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Kéziratok nem adatnak vissza. 

Gróf Czernin békecselekedete. 
Elhangzott a sok szép szó a béke 

érdekében, de sajnos, teljesen ered-
ménytelenül. A lelkek mélyébe markolt 
invokációk is hatástalanoknak bizonyul-
tak s a polémiák, izenetek televényé-
ből csak nem akart kisarjadzani a meg-
váltó tett. Maga gróf  Czernin nagy hév-
vel szolgálta eddig is a béke eszméjét. 
Minden a háborúval kapcsolatos gon-
dolatnyilvánitásával a béke előmozdí-
tására törekedett. Elég utalnunk e te-
kintetben a külügyminiszter ur buda-
pesti históriai nevezetességű deklará-
ciójára, melyben a győzelmes központi 
hatalmak nevében először és elsőnek 
hirdette az annexió és kárpótlás nél-
küli békét. De az igének testté való 
átalakításához a szó varázslatos ereje 
nem volt elég, ahhoz erősebb tényező 
kellett: maga a megváltó cselekedet! 

És gróf  Czerninnek az osztrák de-
legációban mondott tartalom, irány és 
szellem tekintetében egyaránt nagysze-
rűnek s nagyfontosságunak  minősíthető 
békebeszéde erősen kiemelkedik a kül-
ügyminiszteri beszédek rendes kereté-
ből, mert ez a beszéd végre az a tett, 
mely a megvalósulás útjára terelheti a 
milliók lelkében szorongó békevágyat. 
Felelőssége és igaza tudatában a kül-
ügyminiszter a béke ügyében tanúsított 
magatartását olyan fölényes  biztosság' 
gal bocsátotta az osztrák delegáció bí-
rálata alá, amely figyelmet  kell, hogy 
keltsen a monarkia határain tul is. Aki 
annyira hü sáfárja  a becsületes béké-
nek, mint ő, az jogot formálhat  arra 
Isten és a világ előtt, hogy a bűnös 
entente és még inkább a Habsburgok 
népei bizalommal tekintsenek felelősség 
teljes állásában megnyilatkozó tényke-
dései felé. 

Ami a beszéd struktúráját illeti, az 
első s kisebb rész az orosz különbéké-
vel foglalkozik,  mig a fejtegetések  na : 

gyobb része az általános béke érdekeit 
szolgálja. Legértékesebb passzusai a 
beszédnek azonban kétségtelenül azok, 
amelyekben a maga és Wilson állás-
pontjának lelkiismeretes egybevetésé-
ből arra a konklúzióra jut, hogy a két 
álláspont közti ellentét nem oly nagy 
és nem oly lényeges, hogy kölcsönös 
jóakarattal áthidalható ne lenne. 

A különbékére vonatkozó tárgyalá-
sok lefolyását  ós eredményét ismer-
tetve, gróf  Czernin a bolsevikiek által 
annyira követelt teljes nyilvánosságnak 
mesteri kihasználásával feltárja  az orosz 
nép és az egész világ előtt a központi 
hatalmak kristálytiszta bókesiándékát s 

egyúttal kimutatja, hogy ha eddig a 
béke nem jöhetett 'étre, annak kizáró 
lag az orosz delegáció az oka. Mert 
amig a győztes Ausztria-Magyarország 
kormánya a leghatározottabban kije-
lentette, hogy egyetlen négyzetmétert 
és egyetlen krajcárt sem követel Orosz-
országtól s Németország is kész a né-
pek önrendelkezési jogának elvi elis-
merése alapján a balti tartományok 
referenduma  és az elfoglalt  tartományok 
katonai kiürítése dolgában elmenni az 
engedékenység végső határáig. Az in-
dokolatlan elvi szőrszálhasogatásban 
kimerülő orosz delegátusok nemcsak 
maguk nem tudnak velünk és a néme-
tekkel megállapodásra jutni, hanem 
Lengyelország állami függetlenségének 
a biztosítása és az ukránokkal meg a 
finekkel  való végleges egyezség tekin-
tetében is nagyon hátrányosan befolyá-
solják a tárgyalásokat. De azért nem 
szabad pesszimistáknak lehnünk, hanem 
— mint Czernin mondja — hidegvérrel 
kell megjátszani a játszmát. És mi hisz-
szllk is, hogy az az államférfiú,  kinek 
szive telítve van a legnemesebb szán-
dékkal és akinek idegzete olyan, mint 
a Hindenburgé, ezt a reális keretben 
mozgó játszmát meg is fogja  nyerni. 
Nagyon érdekes volt az a desinteres 
sement nyilatkozat is, amit Lengyel-
országról tett a külügyminiszter. 

E nagy beszéd kapcsán Ausztria-
Magyarország háborús külpolitikája 
végre megjelenik a maga teljes és igaz 
formájában.  Ez a beszéd nemcsak el 
fogja  némítani a pacifizmus  vesszőpari-
pán lovagló bátor békerontókat, hanem 
egyúttal történelmi bizonylatot szolgáltat 
arról, hogy Ausztria-Magyarország min-
den utógondolat nélkül kész a meg-
egyezésen alapuló tisztességes békére. 
Nem szemfényvesztés  és nem pillanatnyi 
hatás kedvéért mondotta el gróf  Czernin 
ezt a beszédet, hanem komoly célzattal 
hozatott az a világ tudomására, hogy 
megszólaltassa a velünk ellenséges lá-
bon álló országokban is a hatalmasok 
lelkiismeretét. 

És miután kimutatta, hogy a Wilson 
féle  propoziciókat a központi hatalmak 
valósággal tárt karokkal fogadják,  jelzi, 
hogy azok tekintetében, amelyekre 
nézve eltérők a nézetek, az ellentét 
nem mutatkozik áthidalhatatlannak, kér-
dés formájában  veti föl  gróf  Czernin 
azt a gondolatot, vájjon a helyzet, amely 
azáltal támadt, hogy egyrészt a magyar 
és osztrák monarkia, másrészt az észak-
amerikai Egyesült-Államok az a két 
nagyhatalom az ellenséges államcsopor-
tok között, amelyek érdekei egymással 

a legkevésbé vannak ellentétben, nem 
teszi-e közelfekvővé  azt a mérlegelést, 
„vájjon a két hatalom között történő 
eszmecsere nem lehetne e kiinduló 
pontja egy békés megnyilatkozásnak 
mindazon államok között, amelyek még 
nem kezdtek a békéről beszélni ?" 

