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Kéziratok nem adatnak vissza. 

Erdély határainak megerősítése. 
Irta:  Dr. Nagy  Jenő. 

Még sokan emlékezhetnek néhai 
Ugrón Gábornak, a kiváló székely po-
litikusnak a Tisza Kálmán kormánya 
idején tott egy parlamenti felszólalására, 
melylyel kérdőre kivánta vonni a kor 
máuyt, hogy mily intézkedéseket tett 
és tesz, hogy Magyarország, különösen 
Erdély határai megerősíttessenek egy 
keletről jövő esetleges támadás ellen ? 
Amint akkor megjegyezte, keleti hatá-
raink nyitott kapu s tudja-e a miniszter-
elnök ur, hogy a dóni kozák húszon 
négy óra alatt Koloasvár előtt állhat 
egyszer egy hajnalban ? Éles székely 
szemeivel a jövőbe tudoct tekinteni 
Ugrón. Ha ma, évtizedek múlva vissza-
emlékezünk e parlamenti felszólalásra, 
a jóslásból, hála Istefflek,  csak annyi 
vált be, hogy keleti határaink nyitott 
kapu ugyan, észrevétlenül be is jött 
azon az ellenség, de nem hatolhatod 
Kolozsvárig. Amiben tévedetf,  az volt, 
hogy az ellenség nem a muszka, hanem 
az oláh volt. 

Amikor felelevenítem  a részben már 
feledésbe  is ment felszólalást  egy európai 
konsttaliáció talán utolsó napjaiban, 
arra alkalmasabb időt nem taláihatni, 
mint a jeleuit. Egész Erdélyben köve-
telésként s nem csupán közkívánatom-
ként hangzik fel  most, a románók béke-
tárgyalása felajánlásakor,  hogy Erdély 
határai a békekötésnél oly trantélákkal 
veendő körül, melyek lehetetlenné te-
szik, hogy még egyszer megismétlőd-
hessék az 1916. augusztus 27 iki éjjeli 
orvtámadás az álszövetséges részéről. 

Ki meri ma a mult eseményei után 
állítani, hogy egy eshetőség, legalább 
is szándék nem marad fenn  a béke-
kötés után is? Gondoljunk csak vissza 
az 1912. évi balkánháborura; a szövet-
ségesei által letepert Bulgáriát, mint 
támadta hátba Románia; gondoljunk 
C3ak 1916. évi orvtámadtatásunkra — 
szövetségesi viszonyunk dacára. De ta-
lán, gondolhatnák sokan, okult az ese-
mények szomorú kimeneteién Románia 
s a pesszimizmus diktálja feltevésünket 
Szó sem lehet róla, hiszen itt van s?e 
műnk láttára a legújabb perfidia;  Ro-
mánia kétségbeesett helyzetében is hü 
eddigi gondolkodásához. Amikor nagyra-
törö ábrándjai meghiúsultak, amikor 
ellenség tapodja országának szinte há-
romnegyedrészét, — akkor újból rabló-
hadjáratra indul egy szövetségese ellen, 
a szorult Oroszország ellen fordul  Bes-
sarábia meghódításáért. Lehet e várni, 

hogy Románia hiu ábrándjaiból valaha 
kigyógyul ? 

Romániának Erdély felé  törekvése 
egész uj keletű, de annál szívósabb. 
Erdély fejedelmi  korszakában, Mihály 
vajda beütését az erdélyi urak pártos-
kodása, a török és osztrák uralmak 
telték lehetővé. A szociális hátterű 
Hóra és Kloska-fele  18 ik századbeli 
mozgalomnak semmi politikai jelentő-
sége nem volt; az 1848—49 iki ese-
ményeknek sem volt rugója a nácio-
náíizmus; a hazai oláhság játéklabda 
volt akkor a bécsi hatalom kezében a 
magyar nemzet elleu. A román király 
ság megalapítása óta román nemzeti 
törekvés Transylvánia meghódítása. Uj 
keletű, de annál szívósabb és kitartóbb. 
És ami a legveszedelmesebb, az ezer-
éves magyar állam Királyhágón-tuli 
része ugy, mint a szűkebb értelemben 
vett Magyarország keleti, déli és északi 
része az ország belterületén müködö 
ágitátorok aknáival aknáztatott alá. Ki 
remélheti azt, hogy máról holnapra itt 
minden megváltozik a békekötéssel ? 

Arról van szó, hogy a Romániával 
küszöbön álló békekötésnél Erdély déli 
és keleti határai megerősíttessenek, 
bogy a jövőben minden ellenséges moz 
dulat ellen, mely innen jöhet, megvé-
delmeztethessünk. Kolozsváron Erdély 
magyarságának azine java, maga Kolozs-
vár városa, legújabban Brassó vármegye 
és a többi feliratokkal  fordulnak  a kor-
mányhoz, hogy létfenmaradásunk  e fel-
tétele megvalósittassék. A közel napok-
ban az erdélyi hadsereg fejénél,  József 
főhercegnél  egy küldöttség is kifejezést 
adott jogosnak ismert követelésünknek 
Miután pedig közismert tény, hogy Er-
dély speciális helyzetét magyarországi 
ember ugy mint maga az erdélyi nem 
ismeri, legkevésbbé pedig bécsi és más 
diplomaták, a parlamentben Szász Zsom-
bor szájából elhangzott azon interpel 
láció, hogy a román békekötésnél ok-
vetlen erdélyi ember is bevonandó a 
tanácskozásba — az erre adott helyeslő 
miniszterelnöki válasz — közkivánal-
mainkat teljesen fedik. 

