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Miniszterelnökségi sajtóiroda táviratai: 
Konstantinápoly, október 31. A Oance Ottomane félhivatalos 

komunünikéje a tengeri ütközetet a következőképen irja le : 
Mialatt 27 én és 28-án török flottának  egészen kis része 

a Feketetengeren gyakorlatozott, az orosz flotta,  mely ele-
inte mindenütt követte a török flottát  és annak gyakorlatait 
megakadályozta. 29-én megkezdette az ellenségeskedést a 
törők flotta;  megtámadása által támadást követő harcban a 
török flotta  Pruth nevü ötezer tonnás akna lerakó hajóját, 
melyen mintegy hétszáz akna volt, fenéken  fúrta. 

Egy orosz torpedónaszád súlyosan megsérült, egy szén-
szállitó hajót lefoglaltak.  A törökök egyik torpedózuzó által 
lancirozott torpedó elsülyesztette az 1700 tonnás Kubinek 
orosz ágyúnaszádot. 

Egy másik torpedózuzó éltal lancirozott torpedó meg-
rongált egy orosz partvédő hajót. 30 tisztet és 72 matrócot, 
kik az elsülyesztett orosz hajóhoz tartóztak a törökök ki-
mentettek és elfogtak.  A török flotta  nem szenvedett kárt. 

Harc a török flottára  kedvező állásban tovább tart. A császári 
kormány nyilván a legerélyesebb tormában fog  tiltakozni az orosz 
flottáink  ezen jelentéktelen kis részével szemben tanúsított ellen-
séges magatartása miatt Sebasztopolt a volt Oőb e n bombázza. 

Budapest, október 31. (Hivatalos). Calicia bukoviniai határ 
közelében Kutichl-tól északra tegnap egy minden fegyvernemből 
álló orosz hidoszlopot megvertünk. Közép-galiciában csapataink 
tartják Turkáchoz északkeletre, valamint Satry-Sombornál, továbbá 
Przemystől délre és az alsó San nál elfoglalt  állásainkat tartjuk. — 
Niskó vidékén több ellenséges támadást visszavertünk, ott valamint 
Skolennél éj Stary-Sambornál oroszok százait foglyul  ejtettük. 

Orosz—Lengyelországban hadműveleteink tegnap is harc nél-
kül folytak  le. 

Berlin, október 31. A nagy főhadiszállásról  jelentik : 
Belgiumi hadseregünk tegnap bevette Rams-Kadellet és a Yyes 

elleni támadás szintén előre haladt. Délután Vayllit rohammal be-
vettük és az ellenségnek súlyos veszteségeket okozva, Aisne fo-
lyónál visszavertük, 1000 foglyot  ejteti link és 2 gépfegyvert  zsák-
mányoltunk. Argomnei erdőben Verdu itól nyugatra és északra az 
ellenságes támadások ismételten összeomlottak, miközben a franciák 
súlyos veszteségeket szenvedtek. 

Északkeleti hadszintéren a harcok még nem vezettek döntés-
hez. Varsótól nyugatra ai orosjok lassan köpetik újólag csopor-
tosuló haderőnket. 
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Áldozzunk a hősöknek I 
Gróf  Colloredo-Mels Józsefné  egy nagy-

szerű jótékonysági eszme megvalósításához 
kérte a napokban a magyar és osztrák 
társadalom áldozatkészségét. Arról van szó, 
liogy az idei Halottak Napján a sirok fé-
nyes kivilágítása és költséges koszorúk 
helyett váltsuk meg a kegyelet adóját a 
Vörös Kereszt Egylet javára. Szenteljük a 
Halottak Napjának minden adományát a 
haloltakra való kegyeletes emlékezéssel az 
élö hősök javára. A gyűjtést a hírlapok, 
hatóságok és segitöbizottságok végezzék s 
bizonyos, hogy a befelyt  adományok óriási 
mértékben elősegítik majd a Vörös Kereszt 
Egyletet nagy feladata  teljesítésében. 

Mégis most, amikor a« egész ország 
ban már megindult a lelkes mozgalom 
aziránt, hogy a sirok kivilágítására szánt 
összegeket a sebesülteket ápoló Vörös 
Kereszt-Egylet javára fordítsuk,  innen is, 
onnan is hallunk hangokat, mintha ezt a 
szokást a katholikus egyház irná elö. Ez 
a feltevés  azonban téves. A katholikus 
egyház nemcsak hogy nem irja elö a sirok 
kivilágítását, hanem az ellen már régóta 

minden erejével küzd. A Halottak Napján 
szokásos kivilágításhoz tehát a katholikus 
egyháznak semmi köze nincs. Az egész 
kivilágítás csak az őskorból reánk maradt 
pogány szokás. Ezek után pedig ugy 
hisszük, nem kell a kegyeletesnek látszó 
de voltakép fényűzést  szolgáló kivilágítás 
ellen további érveket felhozni  s remél-
hető, hogy most már mindenki az élők 
kultuszának fog  áldozni. A szeretteink sir 
halmán évenkint áldozni szokott emlé-
kezés helyett fordítsuk  filléreinket  a harc-
térről sebesülten visszaérkezett katonáinkat 
ápoló Vörös Kereszt-Egylet áldozati oltá-
rára. Sebesülteink megérdemlik, méltán 
elvárhatják ezt, kötelességünk ez velük 
szemben, a kik teljesítették kötelességüket ; 
hisz sebeiket mindnyájunkért, a hazáért 
kapták s minden seb a hősiesség, a bá-
torság, a haza iránti kötelesség pecsétje. 