Ily módon keresi gróf  Czernin annak 
a lehetőségét, hogy az entente diplo-
máciának zátonyra jutott hajóját újból 
kivigye a nyilt tengerre. Az amerikai 
közvéleménynek Wilsonra gyakorlandó 
nyomásnak a hatása nem fog  elmaradni, 
de remélhető, hogy a beszéd nyomán 
az entente népek is végre a béke lo-
bogója köré fognak  tömörülni. 

Hiányos volna a beszédre vonatkozó 
analiziBünk, ha nem mutatnánk rá arra 
a nyomatékos hangsúlyozásra, mellyel 
gróf  Czernin az osztrák delegációban, 
a magyar delegáció külügyi albizottsá-
gában leadott bizalmi votumra utalt. Ez 
a hivatkozás nemcsak intelem volt 
Ausztria némely megbomlott agyú em 
hereinek, hanem aranyvalutás váltó an 
nak dokumentálására, hogy a külügy 
miniszter békepolitikáját a magyar nem 
zet egyeteme zsirálja. Utalás ez arra 
hogy ugyanaz a vitéz és harci eré 
nyekben annyira kimagasló nemzet, 
mely a háború folyamán  ismételten 
csúffá  tette az entente számitásait, a 
háború defenzív  céljait biztosítva látva 
az eddigi győzelmekkel, kész a kirá. 
lyunk és a külügyminister ur által 
propagált tisztességes béke elfogadá-
sára és biztosítására. Háborúnknak 
kettős volt a célja: biztosítani az or-
szág és a kettős monarkia területi ép-
ségét és meghiúsítani a belső felforga-
tók istápolását célzó külső beavat-
kozást. Az első célt kivivtuk és bizto-
sítottuk legjobb vérünk feláldozásával, 
a másik célt pedig biztosítva látjuk 
abban a határozottságban, amellyel gróf 
Czernin — legforróbb  békeóhaja elle-
nére is — visszautasította a külföldnek 
a monarkia belügyeibe való beavatko-
zását. 

Amely pillanatban az ellenséges 
külföld  lemond erről a dőre gondolat-
ról, gróf  Czernin és a magyar nemzet 
kész a békére. 

Az uj Wekerle-kabinet. 
Ugrón erdélyi királybiztos. 
A hivatalos lap rendkivüli kiadás-

ban jelent meg, közölte az uj minisz-
terek kinevezéséről, a régiek távozá-
sáról a királyi kéziratokat. A kabinet 
névsora: 
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Személy körüli: Zichy Aladár. 
Kultusz: Appooyi. 
Honvédelem: Szurmay. 
Tárcaminiszterek: Földes Béla, Esz-

terházy Móric- Windischgraetz herceg. 
Horvát miniszter: Unkelhauser. 
Belügy: Tóth János. 
Igazságügy: Vázsonyi. 
Kereskedelem: Szterényi. 
A király megbízta Wekeilét, hogy 

a pénzügyi éa földmivelésügyi  rainisz 
teriuuiokat ideiglenesen vezesse. Popo-
vics kinevezése azért nora történt meg, 
mert Popovicsnak február  8-án elnö-
kölnie kell az Osztrák Magyar Bank 
közgyűlésén, kinevezése február  10-én 
megtörténik. Eszterhvzy haJásköre egy-
előre nincs nis'iíállap'-va, uépjóiéti vagy 
választójogi uiiiiisz;oi-iuaiot veszi át, de 
lehetséges, hogy kii ön feladat  vár reá. 
Uj államtitkárok lösznek: Szalay László, 
Kelemen Béla; a közélelmezési minisz-
tériumban Nigy Ferouc marad. A király 
Ugród Giborí, Erdély királyi biztosává 
fogja  kinevezni. Délelőtt az exminisz-
terek külön külöo, majd egyil les kihall-
gatáson jelentek meg a királynál, aki 
ezután aa uj miniszterek esküjét vette 
ki, majd együttes kihallgatáson fogadta 
őket. — Ugrón délelőtt elbúcsúzott mi-
nisztériumának ti3ztviselnkarától. — A 
szolgai és rendőrszemélyzetnek ez al 
kálómból nagyobb pénzösszeget jut 
tátott. 

A király délelőtt együttesen fogadta 
a főrendiház  elnökségét. A kormány 
tagjai délben tartották az első minisz-
tertanácsot. 

* 

A király délelőtt elutazott Buda-
pestről. 

= Az uj kormány bemutatko-
zása. A képviselöhá? csütörtök délelőtt 
11 órakor ülést tart. Az ü!és iegfoato 
sabb tárgya a kormány b-.muratkoiíása. 
A miniszterelnök ezen a/ ülésen hozza 
nyilvánosságra program m ját, ame'y egy-
úttal az uj alakulandó egységes kor 
mánypárt programmjn lesz. Az ülísen a 
csatlakozó pártok felszólaláson  kivü! 
Károlyi Mihály fogja  megokolni állás 
foglalását,  hogy miért megy át nyilt 
ellenzékbe. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
Csíkszereda, január 29. 

Lapunk legutóbbi számábpn helyszűke 
miatt nem számolhattunk be a közigazgatási 
bizottság; megalakulásáról és a kikiildeodő al-
bizottságok és választmányok vá'asztás'TÓl Az 
ülés többi részéről már beszámoltunk. 

A január 21-én tartott törvéuyhatósági köz-
gyűlésen a közigazgatási bizottság uj tápja'ul 
megválasztattak Bálás Elfk  dr. Szabó György. 
Pál Gábor dr., Orbán János és Bálint. L-ijos. 
Választott tagjai maradlak a bizottságnak id. 
Pál Gábor, Fodor Antal dr., T. Nagy Imre, 
Mikó Bálint és Bocskor Bein dr. 