Erdély határainak ujabb román be 
törés ellen biztosítása csak akként tör-
ténhetik, ha határaink kelet és dél felé 
kitolatnak; a kárpátok hátgerincén hú-
zódó, itt ott azon innen is vonuló or-
szághatár Románia felé  helyezendő át, 
hogy a hátgerincen vonuló első védelmi 
vonalunk a határ tovább tolása által 
emberi vagy katonai számitás szerint egy 
megrohanás ellen bizonyos mérvben 
védhető legyen. Erdély a jelen határ 

viszonyok mellett jövőben is ki van 
szolgáltatva az ellenségnek; itt-ott, mint 
pl. Gyimestől délre, Csügés előtt oly 
mélyen beugrik vármegyénk testébe a 
határ, hogy a határjelző vasoszlop, a 
Vojlia tetején, a csügési telep házai 
felett,  néhány száz lépésre kelet felé 
van felállítva.  Innen nyugatra az ország 
határával párhuzamosan haladó két ki-
sebb hegygerincet elhagyva a csiki 
Oltmedence tárul elénk. Vagy aki járt 
Predeálon, tudja mennyire Románia ke-
zében vagyunk hasonló helyzet miatt. 
Szorosaink sohasem lesznek könnyen 
védhetőek, ha az oldalaik mellett hú-
zódó, országteatünkbe beugró határvonal 
ki nem tolatik, mert a szorosok a meg-
kerülés veszélyének vannak kitéve. 

Bízunk abban, hogy Erdély s ennek 
határszéli része népének jogos kiván-
sága teljesedni fog,  a béke pontozatok-
nak ezt felölelő  egy pontja szenvedé-
seinkért kárpótolni fog. 

A kársegélyek kifizetése. 
807« kársegélyt kapnak a közalkalmazottak. 

Csíkszereda, február  28. 
Több ízben bírt adtunk arról, hogy a kár-

segélyek kifizetésének  késedelmessége várme-
gyénkben nagyfokú  elégedetlenséget és itt-ott 
felzudulást  idézettelő. A kársegély bizottságok 
munkájukat rövid pár nap alatt elvégezték, 
ami lehetővé tette, hogy Tolnay Lajos dr. 
főispán  javaslatait soronkivül megtehesse. Ez 
még a mult év végén történt. Azóta a kár-
segélyek sürgős kiutalását maga Tolnay főis-
pán, ismert agilitásával, a legerélyesebben 
szorgalmazta. 

Legutóbb illetékes helyen élőszóval, majd 
több felterjesztésben  rámutatott a kársegélyek 
kifizetésének  nagy fontosságára.  Iţt a máso-
dik tavasz, tenni, cselekedni kell. Állandó sür-
getéseire végre ez az álláspont győzedelmes-
kedett. 

Örömmel adjuk hirül tehát azt az illetékes 
helyről vett értesülésünket, hogy Tóth János 
belügyminiszter most kibocsájtott 22373. sz. 
rendeletével ugy intézkedett, hogy a ctsikme-
gyei kársegélyeket,  melyeknek  aktáit  Széli 
József  kormánybiztostól  futárral  (kurir) 
bekérték,  minden  további  felülvizsgálat 
mellőzésével,  a legsürgősebben  kiutalják. 

Másfelől  egyidejűleg  22373.  szám alatt 
azt is elrendelte  a belügyminiszter,  hogy 
az összes közalkalmazottak  a létszükségleti 
cikkekben  szenvedett  hadikáruk  80°/0-át 
kapják kársegély  cimén.  Ennek következ-
tében a kársegélyek a lehető legsürgősebben 
kiutaltatnak és károsultak azokat már legkö-
zelebb kézhez veszik, ami Bokát szenvedett 
vármegyénkben bizonyára a legnagyobb örö-
met kelti. 

Csiky Sándor gyergyÓBzentmiklÓBi lakosnak a gyergyói sajtóban tárgyalt kársegélyére vo-
natkozólag a belügyminisztériumban illetékes 
helyen azt a felvilágosítást  adják, hogy a 
Csiky Sándor kezeihez kiutalt összegben benne 
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van az együttes beadványban kért ama kár-
sególy ls, melyet testvére, Csiky Tivadar dr. 
miniszteri eegédtitkár, mint közalkalmazott ka-
pott B melynek fejében  a Csiky Tivadar dr. 
kiilön is bejelentett hadikára alapján utóbbi 
számára segély külön nem utaltatik ki. Kü-
lönben nemcsak ebben az esetben, hanem min-
den olyan esetben azonnal kiutalta a belügy-
miniszter a kársegélyt, amikor Széli József 
kormánybiztos az iratokat hozzá felterjesztette 
vagy ha a fél  az intézkedés sürgősségét meg 
okolva, kérte a kiutalást. Csík és Háromszék 
vármegyékbe eddig már mintegy mástól 
millió  korona kársegély  érkezett  e cimen. 
De éppen  tekintettel  arra, hogy minden 
károsult  Begélyögye  sürgős,  rendelte el 
Tóth János belügyminiszter a segélyek tény-
leges kifizetését  a legrövidebb idő alatt biz-
tosító intézkedéseket az egész vonalon. 

Milyen békefeltételeket  szabott 
Németország Oroszországnak ? 

Az orosz küldöttség elutazott Breszt Litovszkba. 
Busche államtitkár a német birodalmi gyű-

lés ülésén felolvasta  az Oroszországgal szem-
ben megszabott békefeltételeket. 

Ezek szerint a már jelzett vonaltól nyugatra 
lévő területek, amelyek határvonala Dünaburg 
környékétől Kurlaud keleti határáig húzódik 
el, nem tartoznak többé Oroszország fennha-
tósága alá. E területek sorsáról Németország 
és Ausztria-Magyarország fog  dünteni az ér-
dekelt népekkel való megállapodás alapján. 

Livlandot és Esztlandot német rendőri meg-
szállás alá helyezik, mig az ország intézmé-
nyei kezességet nem adnak a biztosságra nézve. 

Oroszország nyomban békét köt Ukrajná-
val. Az orosz csapatok és a vörös gárdisták 
kiürítik Ukrainát és Finnországot. 