De ne álljunk meg! Ne érjük be az-
zal, hogy a Halottak Napjára szánt összeg-
gel. Folytassuk a megkezdett utat és ál-
dozzunk a „ma" hőseinek minden vona-
lon. Igy pl. számtalan olyan összeg és 
alap van együtt, a mit békés időben egy-
szerre vagy még inkább napról-napra lioz-

tak össze s amelyek bizonyos speciális 
célokat volnának hivatva szolgálni. Vannak 
különböző szobor alapok, tanulmányi és 
üdülési célokat szolgáló ut izási alapok, 
kirándulási alapúk, legkülönbözőbb célú és 
irányú alapítványok, művészeti — tudo-
mányos, — sport — és egyéb verseny-dijak, 
testületek, bankok és magánosok jubileumi 
alapjai stb., stb. A célok, amikért e pénze-
ket összehozták, bizonyára dicséretesek és 
béke idején a kulturális élet nagyfontos-
ságú előmozdítói. Ámde, ma háború ide-
jén a pénzek parlagon hevernek és semmi-
féle  gazdasági célt sem szolgálnak, mond-
juk ki tehát mindannyian és szankcionálja 
majd kormányrendelet, hogy a pénzek a 
sebesültek istápolására, az özvegyek, ár-
vák és itthonmaradottak segítségére for-
dítandók. Mindazok pedig, kik e pénzeket 
annak idején valamely nemes célra adták, 
szívesen fognak  beleegyezni abba, hogy 
e komoly napokban hadsegitő célokra 
forditassanak  azok az összegek, amelyek-
kel ök béke idején kulturális célokra 
áldoztak. 

Ha azután ismét béke less, meg lehe-
lünk győződve már előre is, a kultura 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
A magyar katonákhoz. 

Irta: Szabó Jenó. 
Katonák, katonák, népem katonái, 
Hányszor tog a lelkem tihozzátok szállni ! 
Ahol ti robogtok véres nagy birokra, 
Ott nő a dicsőség piros rózsabokra. 
Lelkem lesz a felhő,  mely hazulról jö még, 
Kiviszi hozzátok édes anyák künnyét, 
Hitvesetek csókját, forró  ölelését, 
Vrtatlan gyermeknek a szive verését. 
Elviszi az apró fehér  házak füstjét, 
lloidsugaras tájak halovány ezüstjét; 
Futó bérci patak csöndes csobogását, 
Mesemondó erdők ismerős zúgását. 
Lelketekre száll majd az a felhő  titkon, 

szelekbe jut, hogy mit hagytatok itthon. 
Ami álmot idéz, ami álmot Uz el, 
l'oklot gyújt a szivén olthatatlan tilzzel. 
Az édes szülőföld  büve szakad rátok ! 
v.ilajabb lesz attól öldöklő csatátok : 
ítéletidőnek irtó jégverése, 
• illámhajigáló zimankó zengése ! 

Legyen is harcotok szörnyű végitélet, 
Hogy a szolgahadban megfagyjon  az élet! 
A cudar bestia vérre szomjúhozva, 
Igáját szabad nép nyakára ne hozza ! 
Népét ugy szórjátok, mint vihar a porjét, 
Hogy összetört csontját utszólén seperjék 
Addig tapossátok a kiontott vérbe, 
Mig rá nem törtök szörnyeteg fejére  ! 
Ha mindjárt a naphoz közel trónol is fent, 
Verjétek a porba a nagy bálványistent! 
A szívtelen hóhért irgalom ne ójja ! 
Vérbefojtott  népek bús temetőjének 
Legyen mankón járó örök bujdosója ! 

Meddig tart a háború ? 
A legnagyobb, legégetőbb és legnehezebb 

kérdés, amely bennünket ma nyom és amely ma 
a vállunkra nehezül az, hogy meddig tart a há-
ború. Mikor a népeknek ez a hatalmas mérkő-
zése megkezdődött és az egész világ lángbabo-
rult, akkor az emberek azzal biztatták magukat, 
hogy egy európai háború, amelybe az összes 
számottevő európai nagyhatalmak belekevered-
nek, uem tarthat tovább négy hétnél. 

Ks ime, ma már harmadik hónapja tart a 
háború, sót már a harmadik hónapnak is a vége 

felé  járunk és a háborúnak még csak legelső 
fázisait  fejezték  be a hadviselő felek.  Szó sincs 
róla, teljesen igaz, hogy ez alatt nagy esemé-
nyek történtek, hogy egy gazdag, független  álla-
mot, Belgiumot a háború letörölte Európa tér-
képéről, Szerbiát mi fojtottuk  saját vérébe, 
Franciaország északi várai egymásután estek a 
németek kezébe, és Anglia meg-megremeg a 
Zeppolinektól való félelmében. 

Ennyit produkált a kettős szövetség az 
első három hónapban és ha ezekhez az eredmé-
nyekhez hozzászámítjuk, hogy Oroszországot, a 
pökhendi és gőgös muszka medvét, megállítottuk 
nagyhangon bejelentett lehengerelésében, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a kettős szövetség eddig 
dicsőséggel vegzett. De ezek a diadalok mind 
— ugylátszik — csak bevezető eseményei a há-
borúnak. 