A bizottság 1918. évra mv^a .kultiak nyil-
váníttatván, nyomban utánna m^gvá1 adtattak 
a különböző a'bisrottságok. 

A fegyelmi  választmány tagjaiul kiküldet-
tek Végh István József,  Schuster Olivér, id. 
Pál Gábor, Fodor Antal dr. r^d^s, Kohányi 
Gyula és Bálint Lnjos póttagoknak. 

A gyámügyi folebbviteli  bizottságba meg 
választattak Bálás Elek dr. és Pál Gábor dr. 
rendes, Orbán János póttagoknak. Főispán a 
maga részéről kinevezte Mikó Bálintot éB 

Szabó Györgyöt rendes, T. Nagy Imrét pót-
tagoknak. 

A börtönvizsgáló bizottság tagjai lettek 
Szabó György, Orbán János, id. Pál Gábor és 
T. Nagy Imre. 

Az adóügyi albizottságba raegválasztattak 
Fodor Antal dr., Szabó György, Bálint Lajos 
és T. Nagy Imre rendes, Pál Gábor dr. és 
Bocskor Béla dr. póttagoknak. 

A megyei pótadó es megyei útadó kivetése 
elleni felszólamlási  küldöttség tagjaiul kikül-
dettek Pál Gábor dr., Buiás Elek dr, Bocskor 
Béla dr. és Bálint Lajos. 

A tanitók és tanítónők nyugdíjba lépésének 
szükségét és jogosultságát megallapitó bizott-
ság rendes tagjai lettek id. Pái Gábor és 
Szász Lajos, póttagok T. Nagy Imre és Bálint 
Lajos. 

A jnvitó intézetbe küldfvclő  és feltételesen 
szabadságolandó fegyencek  ügyének elbírálá-
sára hivatott bizottságba megválasztattak Fe-
jér Sándor és Élthes Gyula dr. 

A mezőgazdasági munkások és munkaadók 
közötti jogviszonyból származó ügyek II. fokú 
elbírálására hivatott albizottság tagjaiul kikül-
dettek Szabó György T. N'igy Imr;\ de Piac 
József  vieomte ós Élthes Gyula dr. rendes, 
id. Pál Gábor és Bal is Elek dr. póttagoknak. 

A közegészségügyi bizottságba beléptek 
Végh István Józseí, Orbán János és Koczkás 
Béla. 

Végül a közigazgatási gazdasági albizott-
ság tagjaiul titkos szavazással megválasztanak 
Fejér Sándor, id. Pál Gábor, Fodor Antal dr 
és Szabó György. 

A csíkszeredai napközi otthon. 
Tea-délutánok. 

Csíkszereda, január 29. 
A Zita királyné legmagasabb védnöksége 

alatt álló Pro Transsylvania Országos Segítő 
Bizottság Tolnay Lnjos dr. főispán  előterjesz-
tése folytán  hozzájárult ahhoz, hogy a csík-
szeredai napközi otthon továbbra is fenntnr-
tassék. 

A napközi otthon fenntartása  igen nagy 
jótétemény az ellenséges betöréstől sokat szen-
vedett szülőknek, kik gyermekeik gondozását 
nyugodtan bizhatják az otthon agilis vezető-
ségére. Naponkint átlag 120—140 gyermek 
kap az otthonban ízletesen elkészített ebédet, 
melynek költségeit a Pro Transsylvania fedezi. 

A felmerülő  költségek azonban az állan-
dóan emelkedő drágaság miatt a megállapított 
ellátási dijukból most már csak az ellátás 
hátrányára fedezhetők,  miért is szükségesnek 
mutatkozik, hogy ez áldásos, hazafias  és jó-
tékony intézményt a társadalom is erőteljesen 
támogassa. 

E hazafias  céltól vezéreltetve dr. Nagy 
Béniné és dr. Élthes Gyuláné úrnők tervbe 
vették, hoey városunkban is meghonosítják a 
tea-délutánokat, melyeknek jövedelme a nap-
közi otthon javára fordittatik.  Az első ilyen 
tea-délután február  hó 2 án, szombaton 'dél-
után 5 órakor  a Hutter-szálloda  helyisé-
geiben  lesz megtartva. A rendezők agilitása 
ós ügybuzgalma biztoBiték arra, hogy a jóté-
konycélu társas összejövetelek a legszebb er-
kölcsi ós anyagi sikert érik el, annyival is 
inkább, mert. igen alkalmasak arra, hogy a 
régen nélkülözött társadalmi életet a jótékony-
ság szolgálatába állítsák. 

A toa-dólutánok nagyobb költséget nem ró 
nak a családokra, jelszó az egyszerűség és 
kellemes szórakozás. Belépő díj személyenkint 
3 korona. Külön meghívók kibocsájtva nem 
lesznek. Elsőrangú zenéről gondoskodva van. 

A rendezőség a legszívesebben látja vá-
rosunk és v dékének közönségét és ezúton is 
kéri támogatását. 

A tea-délutánok iránt a lehető legnagyobb 
érdeklődés mutatkozik és már most megálla-
píthatjuk, hogy azoknak meghonosítását a kö-
zönség igen kedvesen fogadta. 

Széttöredeznek 
a régi pártkeretek, hogy mindazok, akik ha-
gyomány és becsület kötelékeivel hozzá vol-
tak zárva, lelkiismereti furdalás  nélkül olvad-
hassanak be az uj pártba. Az egyesült függet-
lenségi párt egyszerűen megszűntnek dekla-
rálja magát H ezzel elbúcsúztatja a nemzetet 
a régi negyvennyolcas párt utolsó töredékei-
től, amelyek valahogyan mégis csak őrizték 
a történeti emlékű párt politikájának hamvadó 
szikráit. És vájjon kik határozták el, hogy a 
negyvennyolcas függetlenségi-pártnak  mind-
örökre végo legyen ? Es akik elhatározták, 
vájjon megkérdezték-e a nemzetet, hogy kí-
vánja-e a régi zászlók ujrafeBtéBét,  s hogy 
egyáltalán kedvére van-e az egész áta'akulás? 
Semmi kifogásunk  sincs a elmerek átfestése 
ellen, csak éppen rámutatunk az idők jelére, 
hogy az uj párt megalakulása szinte a nem-
zet közvéleményének megkérdezése nélkül 
megy végbe. Tisztára párturalmi szempont, 
hogy a régi, kipróbált jelszavak felcserélőd-
nek azzal az egyetlen jelszóval, hogy kormá-
nyon lenni és a hatalmat biztositani mégis 
mindennél többet ér. 