Az orosz kormány biztosítja a keletanato-
liai tartományoknak Törökország részére való 
visszaadását, elismeri a török kapitulációk 
megszüntetését és haladéktalanul végrehajtja 
a leszerelést. 

A további intézkedések az orosz hadiha-
jókra és az entente hadihajóira, a Fekete-
tengeren és a Keleti-tengeren való kereske-
delmi hajózásra, a német orosz kereskedelmi 
szerződésnek újból való életbeléptetésére, több 
kedvezményes szerződésnek az 1925 év vé-
géig va'ó biztosítására ós a szövetséges kor-
mányok ellen való izgatásról szóló lemondásra 
vonatkoznak a megszállott területekre nézve is. 

Az itt közölt feltételeket  48 órán belül el 
kell fogadni  és az orosz meghatalmazottaknak 
haladéktalanul el kell utazniok Bresztlitovszkba 
és három napon belül alá kell irniok a béke-
szerződést, amelyet aztán további két héten 
belül ratifikálni  kell. 

Az államtitkár közölte végül, hogy az orosz 
delegáció elutazott Bresztlitovszkba, Pakovtól 
északra azonban megakadt, mivel egy vasúti 
hidat felrobbantottak. 

Méhészegyesület Csíkban. 
Folyó hó 17-én, vasárnap délután, Csik-

vármegye alispánjának meghívására, Csikvár-
megyei méhészek közül szép számmal meg-
jelentek Csíkszeredában, amely alkalommal 
Gál Imre méhészeti felügyelő  megkapó és élénk 
szavakban ecsetelte a méhtenyésztésnek nem-
zetgazdasági, közgazdasági és kulturális hasz-
nát, előnyeit. Bemutatta Csikvármegye méhé-
szetének a békés időkbeni állapotát és az oláh 
betörés következtében ezen gazdasági ágban 
szenvedett károsodást. Ugyanis amig a békés 
időben Csikvármegye területén 4096 család 
méh volt, ma alig van 146 család. 

Bebizonyította, hogy Csikvármegye gazdag 
flórája  800.000 család méhet képes könnyen, 
nagy haszonnal eltartani, amely több millió 
korona évi jövedelmet biztositana a lakos-
ságnak. 

A hallgatóság örömmel hallotta a szak-
felügyelőnek  abbeli kijelentését, hogy a föld-
mivelésügyi miniszter ur őnagyméltősága a 
méhészet terén kárt szenvedett tenyésztőknek, 
eltekintve az ezen károsodásnak a hadikár-
becslőbizottság általi megállapításától, azonnali 
segélyezésre, egyelőre 1(M) méhcsaládot és meg-

felelő  3-as kaptárakat szándékozik kiosztani. 
Ezzel a segélyezés nem lesz befejezve,  hanem 
itt Csikvármegyében egy nagyobb szabású 
állami méhészetet szándékozik felállítani,  mely 
az arra szorult gazdákat tovább segélyezi, szak-
szerű méhtenyésztés érdekében tanfolyamokat 
tart s a méhtenyésztési a kivánt színvonalra 
igyekszik emelni. 

Mivel mindent csak akkor lehet célirányo-
san keresztül vinni, ha ebből a célból Csik-
vármegyében szétszórtan lakó méhtenyésztők 
egyesületben tömörülnek, felkéri  az itt megje-
lent méhtenyésztőket, méhészet kedvelőket, 
hogy az egyesület megalakítását mondják ki 
s maguk kebeléből annak rendje és módja 
szerint alakuljanak meg, szervezkedjenek. 

Az egybegyűlt méhtenyésztők, több mint 
60-an, Csikvármegye méhészeti egyesületének 
megalakítását kimondották s egyen-egyenkint 
Csikvármegye méhészegyesületébe nyomban 
be is léptek. Évi tagsági dij 6 korona, a mely-
nek a fejében  — eltekintve a méh és méhé-
szeti felszerelésbeni  segélyezéstől — Méhé-
szeti Közlöny cimü havi folyóiratot  kapja min-
den egyes tag. 

Az aláírások befejeztével  az újonnan ala-
kult egyesület tisztikarát választotta meg. El-
nök lett Szabó István, csiksomlyói tanitóké-
pezdei tanár, ki megköszönve a bizalmat, az 
elnöki széket elfoglalta. 

Az egyesület elhatározta, hogy védnökéül 
Csikvármegye agilis, munkás, minden jó és 
nemesért lelkesülő főispánját,  dr. Tolnay La-
jost kéri fel.  Tiszteletbeli elnökökül Fejér Sán-
dor alispán és Szász Lajos megyei főjegyzőt 
kéri fel.  A tisztikar többi tagja a következők-
ből alakult meg: Titkár: György Lázár csik-
csomortáni tanitó; pénztárnok: Ambrus Fe-
renc csobotfalvi  tanitó; jegyzőIncze Dénes 
delnei tanitó. Választmányi tagok: Kohányi 
Gyula kir. tanfelügyelő,  Csutak Gáspár, Kö-
mény Gyula, Bakó Albert, Cscke Ferenc, Xán-
tus Dávid, Sánta Albert, Józsa Sándor, Wal-
mann Oszkár, Csergő Vencel, Csató István, 
Ferenez József,  Kállai Ferenc pályafelvigyázó, 
Fülöp Ákos, Incze Dénes kir. járásbiró, Wag-
ner Sándor főgimn.  tanár, Péter György, Bálint 
Lajos főesperes,  dr. Élthes Gyula árvaszéki 
elnök és Xántus Elek képezdei tanár. 

A megalakulás után az egyesület Szabó 
István elnök vezetése mellett testületileg meg-
jelent dr. Tolnay Lajos főispán  előtt és mint 
uj egyesület tisztelgett s felkérte,  hogy az 
egyesület védnökségét elfogadni,  az egyesüle-
tet hasznos és tevékeny működésében támo-
gatni szíveskedjék. 

