anesztász, dr. 
Szántó Sámuel, dr. Lukács Vilmos, Tellmann 
Győző és Dóczi Bálint népfölkelő  főhadnagyo-
kat a brassói 24. népfölkelő  parancsnokság 
nyilvántartásában, népfölkelő  századosokká; 
Pfaff  András, Schmidts Frigyes és dr. Czell 
Rezső népfölkelő  hadnagyokat népfölkelő  fő-
hadnagyokká nevezték ki. Bedőházi Gábor, 
Schuller József,  dr. Farkas Sándor, Csiszér 
•János, dr. Dienes Gyula, Demeter Ferenc, 
Berze Árpád, Bömches Ottó, a brassói 24. 
népfölkelő  parancsnokság nyilvántartásában 
álló népfölkelő  főhadnagyoknak  és Albrich 
Frigyes Vilmos. 5 honvéd tábori ágyusezred-
beli tartalékos főhadnagynak  a századosi ci-
met és jelleget adományozták. 

= Háromszék összeköttetése Romá-
niával. Kézdivásárhelyről jelentik: Az ottani 
kereskedők memorandumot terjesztenek a kor-
mányhoz, az ErdélyréBzi Szövetség utján, a 
melyben a többi közt a következőket sürgetik : 
Évtizedes óhaj már, hogy Á^ostonfalva—Kézdi-
vásárhely irányában az Ojfozi-szoroson,  Ro-
mánián keresztül a Fekete-tengerig, oly vasúti 
vonal létesittesék, amiáltal városunk és vidé-
künk közvetetten kapcsolást nyerne az orszá-
gos nagy vasúti forgalomba. 

— Szarvasmarhák kiosztása. Széli 
József  kormánybiztos táviratilag értesítette a 
vármegye főispánját,  hogy az oláh betörés 
folytán  bebizonyítottam szarvasmarhában kárt 
szenvedett Csikvármegyei kisgazdák között 
leendő kiosztás céljából, hadikárukba betu-
dandólag, 200 darab siementhali jellegű hasas, 
esetleg kisborjas négy és hat éves tehén és 
400 darab hasas, esetleg üres üsző fog  ja 
nuar második felében  ide küldetni. A gazdák-
tól a kötelező nyilatkozatok már beszedettek. 
A kiosztást de Place József  kir. gazdasági 
felügyelő  eszközli. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csik-
vármegye törvényhatósági bizottsága részle-
ges tisztújító közgyűlését január 21-én délelőtt 
Tolnay Lajos dr. főispán  elnöklete alatt tartja 
meg, melyre a meghívók már szétküldettek. 
A törvényhatóság e közgyűlésen választja meg 
az árvaszéki elnököt, kászonalcsiki főszolga-
bírót, egy szolgabírót és sz ezen állások be-
töltésével megüresedő állásokra is megejti a 
választásokat. Ezenkivül több bizottság ujra-
alakittatik, többek között a közigazgatási bi-
zottság ÍB. A törvényhatóság tárgyalni fogja 
Gyergyó vármegye megalakítása iránt beadott 
indítványt is. A közgyűlés iránt oly nagyfokú 
érdeklődés nyilvánul meg, mint amilyen csak 
az általános tisztújító közgyűléseknél tapasz-
talható. 

— Tűz. A korcsolyapálya pavillonja eddig 
ismeretlen okból kigyuladt és a benne levő 
mintegy száz páz cipővel és más felszerelési 
cikkekkel együtt elégett. A pavilion felépité-
Béhez már hozzáfogtak. 



4-ik oldal. C S Í K I l a p o k . B . 

— Történelem százalékokban. Hiva-
talosan azt tudtuk meg, hogy Magyarország 
férfílakóssága  1.65°/0-al adott több katonát 
a közös hadseregbe, mint Ausztriáé. Azóta 
egy cseh, vagy szlovén, vagy más alja nép a 
reichsratban megint rúgott egyet a szegény 
magyarok hulláján, s csak természetes, hogy 
viszonzásul megint statisztika sir fel  a meg-
gyalázott magyar lélekben. Most már nagyob-
bat sikoltottunk: cseh és szlovén urak, Ma-
gyarország férfilakosságának  hatvankilenc és 
Kétharmad szazaléka katona, holott az oszt-
rák férfiak  csak hatvanhárom és egyharmad 
százalékot adtak a monachia védelmére. A 
múltkori hivatalos 1.65 százalék tehát fel-
mászott már 6.5 százalékra. De lesz még 
cseh vagy szlovén, vagy német, aki megint 
bele fog  rúgni a magyar hősi halottba és ak-
korra jó lesz elkészíteni a harmadik statisz-
tikát : milyen kvóta esik a magyar nép vér-
áldozatából a tiszta magyar fajtára,  akiről 
már S óger-Steiner megmondta, hogy egész-
ségesdut) és tauglichabb, mint a többi? Aztán 
megint I-shet statisztikázni: mennyi magyar 
vért könyveltek el a dicső osztrák ezredek 
javára és hány százalékban magyar az a 
glóriás bukovinai, galiciai, prágai, sót krajnai 
legénység, akiről annyi lirizmussal zengett a 
hivatalos jelentés? Végül majd ordíthatjuk 
és az égre kiálthatjuk a végső statisztikát: 
a legelső vonalak népében mekkora volt a 
magyarság része. 