Hasonló körülmények között nem alakult 
párt a magyar politikában. A nemzet semmit 
sem tud ró'a. Titokban készült és legfelsőbb 
szentesítésre lett bemutatva, A ki- és belépé-
sek már folyaraatbau  vannak, sőt a kabinet 
is már ujraalakittatott, de magát a program-
mot, melynek alapján az alakulások végbe-
mentek, még mai napig sem ismerjük. 

Csütörtökön délelőtt ismerteti Wekerle mi-
niszterelnök az uj párt és az uj kormány 
programmját. Mint halljuk, sok jó van benne 
a 67-es és 48-as régi programmból. A kor-
mány az általános választójogon kivül állító-
lag hozza az önálló magyar hadsereget is — 
részletekben és a héboru után. A nemzet a 
legnagyobb érdeklődéssel várja Wekerle pro-
grammboszédét, mely hir szerint a magyar 
nemzetnek sok régi vágyát lesz hivatva va-
lóra váltani. 

Bizonyos az, hogy a Károlyi-párt kivált a 
kormányból és nyilt ellenzékbe ment át. Főis-
pánjainak egyrésze elhagyta a pártot és az 
uj pártba lépve, megtartották állásaikat. Má-
sik része lemondott állásáról és továbbra h 
a Károlyi-pártban maradt. 

Az uj kormány beköszöntőjét jóakaratú 
semlegességgel várjuk. Ha a nemzet ezernyi 
baján gyökeresen és erős kézzel segíteni tud, 
akkor megállhat helyén, ellenkező esetben 
hosszú haldoklásnak ismét csak halál lesz 
a vége. 

t Dr. Lázár János. 
Dr. Láfcár  János nyugalmazott főszolgabíró 

és családjának sorsárór a hazatért internáltak 
igen elszomorító híreket hoztak. 

Dr. Lázár János az oláh betörés alatt itt-
hon maradt, aminek legfőbb  oka az vo'f.  hc/y 
nehéz családját, elsősorban 90 f'vpsa  éd< pun ját 
nam akarta magára hagyni, cz«--k elsz i'Mtására 
pedig a meglepetésszerű orvtámadás folytán 
idő már nem volt. 

Az oláh ur.ilom alatt Ttflrye^"  lakott a 
család ÍB átszenved'e ann.̂ k minr'en nyomo-
rúságát. A menekü ő o'áh c- ap itok ••zután 
magukkal hurcolták dr. Láz;.rJ nost, DO éves 
édesanyját, István nevű bátyját és Inna bugát. 

A teljesen kifosztott  csaV-d zonvedése 
ezek után leírhatatlan vo.t br.rba k többi 
internált — közöttük elsősorban CSP.IÓ József 
békási jegyző — tehetségükhöz képest aiivn-
gilag is támogatták a családot, a Wnarjol.b 
nélkülözések között tengették életüket es a 
magas műveltségű, áldott lelkű dr. L-;"->r Já-
nos az útszélen gyűjtögette a fahulladékot  és 
cipelte a hátán, hogy édesanyját a té i hideg-
ben a megfagyástól  megóvja. 

A sok pz?nvedést nem sokáig birták ki 
és márciusban az öreg urnő, ki egész Előtét 
a jótékonyságnak Bzentelte, maga volt a meg-
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testesült ariság és jóBág, belehalt a szenve-
désekbe és 1917. novemberében követte őt hü 
fia,  dr. Lázár JánoB. 

Könnyen elmenekülhetett volna a betörés 
elől, de a fiúi  szeretet, a gyermeki hűség 
visszatartotta őt, nem akart menekülni anyja 
nélkUl és ennek a szent kötelességének lett 
vértanujává. 

Egy mintaszerű élet szállt a hőslelkü dr. 
Lázár Jánossal sirba, aki egész életén át az 
igaz útról egy percre Bem tért le: lelkes hazafi, 
kötelességtudó hivatalnok és minden izében 
egyeneslelkü, becsületes ember volt, aki a leg-
nagyobb áldozattól sem riadt vissza, ha arról 
volt BZÓ, hogy a közéi deket és szeretett ha-
záját szolgálja. — Élettörténete mindnyájunk 
részére egy fenséges,  követésre méltó példát 
nyújt és nem hiszem akadna egy ember a 
számtalan ismerősei között, Li szomorú el-
hunyta miatt őszinte könnyeket ne hullatna; 
nem hiszem, hogy volna valaki, aki róla a 
legjobbnál egyebet mondani tudna. 

Áldott legyen emiékel 

Meghivó Gyulakutára. 
A községi jegyzők Fényes Lászlóhoz. 
Tudva'evö dolog, hogy Fény»s Lá?z:ó. a 

hírneves újságíró, országgyűlési képviselő több 
izben erősen — és mindjárt hozzdt-hűtjük — 
igazságtalanul tároaclM az orfe/flg  j«gy*ói karát. 

ték az mn vádak»*, ?02t>s»u a 
KÖZIGFZP t'M K;:z H L-jsin S H ' O ; ' S 
Elek gyuii'hu j 'g1 z.o J," p i-t 
intéz F.-ny.-M L\- ' ' ho/ Víben o' 
tiviti'i3sa! és ;> j n <l.'ő 
leírásúval vi'j f  n p üiról 
hogy mily ma,' >o;ido rJ:;tiu c.̂  po..t fel  a köz-
ségi jegyzek ei enségé^p. 

A nviit m-'g '̂düíu^iné, hogy szó 
Bzerint közolvW, d-j mşzy t-rjedj'm" ebben 
mogiíától henr.Urcker. 