Főispán ur meleg szavakban köszönte meg 
a megtisztelő bizalmat s a védnökséget elfo-
gadta. ígérte, hogy az egyesület jogos kérését 
mindig hathatós támogatásban fogja  részesíteni. 

Az elnökség ez uton felkéri  az alakuló gyű-
lésen meg nem jelent méhtenyésztőket, hogy 
az egyesületbe való belépésüket nála levelező-
lapon jelentsék be. Az oláh betörés következ-
tében károsodást szenvedett méhtenyésztők, 
segélyezés céljából, kárukat pontosan kimu-
tatva, hozzá jelentsék be. 

Isten áldása az uj egyesületen! 
Dongó. 

Gyergyótöloes felszaMnlása. 
Az utolsó talpalatnyi magyar föld  is fel-

szabadult az ellenség hatalma alól. Tudvalevő, 
hogy Csík vármegye tölgyesi járása a leg-
utóbbi napokig az oroszok kezén volt. Töl-
gyesnek magának, ennek az alpesi fekvésű 
városias határszéli községnek keleti része orosz 
terület volt, mig a mieink a község nyugati 
részén voltak elhelyezkedve. 

A magyarok lövészárka a községet derék-
ben szelte ketté, mig az oroszok a Besztercze-
folyó  túlsó partján ásták be magukat. El lehet 
gondolni, hogy ilyen körülmények között sokat 
szenvedhetett ez az 50°/o ban magyar, 50°/o-ban 
oláh község. Most hát végre Tölgyesnek ÍB 
ütött a szabadulás órája. De Bajnos, ez a sza-
badulás olyanféle,  mint mikor a rab tüdővész-
szel testében mint emberroncs szabadul ki a 
börtönből. Csaknem ilyen roncs Tölgyes is 
Mig Ditró felól  Tölgyesre érünk, érdekes meg-
figyeléseket  tehetünk. 

Az oláhok rövid, dicstelen szereplésük alatt, 
itt-ott a kulturára is gondoltak. Így a Tölgyes 

felé  vezető uton müveléB alá vették a hites 
ditróitot s utat ós iparvasutat építettek, hogy 
e remek anyagot használhassák. Meglepő és 
érdekes útvonalon halad az utas. Az erdó kö-
zött hegynek le és hegynek fel  kanyarog aj >1 
épitett országút, amelynek fehér  szőnyege jó 
célpontot nyújthatott az ellenséges ágyuknak. 
A szomszédos hegyekből és sziklákról sokszor 
szétlóhették volna trénoszlopainkat, ha a ka-
tonai leleményesség nem segített volna a ki-
jön. Ha ma az orosz háború után nézzük e 
leleményes védelmi müvet, ugy hisszük, minthn 
egy végnélküli diadalkapu alatt utaznánk Töl-
gyes felé.  Ugyanis a derék magyar utászok ;iz 
ut meutén fenyőt  ültettek két sorban, minden 
szemben álló fa  tetejét egy szá/ dróttal kö-
tötték össze, a drótra zöldelő Senyőgalyakat 
kötöztek fel  s igy láthatatlanná tették az or-
szágutat. Mesterséges erdó nőtt az országút 
mellett és fölött  — a levegőben. Az erdő ren-
getegében helyenként nagy pusztítás látható, 
viszont, ahol eddig csak egy-két pásztorkunyhú 
húzódott meg, a Putna-patak partján, a Somló-
patak völgyében, olt most kertes és villaDy 
világitásos kalonai parancsnoki lakáscsoportok 
a háborús élet lehető kényelméről beszélnek. 
Szomorúbb képet azonban alig lebet látni Töl-
gyesnél . A 7j egész községben egyetlen-egy 
ép házat nem lehet látni. Nem a háború, nem 
a harcok, nem a srapaell, nem a gránát tette 
tönkre ezt a községet, hanem a szükség, ;t 
nyomorúság, a kényszer. Az oláhok kíverési; 
óta egy helyen állt a harc s katonáink és az 
ellenség a hideg teleken át a községből éltei , 
ruházkodtak, Bzereztek be bútorokat s onnan 
fűtöttek,  sütöttek, főztek.  Igy kerültek ki a 
lövészárkokba innen is, tul is a hulorok, a 
hályhák, majd sorra az ajtók, ablakok. Teií 
az idő, tűzifa  kellett. Ellóbb felszedték  a pad-
lót, azután lehordták a padlást, majd a geren-
dák s a szarvazat következtek. A tető cse-
repe az orosz fedezékbe  vándorolt s ami csak 
felélhető,  elpusztítható volt, megszűnt, meg 
semmisült. Ma egy szeget húzott ki János köz-
huszár, holnap egy gerendát fürészelt  el Ivn 
novics Iván Ivangorodból. Holnapután össze 
omlott a ház, csupa jó ismerősök szép házn. 
A Blénessy Józsefé,  a Todor Antalé, a Török 
Antalé, a Niszel zsidóé, a Heim Simoné s u 
többié mind mind. 

Bemegyek a<s egyik uriházba, ahol ottho-
nosak voltak a jómód s a barátság, sehoi 
semmi. Egy székláb sincs, a falon  egy kép-
foszlá  ny sem látható . . . El sein tudom kép-
zelni, hogyan is lehet ilyen tökéletes rombo-
lást végezni, mely utáu végül a romokból 
egy törött gyufaszál  sem maradt?. EÍTV 
hithű zsidó házát nézem meg. Keresem 
ajtófélfán  jellegzetesen elhelyezett rituális jeir. 
Nincs! Még arra is szüksége volt valamelyik 
hitsorsosnak s elvitte magához, a lövészárok 
lakásajtajára. 