— Adatok a m. kir. brassói 24. hon-
véd gyalogezred történetéhez. A m. kir. 
brassói 24. honvéd gyalogezred pótzászlóalj 
parancsnoksága tervbe vette, hogy az ezred-
nek, valamint az ezredhez tartozó népfelkelő 
alakulásokn ú (24. népf.  gyal. ezr.. 1/24., 
11/24., 111/24., IV/24., V/24, hadtápzászlóaljak) 
történetét megíratja. A munka teljessege ér-
dekében a pótzászlóalj parancsnokság azzal 
a kérelemmel ferdül  a 24-es honvédek, nép-
felkelők  hozzátartozóihoz, hogy a birtokukban 
levő naplókat, fényképfelvételeket,  rajzokat, 
továbbá elesett, vagy kitüntetett hősök kép-
másait rövid életrajzi adatokkal együtt bo-
.csássák az ezred története szerkesztőségének 
használatára. Ilyen irányú küldemények a m. 
kir. 24. honvéd gyalogezred pótzászlóalj pa-
rancsnoksághoz Mezőtúrra küldendők. 

— Moldvából hazatérő túszok. A ro-
mánok altal elhurcolt túszok útban vannak 
hazafelé.  Útközben vesztegzár alá helyezik 
őket és csak azután szállítják haza. A leg-
közelebb megérkező csikmegyei túszok a kö-
vetkezők : Caikcsicsóról: Kelemen Ferenc. 
Csikcsobotfalváról:  Csiszér Lajos. Csikcso-
mortán: Gál Ferenc, Veres Ferenc. Csikdán-
falváról:  Karácsonyi Ignác, Zsok Ferenc, An-
tal Ferenc. Csikgöröcsfalváról:  Kovács Domo 
ko=f.  Csikkarcfalváról  : Mészáros Ignác. Csik-
kozmásról: Bálint Mihály. Csikszentgyörgy: 
Gál Antal. Csikszentimréből: Balló Péter. 
Csikszpntraihályról: Antal István, Búzás An-
tal. Cíikpálfalváról:  Fülöp Pál. Csiktusnádról: 
Barta Móies. Gyergyóalfaluból:  Szabó József. 
Gyimesközéplokról: Föcze Antal. Kászonja-
kabfalváról:  Máthé András. Madéfalváról:  Gál 
Ernő. 

— Az uj bevárást engedélyek. A hon-
védelmi minister rendeleti uton felhatalmazta 
a járási főszolgabirákat  és a polgármestere-
ket, hogy mindazoknak, a kik uj felmentésü-
ket, vagy meglevő felmentésük  meghosszab-
bítását kérték és erre javaslatba is hozattak, 
ha felmentési  ügyük mindezideig elintézést 
nem nyert, már most 1918 évi mároius 30-áig 
érvényes bevárási engedelmet adhassanak. 
Megengedte továbbá, hogy az ez évi decem-
ber 31-ig általánosságban felmentett  gőz- és 
motorcséplőgépkezelők és fűtők  felmentését, 
ha felmentésükre  még továbbra ÍB szükség 
van, 1918. február  15-ig meghosszabbítsák. 

Ha bútorokat akar venni 
ne sajnálja az utat M.-Váe&r helyre As tekintse meg 

SZÉKELY és HÉTI 
erdélyrészi bútorgyár részvénytársaság 

kamarai szállítók 

BUTORTERMEIT. 
Ebédlök, uri és hálószobák, szalonok, vas- és 
rézbutorok, szőnyegek, függönyök,  zongorák, 
hatalmas választékban, jutányos árak mellett. 
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A J Á N D É K T Á R G Y A K 
nagy választékban kaphatók. 
Mindennemű óra- és ékszer-
:: javítások elfogadtatnak  :: 

Szalkay Dezsöné órás- és éksze-
rész-üzletében Csíkszeredán. 
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Katonai lóvásár. 
1918. január 15. Köröndi marhavásár-

téren délelőtt 8 óra; 
Január 17. Székelyudvarhelyi marhavá-

Bártéren d. e. 8 óra; 
Január 19. Székelykereszturi Főtéren 

d. e. 8 óra; 
Január 20. Erkeden d. e. 9 óra; 
Január 21. Homoródbenen d. e. 9 óra; 
Január 22. Homoróddaróczon délelőtt 

9 óra; 
Január 25. Gyergyóditrói marhavásár-

téren d. e. 9 óra; 
Január 27. Karczfalván  a községháza 

előtt d. e. 8 óra; 
Január 29. Csíkszeredában tanács előtti 

téren d. e. 8 óra; 
Január 31. Baróti marhavásártéren d. e. 

8 őrakor egy katonai lóvásárló-bizott-
ság fog  szabadkézből lovakat venni. 

Lónyilván tartó-tiszt 
i_2 Brassó. 

lÍBUalgflÍEUBlMajB^ 

Csíkszeredában, Rákóczi utca 9. 
és Apafii  M.-utca 53-55. sz. alatti 

épületes belső telkek eladók. 
Értekezhetni Betegh Gyula kereskedő 

csikszentimrei lakósnál. 
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Az Udvarhelymegyei Fatermelő R,-Társaság 
OOOOOOOO a Nagyerdőben földön  fekvő  OOOOOOOO 

BÜKK-NULLADÉKFÁT 
SZEKERENKÉNT 10 KORONA ÁRBAN 

a helyszínén áruba bocsájtja. Venni szándékozók vásárlási bárcát 

Csíkszeredában BAUER JÁNOS úrnál 
sörfőzde  házban válthatnak. s-io | 

l^ti^cnHisiiiimnpif^iHiaillqiB^ 

PENZSZEKRENY-
JAVITÁSOKAT 

a leggyorsabban, leg-
jutányosabb árak és 
fe le lősség  mellett 

elkészitenek 
C s í k s z e r e d á b a n . 

m 

Bővebb felvilágosítást ad 
lapunk kiadóhivatala. 
B S B ^ B s S E H t t S 

f  B O R , Q a g y b a i ) e l a d ó ! 
• Szöllősi Samunál, Székelyudvarhelyt. • 

Nyomatott V&kár |4. könyvnyomdájában. Ceikaieredában 