A levélből) S 'í'ti-.ovits E ek meabi^ja F*' 
nyes Lfazl'1".  a w g f  \ujVi», nézzen o't kö-
rül, tekiw? n>'-(?' a hívnt'i könv.'Vf'-.  n j"?}'ző 
magíínvii?' 

az or pprii* — i'j* — 
s«ge önnek e'foiüdni  K pvia l̂ő ur. m'-rf  öa 
megrág<»!roa?t a nn:gyi r jegyzői !ap!á-
ban m'V = ni»r«r 'í 
ban rai-.t hoaaU Ke" l>gy°n »nh-n an-\\l 
gavsüf-r?!'».  hoayh-? ^ v d ^ ' . h»ir!Tarr.ie !' 
lcíven öub^n i>hv> i k'u ho .yha fcplyt-
ái'ók n ví'idí«.f.  or r.e joi f-  le-
utján, hanem tüzzei-vassal irtson, ü'dözzön 
bennünket 1 

Szó sincs arró;. hogy vitatni mernfm,  mi-
kép nem lehetnek köröttünk szórván; o>nn 
olyanok is, akik az ön i ritik íját negérd-m ik. 
Lehet bizony kőzni; üuk olyan is — ta'án a-
gyobb százalékban, mint azt képzeljük — de 
a jelen háborús viszonyok utálatos korrupciói 
között minden téren találhatók ilyenek. Vájjon 
szabr>d-e egy újságírónak és honatyának ki-
vételt nem téve, egy kalap alá vonni az eset-
leg megbélyegzendőket a tisztességes, a mun-
kás, a becsülésre érdemes nagy többséggel? 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Előléptetés. A király Koós Mihály dr. 

mÍDÍszteri tanácsosi cimmel és jelleggel fel-
ruházott miniszteri osztálytanácsost miniszteri 
tanácsossá kinevezte. 

— Kinevezés. A föfdmivelésügyí  m. kir. 
miniszter dr. Drexler Bélát, a Székelyföldi 
miniszteri kirendeltség vezetőjét miniszteri tit-
kárrá nevezte ki. Drexler Béla miniszteri tit-
kár a Székelyföld  gazdaközönségének érdekeit 
pártatlan buzgalommal viseli szivén s igy ki-
nevezése SzékelyfÖldszerte  a legáltalánosabb 
örömet kelti. 

V e t ó t t e m » * , 
A jegyző uréknál, 
Tudom nagy az öröm I . . . 
A mama ölében 
Ott ül a kis pötyöm, 
Kökényszemtt lányka... 
A mama képmása. 
Mint égen a csillag, 
Éppen ugy mosolyog; 
Reggel, délben, este, 
Három fivérére  1 
Amint körülállják, 
A szerető mamát. 
8 kérdezgetik sorba: 
•Ugy-e édes mama? 
Ugy-e enyém ez a, 
Drága kicsi baba? 
Ugy-e nekem hozta, 
Piroslábu gólya ?lu 

A mama örömmel, 
Mindeniknek felel  : 
.Neked hozta fiam, 
Nektek mind a hárman! 
És a jó apának; 
Ki érettünk fárad! 

* » • 

Áldja meg az Isten, 
Hajdu-Tetétlenen, 
Szabó jegyző házát; 
Gyermekvivő gólyát, 
Élete párjával, 
Kedves családjával! 
Hogy az a nagy öröm, 
Mindigtartó legyen, 
Ezen a világon I . . . 
Szivemből kivánom I 

Sz. K. 
— A hadiállapot Oroszország és Ro-

mánia között életbelépett. Berlinből tá-
viratozzák : A Berliner Tagblattnak jelentik 
Stockholmból: Miután a népbiztosok tanácsá-
nak ultimátumára adott román választ a szov-
jet nem találta kielégítőnek, a fennálló  dip-
lemáciai szabályok értelmében hadiállapot van 
Oroszország és Románia között. 

— A királyné ajandéka. Nagy tisztes-
ség érte Dacsó Ágnes gidófalvi  székely le-
ányzót, akinek apja hősi halált halt és aki 
most tartotta esküvőjét egy Simon Pál nevű 
rokkanttal. Zita királyné a „Pro Transsylvá-
iiia" utján 500 kor. nászajándékot küldött neki. 
Az ajándékot a háromszéki főispán  adta át. 

— Az uj arany- és ezüstpénzek. Az 
osztrák kormány, mint Bécsből jelentik, be-
terjesztette az uj ércpénzekről szóló törvény-
javaslatot. A 21 milliméter átmérőjű 20 ko-
ronás és a 19 milliméter átmérőjű 10 koro-
nás aranypénznek egyik oldalán az uralkodó 
arcképe lesz, körülötte e rövidített felírással: 
„C irnlus D 0. Imperátor Austriae, Rex Bo-
hemiae, Qaliciae, Illyriae etc., Apostolicus 
Rex Hungáriáé'. Az aranypénz másik oldalán 
lesz a cimer, az értékmegjelölés és az évszám. 
A pénz széle s'ma lesz és a huszkoronás 
aranyba röviditve bevésik ezt a mondatot; 
„Pace belloque omnia pro patria cum populo 
meo". (Békében és háborúban mindent né-
pemmel a hazáért.) A tízkoronás aranypénz 
szélébe jelmondat helyett diszitést vésnek. 
Ugyanilyen lesz a 37 milliméter átmérőjű 
100 koronás pénzdarab is. Az 1 koroná-
ezüstpénz szélébe is bevésik az uralkodó jel-
mondatát, valamint a 2 koronásba és az 5 
koronásba is. Az 1 koronás pénzdarab 23. a 
2 koronás 27 és az 6 koronás 86 milliméter 
széleB lesz. 

— A közigazgatás  köréből.  Wellman 
Qéza kászonalcsiki főszolgabíró  állását elfog-
lalta. Botár Béla helyettesített főszolgabíró  az 
árvaszékhez visszarendeltetett. Fejér György 
szolgabíró a felcsiki,  Szemere László szolga-
bíró a gyergyószentmiklósi főszolgabirósághoz 
osztatott be, Kovács Árpád vármegyei aljegyző 
állását elfoglalta. 