Egy uri ebédlőbe lépek be, ahol anDvi 
vidám órát töltöttem. Megállok ott, ahol egy-
kor a 24-es terítékű asztal állt. Felnézek. 
Piafond  nincs a szobában, hát akadálytalanu' 
láthatom a felbővel  takart eget. Mi lesz itt? 
Hogyan lesz itt újból élet ? Pedig egészséges', 
gazdagodásra alkalmas hely ez a Tölgyes. 

Elgondolom, mennyit jajongtak ezek s 
mennyiszer mondták el aggodalmaikat a ható-
ságoknak, hogy ne bizzuuk, hogy készülődjünk, 
mert reánk tör az oláh. Nem volt. szabad moz-
dulni s mikor mozdulhattak, akkor már c't 
volt az oláh a kapuk előtt. Hát semmijüket 
se menthették meg. Az oláh lakósok otthon 
maradtak s a gazdagon megrakott üzletekbői 
még ma is vígan kereskednek Piátrán . . 
Egy-két katona ődöng az üres, szomorú, tetőt-
len községben. Olyan ez a határszéli magyar 
őrszem, mintha most épülne. A házak falai 
megvannak. Itt-ott elvétve egy-két gránát sza-
kított rést rajtuk, de azt a képzelet nyújtja, 
mintha egy építész tervezte volna, ugy, hogy 
előbb a falak  legyenek meg s aztán egyszerre 
rakják rá Bzáz és száz házra a tetőt. Lehei, 
hogy ez az idő is eljön mihamar. 

A fölszabadult  Tölgyes újra benépesül és 
oţt, hol a keleti végvárnál először lép magyar 
földre  az utas, egy színmagyar nagyközség 
magyar népe kÖBzőnti majd az utast s az uj 
életre hivott házak s a barátságos lakók be-
szélnek majd a mult történetéről. . . 
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A kamarák és a felmentések. 
A mult héten bejárta a lapokat s a maros-

vásárhelyi Tükörben is megjelent egy hir 
arról, hogy a kereskedelmi és iparkamaráknak 
a népfelkelők  felmentése  körül, a kormány 
rendelet értelmében eddigi feladata  szűkebb 
körre szorittatik. 

Eddig a kereskedők és iparosok felmenté-
sére nézve a polgármesterek, vagy főszolga-
birák és a kamarák véleménye terjesztetett 
a szakminiszter elé, a kamarák utján. 

A hir szerint ujabb intézkedéssel ez oda 
módosíttatnék, hogy a felmentési  kérés ada-
tait tartalmazó .Névjegyzék" nem a kamarák, 
hanem a főispánok  utján lesznek előterjesz-
tendók, akiknek véleménye leDne a döntő, a 
kamarák véleménye pedig csak másodlagos 
jelentőséggel fogna  birni. 

Ily változtatáshoz semmi szavunk sem 
volna, mert a minisztereknek jogában ál! 
attól a fórumtól  vagy hatóságtól kérni véle-
ményt, amelyiktől azt jónak látja. Az állító-
lagos változást azonban a hir ugy magyarázza, 
hogy ez azért történnék, mert „panaszok me-
rültek fel  a kamarák felmentési  tevékenysége 
ellen." 

Ehhez már van szavunk két okból: először 
azért, mert a marosvásárhelyi kamara a há-
ború kitörése óta eltelt 3 év alatt ugy ezen 
feladatának,  mint más kötelmeinek kifogás-
talanul megfelelt,  amit ugy felfelé,  mint lefelé 
eddig mindenki elismeréssel honorált, tehát 
erre a kamarára, de a többire is, az idézett 
megjegyzés egyáltalán nem vonatkozhat; má-
sodszor azért, mert a kamarák közös irodájá 
tói Budapestről azt a hivatalos értesítést vet-
tük, hogy „illetékes helyen ilyenféle  tervvel 
eggyáltalán nem foglalkoznak*. 

A hír Budapestről származott és Arad ut-
ján került a lapokba, amely a fentiek  szerint 
tehát csak roBsz indulatu valótlanság. 

Sz. Szakáts Péter, 
kam. fótitkár. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házasság. Bene Dénes kir. törvény-

széki jegyző eljegyezte Gaali Emma csíksze-
redai polgári leányiskolái tanárnőt. 

— Kinevezés. A kereskedelmi miniszter 
Balázs János posta és távírda kiadót Ungvárra 
postamesterré nevezte ki. 

— Adakozás. Miklós Hugó szépvizi köz-
ségi jegyző 415 koronát bocaájtott Tolnay 
Lajos dr. főispán  rendelkezésére, ki a nemes 
adományt a Pro Transsylvánia csikmegyei 
segélyakciójának céljaira fordította. 

— Társas összejövetel. Február 21-én 
Fejér Sándorné és Becze Imréné kezdeménye-
zésére a csíkszeredai társaság a Hutter-kávé-
ház helyiségeiben találkozót adott egymásnak. 
A megjelentek között láttuk városunk intelli-
genciájának Bzine javát és a katonaság szá-
mos kiváló képviselőjét. Az összejövetelen 
résztvett Tolnay Lajos dr. főispán  is. A tár-
saság fesztelen  és közvetlen hangulata az 
összejövetelt rendkívül vonzóvá és kedvessé 
tette. Mint értesülünk, közelebbről megismétlik 

— Bőrök kiutalása. Tolnay Lajos dr. 
főispán  kérésére a kereskedelemügyi miniszter 
a Bőrbeszerzési részvénytársaságtól Csíksze-
reda és Gyergyószentmiklós város közönségé-
nek ellátására 200 tg.  talpbórt, 100 kg. felső-
bőrt és 100 kg. javításra alkalmas talphulla-
dékot utalt ki. A szállítmány március hó fo-
lyamán megérkezik. 