Arra a kerdésre azonban, hogy meddig tart 
a háború, ezek az eseményok és sikerek semmi-
féle  választ nem adnak. Nem adnak, mert uem 
adhatnak, mint ahogy nem adhat erre a kér-
désre választ senki. Ez a legtökéletesebb, leg-
homályosabb kérdés, amely most, mint sorsdöntő 
kérdőjel feketéllik  mindnyájunk előtt. Minden 
ipari és kereskedelmi tevékenység lendületét el-
vágja ez a kérdés, senki sem tudja, hogy vagyo-
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előmozdítói friss  kedvvel és iijult erővel 
fognak  majd nemes munkájukhoz látni. 
Most azonban elvül szolgáljon, liogy min-
den rendelkezésre álló forrást  felhasz-
náljunk ! 

Ne hagyjuk tehát a béke idején fel-
szaporodott alapokat parlagon heverni. 
Használjuk fel  azokat okosan, a .ina" 
követelményeinek megfelelően.  Ilisz ma 
igazán lényegtelen az, hogy valamely nagy 
emberünk, akinek emlékét a jelen nem-
zedék szoborral szándékoz >tt megörökí-
teni, néhány évvel előbb vagy később 
fog  majd márványba faragva  vagy ércbe 
vésve előttünk állani: mert most bizony 
mérhetetlenül fontosabb  ennél, hogy a 
.ina" hőseiről gondoskodjunk, visszaállít-
suk egészségüket és megmentsük a nyo-
mortól családjukat. Ma nincs szükség 
tanulmányi és egyéb utazási alapokra s 
tudományos-, művészeti-, sport- és egyéb 
verseny-dijak, jubileumi alapok ma egytül-
egyig nevetséges, sőt frivol  anarchronzi-
musok. Ma csak egyetlen egy versengés 
létezik, a hazaszeretetben, a bátorságban, 
a harcolók és az itthonmaradottak segít-
ségében való versengés s ezeknek a mai 
olympiai versenyeknek legmagasabb kitün-
tetése, legtisztcletreméltób célja gyanánt 
elegendő az olajág. Hogy pedig a béke 
olajágát monarkiánk és nagy szövetsége-
sünk nyerje el, azért folyik  most apáink, 
fiaink  és testvéreink vére. 

Attól se kell tartanunk, hogy ama 
nemes célok, amikre fenkölt  gondolkozású 
emberek a szóban lévő összegeket és 
alapokat annak idején szánták, a jövőben 
kárt fognak  szenvedni, ha ma a háboru 

mit — akár garasai, akár milliói vannak — 
hogyan ossza be, hogyan használja fel.  senkisem 
tudja belefogjon-e  valamilyen vállalkozásija, vagy 
hagyja-e abba azt, amibe belekezdett, hiszen nem 
tudja, hogy ezek a háborús zavarok meddig lati-
hatnak. 

Mi bátrak vagyunk és megadjuk az egyet-
len lehető választ erre a kérdésre. Ez az egyet-
len válasz ugyan uem oldja meg a kérdést, de 
megkerüli és igy ad megoldást. 

Kz a megkerülés pedig az, hogy teljesen 
mindegy, mennyi ideig, meddig tart a háboru. 
Nem szabad semmit sem függővé  tenni attól, 
liogy soká lesz-e béke, vagy holnap leteszik e 
nz ellenfelek  a fegyvert.  Az, amit a háboru első 
hónapjában a két szövetséges produkált, elegendő 
biztosíték arra. hogy ez a háboru már csak a 
mi uagy. általános és végleges győzelmünkkel 
végződhetik. 

Már pedig ez a fontos,  nem pedig a háboru 
időtartama. Ila a háboru hosszabb ideig is el-
tart és a szövetséges seregek diailalt-diadalra 
halmoznak, akkor nekünk, akik itlhonmaradlunk 
és pnha ágyban pihenhetjiik ki magunkat, nem 
szabad elcsüggednünk, nem szabad fáradalmak-
kal és sziiküs helyzetekkel törődnünk, hanem 
dolgoznunk kell annak a nagy célnak, érdeké-
ben, amit e háboru el akar érni. 

Teljes gazdasági felszabadulást  kell kivív-
nunk magunknak és ezt csak ugy érhetjük el, 
ha itthon komolyan és vállvetve dolgozunk, le-
vetjük magunkról a kishitűsége! és ugyanolyan 
bátran harcolunk, mint véreink esőben, hóban, 
nélkülözések közölt odafent  és odalenn. 

okozta szükségben ezeket a felhalmozó-
dott kincseket arra fordítjuk,  a mi a mai 
viszonyok között a legszentebb és leg-
szükségesebb. Hajdan, barbár időkben 
lehető volt, hogy a háboru gondoskodjék 
önmagáról, hogy a háborúból táplálkozzék 
a háboru. Ma azonban máskép van már. 
Ma nem a 30 éves háboru korát érjük, 
amikor ogesz generáció nem ismerte a 
békét, s igy nem is bizhatott annak eljö-
vendő áldásaiban. Ma a hál oru nem más 
mint végső eszköz arra, hogy a gonosz 
szomszédot, ki nem hagy bennünket bé-
kében, a békére kényszeritsük. Ki fogjuk 
vivni fegyvereinkkel  a békét, mely azután 
gondoskodni fog  tudni önmagáról. Ép 
ezért bátran nyulhatunk ma és nyúlnunk 
is kell azokhoz a pénzekhez és alapokhoz 
amik béke idején halmozódtak fel:  hisz, 
ha ma a háboru sebeinek enyhítésére 
használjuk fel  azokat, ezzel csak eredeti 
rendeltetésüknek megfelelően  a béke és 
kultura áldásai biztosításának szent ügyét 
szolgáljuk. Rajta tehát! Valósítsuk meg a 
gondolatot! 