— Küxigazgatási  bizottsági  ülés.  A 
vármegye közigazgatási bizottsága február  hó 
10-én délelőtt 9 órakor tartja rendes havi 
Ülését. 

Üalálozás. Mikó Árpád Csikés Marostorda 
ny. főispánja  és Gyergyószentmiklós volt or-
szággyűlési képviselője Marosvásárhelyen el-
hunyt» 

— Kályhák  kiosztása.  Tolnay Lajos dr. 
főispán  az ellenségtől sújtott lakosság részére 
ujabban ismét 800 darab takaréktűzhelyet ren-
delt és osztott ki a főszolgabirák  utján a hadi-
károkba betudandólag. Ezzel ösezesen mintegy 
800 darab kályha osztatott ki. Bár a szükség-
let teljesen moBt sincsen fedezve,  ujabb meg-
rendelést tenni a szállítási nehézségek miatt 
ezidőszerint nem lehet. 

— Tenyészállatok  kiosztása.  Széli Jó-
zsef  kormánybiztos 600 darab piros-tarka te-
henet küld kiosztásra állatkárt szenvedett 
csíki gazdáknak. A leszállításnak több akadálya 
van, de remélhetőleg február  második felében 
a tenyészállatok kiosztásra kerülnek. Egyelőre 
28 darab fejős  tehén érkezett. 

Letartóztatott  községi  jegyző.  Sántha 
Lajos mikóujfalui  községi jegyzőt 41 rendbeli 
csalás és 17 rendbeli sikkasztás bűntettének 
alapos gyanúja miatt letartóztatták és a kézdi-
vásárhelyi ügyészség fogházába  beszállították. 
A községi jegyző ellen felmerült  vádak egyike 
az, hogy a visszatérés alkalmával mikóujfalui 
gazdáktól a katonaság részére önhatalmúlag 
100—150 darab szarvasmarhát rekvirált, azo-
kat a katouáknak eladta és árát saját céljaira 
fordította.  Hasonló súlyos vádak vannak ellene 
az élelmiszerek kiosztása körül is. A csendőrök 
a jegyző lakásán nagy mennyiségű élelmi-
szereket, petroleumot stb. és 10,000 korona 
készpénzt találtak. 

— A Moldvából visszatért osiki in-
ternáltak. Az oláhok által Csikvármegyéből 
elhurcoltak közül több mint egy évi rabság 
és ezernyi szenvedés után az egészségügyi 
szempontból aggálytalan alábbi egyének tér-
tek vissza lakhelyükre: Antal Dávid Madaras, 
Antal Sándor Tekerőpatak, Bajkó Zsigmond 
Ditró, Dénes Márton Gyergyóujfalu,  Fazakas 
István Madaras, Ferenc Antal Gyergyóalfalu, 
Gábor Albert Szárhegy, Gál Mihály Gyergyó-
Alfalu,  Gál Sándor Gyergyóalfalu,  Illés András 
Ditró, Kalaber Lajos Taplocza, Kotró Jáoos 
Kászonujfalu,  Papp L. L»jos Remete, Lukács 
István Gyergyószentmiklós, Nagy Ignác Re-
mete, Puskás Bálintné és gyermeke Gyergyó-
szentmiklós, Puskás Gyuláné Gyergyószent-
miklós, Puskás József  Remete, Simon István 
Ditró, Simó Márton Gyergyóalfalu,  Szabó Ist-
ván Szárbegy, Tima János K.Ujfalu.  Tompos 
Pál Csikmenaság, Vaszi Illés Gyergyóalfalu, 
Vitos Aron Csikszeutmihály, Niwirski Albert 
Gyergyószentmiklós, Kurkó Sándor Ditró. 

— Hadikárok a felcsiki  járásban. Az 
alábbiakban l'özöljük a felcsiki  járásban be-
jelentett és a hadikár felvevő  bizottságok ál-
tal megállapított hadikárokat: 1. Csikszent-
domokoson bejelentetett 8,491.626 K, megál-
lapittatott 2,967.422 K. 2. Csikszenttamáson bej. 
2,463 369 K, megáll. 2,335.821 K. 3. Csikje-
nőfalván  bej. 873.102 K, megáll. 754.739 K. 
4. Karczfalván  bej. 1,164.880 K, megállapitta-
tott 836.433 K. 5. Caikdánfalván  bej. 966.056 
K, megáll. 773 190 K. 6. Madarason bejelen-
tetett 1,961.994 K, megáll. 1,457.397 K. 7. 
Rákoson bej. 2,388.510 K, megáll. 1,675.318 K. 
8. Göröcsfalván  bej. 354.460 K, megállapitta-
tott 277.833 K. 9. Vacaárcsibsn bej. 619 462 K, 
megáll. 486.249 K. 10. Madéfalvón  bejelente-
tett 3,607.864 K, megáll. 8,005.323 K 11. 
Csicsóban bej. 2.019.322 K. megáll. 1,583.711 K. 
12. Taploczán bej. 3,078.953 K, megállapitta-
tott 1,993.251 K. 13. Csikszentmihályon bej. 
1,715.775 K, megáll. 1,059.007 K. 14. Caik-
szentimrén bej. 1,182 275 K. megáll. 755.891 K. 
15. Várdotfalván  bej. 1.947.876 K, megálla-
pittatott 1,524.993 K. 16. Csobotfalván  bej. 
676.774 K, megáll. 610.196 K. 17. Csikcso-
mortánban bej. 782.637 K. megáll 752.299 K. 
18. Csikmindszenten bej. 1,470 626 K, megáll. 
929.775 K. 19. Csikszentléleken bej. 1,250.810 
K, megáll. 1,048.299 K. 20. Zsögödön bej. 
2,592.462 K, megáll. 1,764.251 K. Összesen 
bejelentetett 34,638.835 korona, megállapitta-
tett 26,591.308 korona. 