— Ruhazati cikkek közalkalmazottak 
részére. A népruházati bizottság korlátolt 
mennyiségben a következő kötött, illetve szö-
vött árukat bocsájtja a csoport rendelkezésére : 
férfi  kötött mellény á kb- 660 K tucatonként, 
női lélekmelegítő á kb. 220 K tucatonként, 
férfi  svetter á kb. 660 K tucatonként, férfi 
szövött és kötött mellény á kb. 66 K tucaton-
ként, női harisnya á kb. 106 K tucatonként, 
férfi  lábtyü á kb. 83 K tucatonként, lábszár-
védő á kb. 130 K tucatonként, érmelegitő á 
kb. 30 K tucatonként, patent gyermekharisnya 
á kb. 30 K tucatonként, caBtor 1 ujjas keztyü 
á kb. 34 K tucatonként, kötött sapka á kb. 
64 K tucatonként. Felkérjük ugy a hivatal-
főnököket,  mint a csoport vidéki tagjait, hogy 
igényeiket f.  évi március hó 4-ig annál is in-

kább jelentsék be, mert a később bejelentettek 
a megrendelésnél figyelembe  nem vétetnek. 
Csikszereda, 1918. február  24. Schuster Olivér 
a beszerzési csoport elnöke. 

— Az erdélyi hadigondozó bizottsá-
gok irányi tása és ellenőrzése. Az Orszá-
gos Hadigondozó Hivatal elnöke a szervezendő 
erdélyrészi hadigondozó bizottságok működé-
sének helyszíni megfigyelésére,  ellenőrzésére, 
az Országos Hadigondozó Hivatal központi irá-
nyításának közvetítésére s általában ugy az 
önkormányzati hatóságok, mint a társadalom 
hadigondozói tevékenysége és együttműködése 
eredményessé tátelánek b.ztositása végett Széli 
József  kormánybiztos mellé gr. Béldy Kálmán 
zsibói nagybirtokost Országos Hadigondozó 
hivatal főmegbizottá,  Biró Balázs kolozsvári 
egyetemi magántanárt, Gyárfás  Elemér főispánt, 
gr. Teleki Domokos nagybirtokost és dr. Zom-
bory Lászlót, a „Pro Transsylvánia" mozgalom 
ügyvezető igazgatóját Országos Hadigondozó 
hivatal megbízottakká nevezte ki. 

— Felülfizetések.  Február 14-én a Vi-
gadóban megtartott jótékonycélu hangverse-
nyen dentai báró Rohr Ferenc tábornagy 100 
K, Tolnay Lajos dr. főispán  45 K és Taussig 
főhadnagy  100 koronát fizettek  felül,  melyért 
a rendezőség meleg köszönetét fejezi  ki. 

— Tea-délután. A csíkszeredai napközi 
otthon vezetősége március 2-án, szombaton 
délután 5 órakor a Hutter-kávéház helyiségei-
ben megismétli az első ízben óriási sikert elért 
tea-délutánját. Az első ilyen tea-délutánt feb-
ruár 2 án Nagy Béniné és Élthes Gyuláné 
rendezték. A legfényesebb  erkölcsi siker mel-
lett ez a délután 1500 korona tisztajövedel-
met jelentett a napközi otthonnak. Ebből az 
összegből a rendezőség bútorokat rendelt és 
szerzett be, a fennmaradó  részi pedig az élel-
mezés javítására fordítja.  Értesülésünk szerint 
a szombati tea délutánt Ujfalusi  Jenőné és 
Aczél Ödönné rendezik. Az érdeklődés oly 
nagyfokú,  hogy éppen olyan nagy sikerre van 
kilátáB, mint első ízben. A rendezőség külön 
meghívókat nem bocsájt ki, csupán plakátirozta 
a tea-délutánt. 

— Népkonyhák szervezése. Tolnay 
Lajos dr. főispán  Csíkszeredán, Gyergyószent-
miklóson és Ditróban szegényeorsuak részére 
népkonyhák szervezését rendelte el. A nép-
konyhák fenntartására  szükséges fedezetet  a 
főispán  illetékes helyen már kieszközölte. 

— Halálozás. Veress Dénes csikszentlé-
leki birtokos 53 éves korában február  22-én 
hosszas szenvedés után elhunyt. Halálát fele-
sége és három gyermeke gyászolja. 

— Tréfás  Sándorné máv. főkalauz  neje 
február  27-én 51 éves korában elhunyt. Halá-
lát férje  és hót gyermeke gyászolja. Temetése 
március 1-én megy végbe. 

— Bodola Sándorné szül. Szőcs Róza folyó 
hó 23-án, életének 50-ik évében meghalt Gyi-
mesbükkön. 

— A Faun. Lovászy Károly szerkeszté-
sében megjelent a díszesen illusztrált »Faun" 
ezidei száma. Bayros márki, Fodor László, 
művészi magaslaton álló rajzai mellett az iro-
dalmi részben Emód Tamás, Juhász Árpád 
és a fiatal  Írógárda többi kiváló tagjának írá-
sai szerepelnek a szatarikus apróságok között. 
A Faun élőfizetési  ára 1I* évre 3 60 korona. 
Mutatványszámot készséggel küld a kiadó-
hivatal. Budapest V., Újpesti-rakpart 5. 

— Meződazdák szabadságolása. A kö-
zös hadügyminiszter — mint lapunknak Bécs-
ből jelentik — rendeletet adott ki, hogy önálló 
mezőgazdák még akkor is, ha harctéri szol-
gálatra alkalmasok, de pótcsapattestekhez van-
nak beosztva, március hó 1-től május hó 15-ig 
szabadságolhatok. 

— Przemysl védője becsületbíróság 
előtt. Bécsből jelentik: Kuzmanek Hermann 
gyalogsági tábornok megjelent a tábornokok-
ból alakított becsületbíróság előtt, a mely 
vizsgálatot tartott arra nézve, hogy Przemysl 
átadása körül helyesen járt-e el a vár parancs-
noka. Kuzmanek tábornok teljesen igazolta 
magát és az ítélet felmentő  volt. 