A háboru krónikája. 
Október 25. A .Viitorul" jelentése szerint 

| Oroszország ultimátummal fenyegette  meg Bul-
gáriát. ha Bulgária továbbra is megengedi, hogy 
Németország Törökország részére muníciót szál-
lítson. 

A német csapatok átlépték az Yser-csator-
nát. Az angolok bombázzák Westeud-et és Os-
tende-et is. 

Elsülyedt hajók: Hawke angol cirkáló. Ti-
zenkét brit gőzös, melyeket a Karlsrune német 
cirkáló sülyesztett cl. Az „E 3" angol tenger 
alatti naszád. A DryancJ angol torpedónaszád. A 
Heiinland norvég gőzös. — A Potsdam holland 
gőzös. 

Október 26. A Kárpátokon át indított tá-
madásunk erős ellenséges haderőt vont magára 

Orosz-Lengyelországban tegnap óta az ivau-
gorod— varsói visztulai vonaltól délnyugatra nagy 
erővel tart a harc. 

A németek Nieupori és Dixinuidel közölt 
uj erővel átlépték az Iser-csatornát és több he-
lyen előnyomultak, ötszáz angolt elfogtak,  — 
köztük huszonnyolc tisztet. 

Október 27. Hőfer  vezérőrnagy jelentése 
szerint Ivaugorod alatt 8000 oroszt ejtettünk 
foglyul  és 1'.» gépfegyvert  zsákmányoltunk. 

A németek Varsóig nyomultak előre. A vá-
rosban a lakosság tisztán hallja az ágyuk dör-
gését. Német léghajók naponként láthatók 

Az Iser csatornától nyugatra erős és ered 
ményes német támaJás történt. Az angol hajó 
raj akcióját a német nehéz tüzérség megakadá-
lyozta, három angol hajót telibe találtak, mire 
a hajóraj visszavonult. 

Verdutn elé megérkeztek 3<) ö cm.-es ostrom 
ágyúink és a 42. cm. es német mozsarak is. 

Okt 28. Az IwangoroJ alatti harcokban 
eddig MOOO orosz foglyot  ejtettünk és li) gép-
fegyvert  zsákmányoltunk. 

Jaroslow környékén egy orosz ezredes és 
200 embere kénytelen volt megadni magát. Za-
luczenél ;s Pasieczuá! az ellenséget visszave-
tettük. 

A Bosznia területére betört szerb -monte-
negrói csapatokat négy napi szakadatlan üldö-
zés után a Drináii ál szorítottuk. Csapataink 
e közben sok gyalogsági és tüzérségi lőszert, 
géplegyverckel Os ágyuka: zsákmányoltak. Ezzel 
Bosznia az ellenségtől teljesen meg van tisz-
títva. 

Szerbiában előnyomuló csapataink jelenti, 
sikereket értek el. Ravnje közeiében megerősi 
tett ellenséges állásokat rohammal bevettük 
eközben 4 gépfegyvert  ilOO puskát és bombdkai 
zsákmányoltunk, számos foglyot  is ejtettünk. 

A németek támadása j francia  —angol 
belga csapatok ellen Ipresnél és Liliétől dél 
nyugatra, az oroszok elleti Auguszlrovtól nyu 
gatra egyaránt előrehalad. 

Varsótól délre csapat link az oroszoknak 
minden támadását visszaverték. Iwangorodtól 
északra ujabb orosz hadtestek átkeltek a Vis/ 
tulán — 

Iwangorodtól délnyugatra lelülmulhatlan 
hősiességgel küzdő hadtesteink, melyek közül 
csak egyik lizezer foglyot  ejtett ellenséges tul 
erővel állanak harcban. 

Okt. 29. Nieuport Dixmuideniiél még áll a 
bare. A belgák itt jelentékeny erősítéseket kap-
tak. A németek jobb szárnya ellett intézett tá-
madásban l'i angol hadihajó is részt vett, de 
tüzelésük eredménytelen maradt. Ültétől nyu 
gatra a német támadások sikerrel előre halad 
nak. Az Argomesi erdőben szövetségeseink ne 
hány ellenséges lövészárkot elfoglaltak  és azok 
katonáit foglyul  ejtették. 

Orosz-Lengyelországban a német-osztrák-
magyar hadsereg uj orosz haderő elöl, mely az 
Ivaugorod —Varsó.és Nowogeorgieíszk felől  nyo 
mult előre kénytelen volt kitérni. Miután több 
napi harcban az oroszok összes támadásail 
visszavertük, az oroszok egyelőre uem követ-
hették csapatainkat. 

Csapataink Szerbiában ujabb sikereket ér-
tek cl. Ravnje helységet és a Mocvában lévő 
gát-uton nagyon megerősített hadállásokat az 
ellenség vitéz védelme után csapataink roham-
mal bevették, miközben 4 ágyul, H gépfegyvert 
és számos hadianyagot zsákmányoltak, ü tisztet 
és 500 katonát ejtettek foglyul. 

Okt 30. Nieuporttól délre a német táma-
dás tért hódit, Liliétől nyugatra jól haladnak 
előre, az ellenségnek több megerősített hadállá-
sát bevették, 1H angol tisztet és több mint 300 
augol katonát ejtettek foglyul,  4 ágyút zsákmá-
nyoltak, az angol és francia  ellentámadásokat 
mindenütt visszaverték. A Rheimsi székesegyház 
előtt "ielvonull francia  ütegre és a székesegyház 
tornyára, melyen megfigyelő  állomás van a 
a németeknek tüzelniök kellett. A argonnesi er-
dőkben a franciákat  több lövészárokból kiver-
ték és néhány gépfegyvert  zsákmányoltak. 