— Tenyészkocák kiosztása, de Place 
József  vicorate kir. gazdasági felügyelő  több 
Bzáz dafab  mangalica tenyészkocát szerzett 
be ós osztott ki a vármegye ga?dnközönsé-
gének. A tenyészállatok igen szép példányok 
és rendkívül alkalmasak az elpusztult állomány 
pótlására és a meglevő állomány feljavítására. 
A kiosztott tenyészkocák ára kilogrammonként 
B korona 20 fillér  volt. 
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— Aki utazik, vigyen kenyeret. Az 
Országos Közélelmezési Hivatal rendeletben 
értesítette a törvényhatóságokat, hogy a vasúti 
állomások étkező termeiben ezentúl nem sza-
bad az utasoknak kenyeret adni. Aki tehát 
útra kel, az vigyen magával kenyeret. 

— Alkalmatlanok behivása. Rövid időn 
belül a honvédelmi minisztertől egy körren-
delet fog  megjelenni, mely szerint a politikai 
hatóságoknak meghatározott számú alkalmat-
lan egyént kell behivniok és rendelkezésre 
bocsátaniok. Az alkalmatlanok beosztásának 
az a célja, hogy a mögöttes országrészben 
levő alkalmasokat arcvonalszolgálatra, tehát 
harctéri, illetve az őrszolgálatosokat a had-
tápszolgálatra leendő alkalmazásra felváltsák. 

— Kitüntetések, őfelsége  a háborúval 
kapcsolatosan teljesitett buzgó és különösen 
hasznos szolgálataik elismeréséül Paraszkay 
Gyula gyergyószentmiklósi, dr. Potovszky 
András petrozsényi, Finta József  csikszent-
mártoni járásbiróknak, Gözsy Péter és Berze 
Árpád csíkszeredai törvényszéki bíráknak és 
Zombory László a ,Pro Transsylvánia" ügyv. 
igazgatójának a II. oszt., Józsa József  gyergyó-
szentmiklósi, Kovács Antal csikszentmártoni, 
Nagy István csíkszeredai telekkönyvvezetők-
nek, György Ignác irodatiszt és Dávid Klek 
csíkszeredai jb. írnoknak a III. oszt., továbbá 
Balogh Lázár csíkszeredai törvényszéki fog-
házórmesternek és Keresztes Uihály csikszent-
mártoni jb. hivatalszolgának a IV. oszt. pol-
gári hadi érdemkeresztet adományozta. 

— A főjegyző  gyásza. Röviden hírt ad-
tunk arról a tragikus esetről, mely gyászba 
borította Szász Lajos vármegyei főjegyző  köz-
tiszteletben álló családját. Pénteken este 17 
éves Lajos nevü fia  kis testvéreivel a szobá-
ban játszadozva, az asztal fiókjából  elővette 
édesatyjának töltött revolverét és amint ját 
szani kezdett vele, a fegyver  elsült és a kilenc 
miliméteres golyó szíven találta. Az erőteljes 
fiu  nyomban meghalt. A tragikus eset villám-
gyorsan terjedt el a városban és mindenfelé 
igen nagy részvétet keltett. A mélyen sújtott 
családot rendkívül sokan keresték fel  részvét-
nyilatkozatokkal. A temetés vasárnap délután 
óriási részvét mellett ment végbe. A gyászoló 
közönség soraiban ott láttuk vároBunk és vi-
déke egész intelligenciáját. Enyhitse a szülők-
nek mély fájdalmát  a közönség igaz részvéte, 
melyiyel a család gyászában osztozik. 

— Áthelyezés és megbízás. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter áthelyezte Bene-
dek Tivadar baróti áll. polg. fiúiskolái  rendes 
tanítót a gyergyóalfalui  áll. polg. fiiuiskolához 
és egyúttal megbízta ezen iskola igazgatói 
teendőinek ellátásával. 

— Kinevezések a vármegyénél. Fejér 
Sándor alispán Bocskor Irént a kászonalcsiki, 
Szilágyi Erzsébetet a gyergyószentmiklósi fő-
szolgabiróságokhoz, Holló Karolint a központi 
közigazgatáshoz dijnokoknak kinevezte, Simon 
Mariskát pedig a gyergyószentmiklósi fószol-
gabiróságtól a felcsiki  fószolgabirósághoz  át-
helyezte. 

— Halálozás. Balló Antal folyó  hó 26-án, 
76 éves korában meghalt, Csikszentimrén. 

— András Árpád folyó  évi január hó 24 én 
17 éves korában, Csikszentsimonon meghalt. 

— Táncestély Csikszentsimonon. A 
c3Íkszentsimoni ifjúság,  1918. évi február  2-án, 
szombaton, a községháza nagytermében, az 
elesett hősök emlék-oszlopa javára zártkörű 
táncestélyt rendez. Belépti dij személyenként 
5 korona. 

— Nyilvános köszönet. A Vörös-Kereszt 
f.  évi január 6-iki estélyén Czáka Béla 111 
K-val fizetett  felül,  amennyiben a kolbászt 
forgalmi  értéken alul számította. VeresB Elek 
10 K felülfizetést  adott. Fogadiák a szives 
adakozók a választmány leghálásabb köszö-
netét. Kováts Jenő titkár. 

— 66 milló márkás pör Románia 
ellen. Berlinből táviratozzák: A ber.ini or-
szágos törvényszék előtt 66 millió márkás 
pör folyik  a román állam ellen. Bratianu mi-
niszterelnök Romániának a háborúba való 
beavatkozása előtt német és semleges felek-
ből álló szindikátussal több mint 400 millió 
márka erejéig szerződéseket kötött, a melyek 
szerint hadiszerek és áruk Bzállitása ellené-
ben Németországnak éB a semleges államok-

nak kiviteli és átviteli jogokat biztosított. Az 
ententenak sikerült azután Bratianut e szer-
ződések megszegésére rávenni. Közvetlenül 
Románia hadüzenete előtt közölte a szindi-
kátussal, hogy nem hajlandó a szerződést 
betartani. 