— Kötelező őrlési tanusitványok. A 
3443—1917. M. E. számú rendelet 17. § a ér-
telmében a megállapított házi és gazdasági 
szükségletre szánt tengerit is csak őrlési ta-
nusitványok ellenében fogadhatják  el a malom-
vállalatok feldolgozásra. 

— Kertészkedők csoportja. Örvende-
tes jelenség, hogy a városunkban élő közal-
kalmazottak megértették a kertészkedés gaz-
dasági jelentőségét. Ez a megértés hozta létre 
a „Köztisztviselők Kertészkedő Csoport"-ját 
63 taggal. A megbízott vezetőség az előké-
születi munkálatokat bevégezte és most a to-
vábbi teendők megbeszélése végett a tagokat 
folyó  évi március hó 3-án (vasárnap) délután 
4 órakor a városháza tanácskozó termében 
megtartandó értekezletre tisztelettel meghívja. 

— Trockij Bécsben az Esztendő febru-
ári számában. Az Esztendő biven programjá-
hoz, második számában sok finom  és értékes 
irodalmi közlemény mellett ismét szenzációs 
cikkel hívja magára a figyelmet.  Trockijnak 
hü és pontos irodalmi arcképét közli dr. Szabó 
Istváu tollából. Gábor Andor egy finom  nemes 
hangulatu verset irt a tartalmas kötetbe. 
Krúdy Gyula legszebb novelláját közli. Várna 
Zseni elhunyt kis fiúról  szóló költeményével 
szerepel. Karinthy Frigyes a mai politikuso-
kat egy shekespeari karrikatura keretében 
szólaltatja meg. Hatvani Lajos érdekes elbe-
szélés keretében szatírát tesz közzé, Somlyó 
Zoltán mély liráju és érdekes versét jelenteti 
meg. Kaffka  Margit az egészségről az öregedő 
asszonyokról ir. Kozma Andor elbeszélő köl-
teményét közli le, melyet a Kisfaludy  Tár-
saságban olvasott fel.  Bölöni György képek-
ről és szobrokról mond bírálatot. Földi Mihály 
az uj magyar irodalom érdekes tehetsége el-
beszéléssel mutatkozik be az Esztendő közön-
ségének. A Könyv és Napló rovat cikkeit 
Hatvany Lajos, Herceg Géza, Kosztolányi 
Dezső, Szécsén József  és Szilágyi Hugó irta: 
Kapható könyvkereskedésekben és a hírlap-
árusoknál. 

— Élelmiszerhamisitók ellen óvás. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
figyelmezteti  az érdekelt kereskedőket, hogy 
kivált ecetvásárlásnál nagyon óvatosak legye-
nek, mert egy budapesti ügynök, továbbá egy 
Kolon-i (csehországi) bank, végül egy bécsi 
ügynök nagy mennyiségű hangyasav és kén-
sav-tartalmu ecetet hoztak forgalomba.  Nehogy 
gyanútlan vétel és továbbeladás révén a ke-
reskedő jusson hatósági megtorlás alá, ajánlja 
a kamara, hogy ecetvételnél a kereskedők 
vegyék igénybe a kolozsvári állami vegyvizs-
gáló állomást. 

— A legjobb könyvek sikere. Kevés 
vállalkozás lett népszerűvé olyan rövid idő 
alatt, mint a Legjobb Könyvek. Pár nap múlva 
jelenik meg tizedik száma és eddigi kilenc 
füzete  is elég volt arra, hogy a magyar kö-
zönséggel ezt a páratlan regénygyüjteményt 
megkedveltesse. Nem is csoda, mert ami ér-
dekfeszítő  és emellett irodalmi alkotása van 
a világirodalomnak, az mind helyet kap a 
legjobb magyar írók mellett a Legjobb Köny-
vekben. A t zcdik szám Conan Doyle-nak leg-
szenzációsabb detektív regényét. A Sátán ku-
tyáját tartalmazza. Egyes szám ára 60 fillér. 

— A 82. gy.-ezred hadialbuma. A cs. 
és kir. 82-es székely gyalogezred nagyszabású 
badialbumot szándékozik kiadni, melynek jö-
vedelmét az ezredbeli katonák özvegyei és 
árvái fölsegitésére  szenteli. A több Bzáz kép-
pel ellátott és érdekfeszítő  szövegű emlékkönyv 
méltóan fogja  megörökíteni a győzhetetlen 
székely ezred dicső háborús történetét. Az 
emlékkönyv előfizetési  ára 1918. május l-ig 
fűzött  példányban 30 K, kötve 40 K. Később 
— 1918. május 1. után — továbbá utánvéte-
les megrendelésnél a fűzött  példány ára 50 K, 
a kötött példányé 60 korona lesz. Szivesked-
jék megrendelesét lehetőleg postafordultával 
a szerkesztőség címére eljuttatni, hogy a ki-
adandó példánymennyiség tekintetében tájé-
kozva legyünk. Hisszük, hogy az ezred összes 
barátai és tagjai, valamint mindazok, akiknek 
hozzátartozójuk volt vagy van e regimentben, 
megfogják  szerezni az értékes emlékmüvet, 
mely mint történelmi forrásmunka  is jelentős 
lesz. Előfizetőinktói,  Baját érdekükben, jól ol-
vasható irást és pontos címet kérünk. Fehér-
váry Dezső t. főhadnagy,  a Hadi Album szer-
kesztője. Szászváros (Hunyadvármegye). 

Szerkesztői üzenetek. 
Darvas Lázár Mezőhegyes. Ugy a hadi-

károk, mint a kársegélyek régebb megállapít-
tattak. A kársegélyek kiutalása folyamatban 
van. Kisebb összegeket már sokan kaptak. 
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Eladó ház 
Csíkszeredában, Mikó-utca 15. sz. 
alatti, mely áill 5 szép szobából, 

ÜZLETHELYISÉGNEK 
is könnyen átalakitható, kitűnő 
forgalmi  hely. Bővebbet lapunk 

kiadóhivatalában. 4-

Eladó kaszáló. 
Csikbánkfalva  község határában 

fekvő  egy darab cirka 5 hold terjedelmű 
erdei k a s z á l ó olcsón eladó. 