Verdimtől délre a franciák  heves támadá-
sát visszaverték és az ellentámadásban a néme-
tek az ellenség főhadiszállásáig  nyomultak, a 
melyet be is vettek. Ez alkalommal a franciák 
erős veszteségeket szenvedtek. 

Az északi hadszintéren a német támadás 
előre halad. A legutóbbi 3 bel alatt itt 13,000 
oroszt fogtak  el, 30 ágyút és 39 gépfegyvert 
zsákmányoltak. 

Ma délelőtt félliz  és féltizenegy  óra közölt 
egy három kéményes török cirkáló ágyúzta 
Feodózia orosz várost, mely a Krim félsziget-
nek Sebastopol mellett a legnagyobb megerő-
sített városa. 

A llamidic törők cirkáló Novorossijsk elé 
érkezett s felszóliitot  a a várost megadásra és 
az államvagyon kiszolgáltatására. Azzal fenye 
getöd/ött, liogy ellenkező esetben bombázni 
lógja a várost. A török konzult és hivatalnokait 
letartóztatták. A cirkáló eltávozott. 

Ezzel a körülménnyel Tőrök- és Orosz-
országok között beállott a háborús viszony. 

Okt. 31 Orcsz-lcngyelországban a harc 
szünetel. üaliciában a Sin íolyó alsó folyásá 
nál Viskowtói délre a folyón  átkelt nagyszámú 
eilenscges haderőt heves ütközetek utáu vissza-
vertük. 

Stary Samboniál ágyutüzünk egy orosz 
lőszerraktárt levegőbe röpített. Az ettől nyugatra 
fekvő  magaslatok ellen intézett minden elietisé 
ges támadást visszavertü i'i. Turkálói északke-
letre elfoglaltak  csapataink több tonlos magas 
lati hadállást, melyeket az ellenségnek meitek.i 
lésszerüen kellett kiüríteni. Népfelkelőink  ezek 
ben a harcokban sok oroszt lógtak el. 

A Feketetengeren az orosz flotta  megta 
madta a török flottát.  A harcban egy oros< 
akna lerakó és egy torpedózuzó elsülyedt. A 
törökök ezenkívül eliogtak egy orosz szénszállító 
gőzöst a rajta levő 13 orosz tiszttel és H<> főnyi 
legénységgel együtt. Sebartopolt a török hajók 
sikerrel bombázták. 
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s ilány orosz torpedónaszád kísérletet tett 
(igy megakadályozza a török flottának  .1 
írusból a Feketetengerre való kijutását. 
• ikök erre megkezdették a tüzelést és 2 
liajót elsülyesztettek. több, mint :tt) ten-
katonát elfogtak.  A török flotta  nem szen-
veszteséget. 
jabb értesítés szerint a Feketetengeren 
, lefolyt  harcokban egy orosz ágyúnaszád 
.ilyedt. 
:ész Oranje gyarmat nyilt felkelésben  van 
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A 24—36 évesek. 
Hivatalos sürgöny ment szét az országban, 

mi. tudtul adja, hogy a magyar kormány az 
0., ,ik kormánnyal és a közös minisztériummal 
[..ív irtőleg elhatározta, hogy a katonailag ki 
„, képzett népfelkelők  összeirassanak, fegy-
vert'- szolgálatra való alkalmatosságuk szem-
pontjából megvizsgáltassanak és .ha a szükség 
!<:. j.i" katonai kiképeztetésre behívassanak és 
kiképzés után a közős hadsereg és honvédség 
cs? aihoz beoszlassanak. 

rlzt a behívást már a többi hadviselő álla-
im: -égen elrendelték. 

, •metországban — olvashattuk annak ide-
jt-n önkéntesen kétmillióan^elentkeztek hadi 
szol .ilatra. Ezeket az önként jelentkezőket azóta 
már ki is képezték. Csakis igy érthető meg, • 
hogy mig javában folyt  Antwerpen ostroma, 
folv.k  a több száz kilométeres fronton  a küzde-
lem a franciákkal,  az alatt a német sereg olyan 
ei - csapatokat tudott a keleti harctérre vinni, 
liogy a/ orosz hátrál esze nélkül és Vaisó alatt 
nyolc hadtest áll I 

Nálunk előbb fegyverbe  szólították a tarta-
lékosokat és póttartalékosokat. Majd a katonai-
lag kiképzett népfelkelőket.  Aztán katonailag ki 
nem képzett 19—23 éveseket, kik törvény sze-
riül szintén a népfelkelők  közé tartoznak. Most 
aztán azokra kerül a sor, akik túlestek ugyan 
a sorozáson, de akkor nem voltak katonai szol-
gálatra alkalmasak. 

Ezeket először most csak összeírták. Okló-
bei 29-ig terjedő idö alatt kellett ennek az össze-
írásnak megtörténnie. November 16 tói decem-
ber 3l-ig terjedő idö alatt vizsgálják meg eze-
ket az összeirottakat. Akik közülök alkalmasak-
nak bizonyulnak, azokat aztán majd behívják 
kaluuai kiképzésre „ha a szükség kívánja" s 
C: majd kiképeztetésük után osztatnak be a 
csapatokhoz. 