— Pályázati hirdetmény munkás ju-
táimakra. A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara, a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter urnák 81350/VI. D.-1917. szám alatt 
kelt rendelete értelmében, pályázatot hirdet 
4 (négy) egyenként 100 (Egyszáz) koronás 
munkás jutalomra. Pályázatnak munkaadójuk 
ajánlása mellett a kamara kerületében ille-
tékes magyar honos ipari munkások, kik a 
tanonc évek beszámításával legalább 15 évig 
megszakítás nélkül ipari munkával foglalkoz-
tak s évi keresetük összege a 2000 (kettő-
ezer) koronát meg nem haladja s a kik ezen 
idő alatt okmányokkal igazolva, kiváló szor-
galmat és hűséget tanúsítottak. A folyamod-
ványok bélyegmentesek. Kapus, kocsis, gyári 
szolga és ehez hasonló szolgálatot teljesítő 
alkalmazottak ezekben a munkás jutalmakban 
nem részesülhetnek, tehát ezek ok nélkül ne 
is folyamodjanak.  A pályázatok munka 
könyvvel és egyéb a szolgálati viszonyt iga-
zoló hiteles bizonyítványokkal felszerelve  folyó 
1918 évi február  15-éig a marosvásárhelyi 
Kereskedelmi és iparkamarához adandók be. 
Később érkező folyamodványok  figyelembe  nem 
vétetnek. 

— Százhuzs koronáért kapnak ruhát 
a köztisztviselők. Az országos népruházati 
bizottság elhatározta, hogy az országnak ruhá-
val való ellátása érdekében néhány nap múlva 
megkezdi nagyszabású akcióját. A bizottság 
tervezete szerint megállapítják, hogy kik jo-
gosultak uj ruhát vásárolni, ezeket jegyekkel 
látják el és a jegyek ellenében mindenkinek 
saját szabója elkészítheti a ruhát. Az árak 
a következők leBznek: mértékszerinti első-
osztályu ruhák munkadija 114 K, másod-
osztályúé 89 K. Elsőosztályu felöltő  munka-
dija 91 K, másodosztályú 78 K. Elsőosztályu 
téli kabát munkadija 117 K, a másodosztályúé 
99 K. A köztisztviselők elsőosztályu kéBz ruhá-
inak ára 260 K, a szövet méterje 45 K. Min-
den uj öltöny ellenében egy régi ruha szol-
gáltatandó be. Akinek fia  van az nem köteles 
az ócska ruhát átadni. A ruhák készítésénél 
minden vidéki iparost igénybe vesz a nép-
ruházati bizottság. 

— Az utazási igazolványok helyes 
kiállitása. Az utazó egyéneket ellenőrző ka-
tonai közegek jelentései alapján az illetékes 
katonai hatóságok ismételten panaszt emeltek, 
hogy az utazási igazoló okmányok kiállításá-
nál a vonatkozó rendelkezések be nem tar-
tatnak s minthogy az ellenőrzést teljesítő kö-
zegek alacsonyabb műveltségüknél fogva  nem 
tudják adott esetben elbírálni, hogy kevésbé 
lényeges formahiba  esetén (pl. folyószám 
hiánya, útvonal meg nem jelölése, vagy név 
hiányos volta stb.) a továbbutazás megenged-
hető^ vagy sem, a meg nem felelő  okmá-
nyokkal ellátott egyéneket a vasútról leszállít-
ják, miáltal ugy az utazó egyének magánér-
dekei, de akárhányszor közérdekek is sérel-
met szenvednek. Széli József  kormánybiztos 
most rendeletet adott ki az alispánoknak, 
utasítsák az összes alárendelt hatóságokat, 
hogy az utazási okmányok kiállításánál tart-
sák be pontosan a rendelet intézkedéseit. 

— Hat üveg cognacért egy hátasló. 
Oroszország már hosszabb idő óta súlyosan 
érzi az alkoholtartalmú italok hiányát és ezért 
legsürgősebben bort kérnek tőlünk az orosz 
katonaság részére. Egy főhadnagy  azt irta 

haza, hogy hat Üveg cognacért kitűnő hátas-
lovat szerzett az orosz fronton,  ahol tudva-
levőleg már megkezdődött a különböző anya-
gok cseréje. Aki tehát teheti, szállítson minél 
több bort Oroszországba, mert arra ott most 
nagy Bzükség van. 

— A 19—24 éves fölmentettek  bevo-
nulása. A bivataloB lap vasárnapi számának 
közlése szerint a hadsereg rendes szükségle-
tének pótlására legközelebb kiadják a szoká-
SOB rendelkezéseket. Igy mindenekelőtt a hon-
védelmi miniszter részéről 2004 elnöki 4. szám 
alatt rendelet fog  megjelenni, amelynek ér-
telmében az 1899 és 1894 évek között szüle-
tett egyének felmentése  megszűnik és a jövő-
ben ezek az évfolyamok  a most sorozott 
1900. születési évfolyam  egyéneivel együtt 
fölmentésben  egyaránt nem részesülhetnek. 
Kivételek azok, akik a bányászat és a közle-
kedés terén működnek s akiket esetenkint 
külön elbírálásban fognak  részesíteni Az 1899., 
1898. és 1897. születésű évfolyamoknak  1918 
március elsején, az 1896., 1895. és 1894. szü-
letésű évfolyamoknak  pedig április harmadikán 
kell bcvonulniok. A mezőgazdasági szempont-
ból fölmentett  egyéneknél elfognak  térni ezek-
től az időpontoktól, amennyiben nekik már 
február  tizennegyedikén be kell vonulniok, de 
később aztán szabadságot fognak  kapni. 

Szerkesztői üzenetek. 
D. A. Sajnálatunkra nem közölhető. 

NYILTTER*) 
Értesítés. 

Alólirott ezennel tudomására hozom min-
denkinek, hogy volt nőm Beteg Jánosné szül. 
Beteg Erzsébet tartozásáért semminemű fele-
lősséget nem vállalok, azt ki nem fizetem. 

Csikszentimre, 1918. január 18-án. 
Beteg János, magánzó. 

*) E rovat alatt közlőitekért uem vállal fele-
lősséget a Szerk. 

Ha bútorokat akar venni 
ne sajnálja az utat M.-Vásárhelyre és tekintse meg 

SZÉKELY és RÉTI 
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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•VIZSGÁKRA 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából,érett-
ségire, felvételi vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít elő a 
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I BOR, Qagybai) eladó 
• Szöllősi Samunál, Székelyudvarhelyt. : 
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