Cim a kiadóhivatalban. 1-5 

Szám: 959—1918 vt. i_2 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. városnál üresedés 

ben levő műszaki tanácsosi állásra 
pályázatot hirdetek-

Felhivom mindazokat, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy pályázati 
kérvényüket Csikvármegye alispánjához 
címzetten hozzám f.  évi március hó 
15 ig annál inkább nyújtsák be, mert 
a későbben érkező kérvények figye-
lembe vehetők nem lesznek. 

A törvényhatósági szolgálatban állók 
az illetékes törvényhatóság első tiszt-
viselője, a más közhivatali álláeuak 
hivatalfőnökűk  és az alkalmazásban 
nem állók azon járás főszolgabírója 
illetve város polgármestere utján nyújt-
sák be kérvényüket, mely járás vagy 
város területén laknak. 

Az alkalmazásban állók kérvényeik-
hez születési anyakönyvi kivonatot, 
erkölcsi és hatósági orvosi bizonyít 
ványt, valamint képesítésüket igazoló 
okmányokat kötelesek csatolni. 

A műszaki tanácsosi állás jt vadalma: 
évi 2600 K fizetés,  700 K lakpénz és 
megfelelő  háborús segély. 

A műszaki tanácsosnak az 1883. évi 
I. tc. 10. § ában előirt képesítéssel kell 
bírnia. 

Megjegyezni kívánom, hogy ezen 
állást az 1914—1919 iki ciklusra tölt-
jük be. Az állás a megválasztás után 
azonnal elfoglalandó,  mit ha a megvá-
lasztott tenni elmulasztana, állásáról 
lemondottnak tekintetik. 

A képviselőtestület fenntartja  ma 
gának azt a jogot, hogy a meghirdetett 
állások betöltését a beérkezett pályá 
zatok esetében is mellőzze és uj pályá 
zat kiírását határozza el. 

Csíkszereda, 1918. február  13 án. 
Dr. üjfalusi  Jenő, 

polgármester. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem Csíkszereda 

város és vidéke igen tisztelt vevő» 
közönségét, hogy 

hentes- és mészáros-üzletemet 
a Rákóczi utca 40. Bzamu házban, a sör-
ház mellett, megnyitottam. 

Minden igyekezettel azon leszek, 
hogy vevőimet a lehető legnagyobb 
megelégedésre kiszolgáljam. 

Szíves pártfogásukat  kérve, mara-
dok kiváló tisztelettel 

Keresztes Béla, 
hentes és mészáros. 

Ü z l e t á t h e l y e z é s . 
Értesítem a nagyérdemű közönséget, 

bogy üzletemet március hó 1-től 
a Gál József-féle  házba, a dohány 
nagytózsde közvetlen szomszédságába 
helyezem át. 

Szíves pártfogásukat  továbbra is 
kérve, maradtam kiváló tisztelettel 

1-2 Jakab István. 
Szám 2587—1918. 1 - 3 

ai. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye közigazgatásánál elő-
léptetés folytán  megüresedett és kine-
vezés utján betöltendő : 

1. Egy allevéltárnoki állásra a X ik 
fizetési  osztálynak megfelelő  javadal-
mazással. 

2. Két közigazgatási gyakornoki ál-
lásra a megállapított javadalmazással 
és illetményekkel a vármegyei ügyviteli 
szabályzat 2. § a alapján ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

Ha allevéltárnoknak olyan pályázó 
neveztetik ki, kinek főiskolai  képesitéee 
van, a megállapított évi 600 korona 
képesítési pótlékban részesül. 

Felhivom ennélfogva  mindazokat, kik 

az itt felsorolt  állások valamelyikét el-
nyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. 
t.-cikkben előirt minősítésüket, eddigi 
alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal 
felszerelt  és szabályszerűen felbélyeg-
zett pályázati kérvényüket a vármegyei 
ügyviteli szabályzat 4. § ában megjelölt 
uton Csikvármegye főispánjához  cí-
mezve, de hozzám legkésőbb folyó  évi 
április hó 9 én déli 12 óráig annál is 
inkább nyújtsák be, mert a később be-
érkező pályázatok figyelembe  nem vé-
tetnek. 

Csíkszereda, 1918. évi február  hó 
20 án. 

Fejér Sándor, 
alispán. 

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

SZÉKELY és RÉTI 
erdélyrészi bútorgyár részvénytársaság 

kamarai szállítók 
BUTORTERMEIT. 

Ebédlök, uri és hálószobák, szalonok, vas cs 
rézbutorok, szőnyegek, függönyök,  zongorák, 
h talmas választékban, jutányos árak mellett. 
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Eladó hagyma. 
Cím a „Csíki Lapok" kiadóhivatalában. 

Értesítem a t. italmérési engedéllyel bíró 
cégeket, hogy nálám elsőrendű borok 11. 111.: 

rizling, leányka, tramin, bakar, oportó 
stb. jutunyos áron kaphatók bármilyen nagy 
mennyiségben és kölcsön hordókban. Vala-
mint mindennemű szeszesitalok, cog-
nac és likőr is kicsinyben és nagy-
ban. A t. vevők becses pártfogását  kéri 

Neumann Benő, Szászrégen. 
1 —re 

figfllBElBniBlllBflliia^ 

S Z E S Z E S I T A L O K : I 
Cognac és különböző likőrök kaphatók | j 
i J S Z é ^ i c o l y *  § 

l ikőrgyárában, Brassó. 
2-3 Eilnlpl ETLEJÍ3 

• • • • 
Bort és borpárlatot (Gognaeot) • 

E L A D O K 

• Szöllősi Samu, Székelyudvarhely. 
• 1 5 -

Nyomatott Váfcár  L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