Voltaképen tehát elővigyázatról és eiövi-
gya.Hból eredő előkészületekről van szó ez idő 
szerint. 

I logy lesz-e reájuk szükség, vagy sem. azt 
vi -cuki meg nem mondhatja. A hadvezeté-
si. azonban minden eshetőségre cl kell ké-
si ne. Gondoskodnia kell a tartalékerökröl és 
a ipátok számának emeléséről olyan esetre, 
li. 1 liáboru lejleitiényci ugy hozzák magukkal 
li' a most fegyverben  álló csapatok és a mű-
g' álló tartalékosok sem lesznek elegendók 
a . y küzdelem végig liarcolásálioz. 

Igazsága vau a hivatalos híradásnak abban, 
li- uz a kormányintézkedés bizonyára közlie-
I) ie tog találni, inert alkalmat nyújt mind 
a. .ik hazafiúi  kötelességük teljesítésére, akik 
ei ilkalmasak, de eddig fegyveres  szolgálatot 
nt teljesítettek. 

Közlielyesléssel kell azonban fogadnunk 
C/ rendelkezést azért is, mert azt látjuk be-
I" liogy kormányaink kellő időben gondol-
k 1 kívánnak arról, liogy „lia szükség lesz 
rt legyen fegyverben  álló csapataink, mögött 
tn egy nagy sereg harcra készen és kikép-

Ugy lehet, cz intézkedés fölöslegesnek  fog 
bizonyulni. Ugy lehet, dicső szövetségesek 
előbb elbánnak ellenfeleinkkel,  mintsem erre a 
tartalékra tényleg szükség lenne. Hisztik és re-
méljük. liogy igv is lesz. — Az óvatosság azon-
ban solia sem fölösleges 

H I R E K. 
— Kérelem : A téli háború borzalmai ellen 

katonáinknak prém re van szükségük. Akinek te-
hát nélkülözhet*) szőrméje, vagy prémes ruha-
neműje van, küldje be azt a „Hadsegélyzö Hiva-
tal, Budapest Váczi-utca 38 sz." cimro. (A posta 
ingyen szállítja.) 

A közönség figyelmébe  ! A forgalom 
ban volt regi okmánybélyegek ez évi október hó 
1-tól forgalmon  kivül helyeztettek és ezek hasz-
nálata a bélyeg leróvási kötelezettség nem telje-
sítésével vétetik egyenlőnek. A forgalomból  ki-
vont és érvényt vesztett bélyegeket a m. kir. 
adó és jövedékhivataloknál ez év december 
31-ig ingyen kicserélik. 1915. január 1-tól li) lő. 
dec. 31 ig a kicserélés indokolt kérelemre a 
pénzügyminisztérium állal rendelhető el. 

Az „aranyat vasért44 csikmegyei ada-
kozásukhoz Sümegi Vilmos a gyergyószentmik-
lósi választókerület képviselője 100 koronát ado-
mányozott. 

Kászonaltiz és Kászonfeltiz  közsé 
gek képviselőtestülete. Tisza István gróf  mi 
nis/.tcrelnököt. Sándor .lános belügyminisztert és 
Gyalókay Sándort, vármegyénk főispánját  egy-
hangúlag községeik díszpolgáraivá választották. 

Sürgönyciinzés külképviseleteinkhez. 
A cs. és kir. külügyminiszter ur közlése sze-
rint a c>. «»s kir. külképviseleti hatóságokhoz inté-
zendő sürgönyöknél az eddig has/nált rövidített 
sürgöuyciiiiek alkalmazása további intézkedésig 
nem ajánlatos és ezentúl hatóságokhoz intézendő 
sürgönyök a következő címzéssel : „Osztrák-ma-
gyar nagykövetség, illetve követség, konzulátus 
stb. látandó el. 

- A kamara a gabonaár emelkedések 
meggátlásáért. A kamara felterjesztésben  for-
dult a kereskedelemügyi miniszterhez sürgős 
közbelépést kérve a gabouárak további emelke-
désének meggátlása érdekében szükséges rend-
kívüli intézkedések iráui. 

Hadellátás. A hadsereg részére szán-
talpak és szűrök kerestetnek. Érdeklődők fordul-
janak a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamarához bővebb információ  végett. 

— Adjuk a koszorúk árát a sebesültek-
nek. A háború és a nyomába járó nehéz gondok 
már is sok segítő-ötletet termeltek. Most a köze-
ledő Mindszentek Ünnepe a Halottak napja alkal-
omból fordultunk  a közönséghez. Ezekben a na-
pokon a kegyelet mindenkit elvisz a temetőbe, 
hogy meglátogassa a/. elköltö/.ötlok sírját és koszo-
rút tegyen a fejfákra.  Az idén azonban nemcsak 
elhunytakra való visszaemlékezés tölti be a szi-
veket, talán mindenkinek van valakije, a kitől 
büszkén és boldogan, öntudattal, de mégis fáj-
dalommal búcsúzott el, amikor a harcmezére in-
dult. A halottak szelleme is megbékül ha most 
mindenekelőtt azok felé  fordul  a gondoskodá-
sunk, akik a mi éló hőseink. Szenteljük tehát 
ennek a két napnak minden virágadományát a 
halottakra való kegyeletes megemlékezéssel a 
küzdő hősöknek. Okét segítjük, ha a Vöröske-
reszt nemes munkáját támogatjuk anyagi áldoza-
tokkal. Szolgálja ezt a colt a sírokra szánt ko-
szorúk megváltása. Á'dozzuk tel a virágot, amely 
néhány nap alatt ngyis elhervad, és küldjük el 
az árat a Vöröskeresztnek a lapok vagy községi 
elöljáróságok utján. 

Testvérek hősi halála. Debrecenből 
jelentik: A 39. gyalogezredhez még a háború 
elején bevonult Miklóssy l'zsó debreceni táblai 
tanácsjegyz- és fivére.  Miklóssy Bela földbirto-
kos. A két testvér többször volt csatatüzben s 
bátor magatartásukkal kitüntetették magukat. 
Miklóssy Dezső a harctéren megbetegedett és a 
kassai kórházban meghalt, l'gyanegy időben ér 
kezelt a Debrecenbea lakó családhoz a másik 
értesítés is, hogy a csatamezőn Miklóssy Béla 
elesett. A ket rokonszenves iialai embert előkelő 
rokonság gyászolja. 

A Bethlen kollégium hadba vonuló 
növendékeinek ünneplése. A nagyenyedi ref. 
tanítóképző-intézetnek 32 és a főgimnáziumnak 
4 növendéke, akik önként jelentkeztek katonai 
szolgálatra, vasárnap (okt. 25.) délután fél  3 
órakor indultak Marosvásárhelyre honvéd ezre-
dükhöz. Ebből az alkalomból vasárnap délelőtt 
11 órakor a kollégium dísztermében ünnepélyes 
istentisztelet, délben 12 órakor a város közönsé-
gének részvételével közös ebéd volt a kollégium 
konvíktusi helyiségében. Onnan a vasúti állo-
másra kisérték a lelkes ifjakat,  a kik a délutáni 
vonattal indultak kiképeztotésük helyére. 

Szederlevél a hadseregnek. A hadügy-
minisztériummal egyetértően a kultuszminiszter 
az egész ország területén lövő iskoláknak elren-
delte, hogy a téli hadjárat szükségletére szeder-
falevelet  gyűjtsenek melegítő teának. Kérjük a 
közönséget, es uz ifjúságot,  hogy ezen hazafias 
mtiiik&ban résztvegyen s ahol módjában van, 
szorgalmasan gyűjtse a futó  szeder levelét. 

Az angol flotta  vesztesége. Hollandiai 
lapok jelentése szerint az a kár, amelyet a né-
met flotta  okozott eddig az angol flottának,  na-
gyobb, mint a mekkorát az angol flotta  a mult 
század valamennyi tengeri csatájában szenvedett. 
Azokkal a hajokkal, amelyeket a német flotta 
eddig elsülyesztett. körülbelül háromezer tiszt es 
legény veszett el. Abukirnal, ahol Nelson telje-
sen megsemmisítette a Irancia flottát,  az ango-
loknak kétszáztizenuyolc halottjuk volt. Amikor 
Kopenhága előtt a dau flotta  megsemmisült, az 
angolok vesztesége kilencszázuegyvenhárom em-
ber volt, de ezeknek is csak egyharmada volt 
halott. Sót meg a híres tralalgari ütközetben is 
csak uégyszázkét embert vesztetlek el az an-
golok. 

Aranyat vasért 
Folytatás. 

A csikvármegyei gyorssegélyalap központi 
ügyvezető bizottságához a következő adomá-
nyok érkeztek. 

Bocskor Erzsébet földbirtokos  urnö Csík-
szereda i arany gyürü kékes fehér  kövei és 5 
koroua készpénz. A gyergyótölgyesi járási helyi 
bizottság által eszközölt Veress Lajos főszolga-
bíró altal beküldött gyűjtés. Ozv. Miklós Lu-
kácsné postamesternő Gyergyóbékás 1 arany 
rövid nöi óralánc. Miklós Mancika Gyergyó-
bekás 1 könélküli arany gyürü. Csergő Viktorné 
Gyergyóbékás 2 könélküli arany gyürü és 1 
par arany fülbevaló.  Dr. Blum Dezsöné orvos 
neje Gyergyóbékás 1 ezüt lánc karkötő, 3 ezüst 
illái ka és 2 korona készpénz. Ambrus Berta-
laitné Gyergyóbékás f  nőt arany nyaklánc kis 
szívvel. Csató Józsefné  jegyző neje Gyergyó-
békás 1 arany gyürü kékes színű kővel. Górög 
Györgyné földbirtokos  neje Gyergyóbékás 1 
kétfedelű  arany óra és 1 vékony arany karika-
gyűrű. Nagy Gyuláné földbirtokos  neje Gyergyó-
békás 1 hosszú arany nyakravaló nöi óralánc, 
1 könélküli arany gyürü, t arany karikagyűrű 
és 1 pár arany fülbevaló  niáramarosi gyé-
mánttal. Nagy Anette Gyergyóbékás 1 ezüst 
lánc karkötői zsuzsuval. Ferencz Istvánné 
Gyergyóbékás 1 ezüst nyaklánc szívvel cs 1 
arany gyürü kőnélkül. Zaliinen tzsákué Gyergyó-
békás 1 ezüst karkötő vereskövei. Hotzinger 
Dezső állatorvos üyergyótölgyes 1 szentgyörgy 
tallér. Görög György töldbirtokos kozs. biro 
Gyergyóbékás L arany gyürü kékes szürke kő-
vel, 1 arany Karikagyűrű és 10 korona kész-
pénz. Dr. I'eruoveau Emit kororvos Gyergyó-
tölgyes 1 arany jeggyürü. Ternoveán Emilné 
körorvos neje Gyergyólölgyes 1 arany jegy-
gyűrű. Kctesan Simon takarckpénzt- tisztviselő 
Gyergyólölgyes 1 arany jegygyűrű. Retesán 
Sunonné takarekpénzt. tisztv. neje Gycrgyótói 
gyes 1 arany jegygyűrű. Fejér Kálmán erdo-
gondiiok Gyergyólölgyes 1 arany jegygyűrű, 
l arany gyürü kék kővel és 1 lilaszinü arany 
gyürü. Strulil Móric kereskedő Gyóholló lu 
kor. készpénz. Puskás ltnre szolgabíró Gyergyó-
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tölgyes 10 korona készpénz. Veress I.ajos fő-
szolgahiró Gyergyótölgyes I arany lánc gytlrü. 

Gyergyószentmiklósi helyi bizottság elnöke 
Orel Dezső polgármester által eszközölt II ik 
gyűjtés: Miklós Kata Gyergyószentmiklós 1 pár 
eltört ezüst függő  opálnak látszó kővel, 1 pár 
eltört ezüst gytlrü fekete  emáillal, I pár törött 
arany tüggő apró gránát kővel. 1 pár törött 
arany függő  inármarosi gyémánttal. 1 e. n. nyil. 
Bogdán Istvánné tkp. ig. neje Gyergyószentmiklós 
1 lánc karperec, t arany mellű két gyémánt és 
egy veres kővel és 30 kor. készpénz. Eránosz 
János Gyergyószentmiklós 10 kor. készpénz. 
Lázár Péterné földbirtokos  neje Gyergyószent-
miklós I arany vereskövü pecsétgyűrű 2 gyémánt 
kővel és 1 arany karika gyürü. Rómkai Nándor 
Gyergyószentmiklós 1 korona készpénz. Merza 
Vilmos kereskedő Gyergyószentmiklós 1 rövid 
férfi  aranylánc 1 arany medálionnal és azon 
egy gyémántkővel. Kolbász Miklósné Ggergyó-
szentmiklós 1 arany cvikkerlánc, 1 három da-
rabra szakadt férfi  aranyóra lánc és 1 ezüst 
antik gomb. Merza Vilmosné Gyergyószentmik-
lós 1 arany karperec. Márton Lajosné földbirto-
kos neje Gyergyószentmiklós 1 arany női nyak-
lánc, 1 kis Nária amulettc. Merza Klárika 
Gyergyószentmiklós 1 arany karika gyürü. Erá-
nosz Mariska Gyergyószentmiklós 2 arany meltü. 
Eránosz Janka Gyergyószentmiklós 1 arany 
meltü. Burján Andrásné 1 kőnélküli arany pecsét 
gyürü és 1 arany gyürü feje  opálnak látszó 
követ. Sáska Annuska Gyergyószentmiklós 1 
arany medálion I türkiszkővel. Merza Margit 
Gyergyószentmiklós 1 arany zsuzsu kis gyön-
gyei. Blénesy István Gyergyószentmiklós 1 
arany gyürü kőnélkül. Sáska Kajetánné Gyergyó-
szentmiklós 1 pecsét gyürü vörös kővel, I karika 
gyürü 3 zöld kövei és I arany gyürü kőnélkül. 
Lázár Péter kereskedő Gyergyószentmiklós 20 
korona készpénz. Sáska Erzsike Gyergyószent-
miklós 1 aranyozott ezüst medálion kék zo-
mánccal, 1 eltöri biztosító tü kis zöld kővel. Merza 
László Gyergyószentmiklós 1 pár arany kézelö-
gombegy-egykisfehér  és vereskővel. Mayer Józe-
fin  Gyergyószentmiklós 5 korona készpénz, 
ifj.  Lázár Péter Gyergyószentmiklós, 1 arany 
vörös kővel. Blénesy Istvánné Gyergyószent-
miklós 1 arany jegygyűrű. Lengyel Frida Csík-
szereda, 1 ezüst evő kanál. Márton Bálintné 
Csíkszereda 1 női arany gyürü vörösbarnakővel. 
Márton Bálint 1 arany gyürü vőrösses kővel. 
Barcsai Erzsike 1 pár arany fülbevaló.  Dávid 
Ilona 1 pár arany fülbevaló.  Paulovits Antalné 
fodrászné  Csíkszereda 1 arany gyürü könélkül, 
1 női arany gyűrű egy veres és egy fehér  kő-
vel és egy kő hiányzik belőle, 1 eltört arany 
gyürü rózsaszínű kővel. Nagy Jenő és neje 
Csíkszereda, 10 ezüst evőeszköz palló, 1 nagy 
ezüst cukorfogó,  1 ezüst közepes kanál, 1 ezüst 
tört kisebb kanál, 1 ezüst nagyobb 18iiN beli né-
met követségi tallér, 1 ezüst emáilozott nagyobb 
nöi meltü kis ezüst lánc rajta egy kis ezüst 
kard, 1 nöi arany lánc karkötő ö rubin és opál 
kövekkel, 1 nöi nagyobb arany melltü középen 
1 smaragd kővel, 1 pár arany női fülbevaló  1 — I 
smaragd kővel. Barcsay Erzsike Csíkszereda, 
I ezüst fekete  emailos karperec. Szopos Erzsike 
Csíkszereda 1 arany medálion. Dávid Erzsike 
1 pár arany fülbevaló  inármarosi gyémánttat. 
Petre. Juliska 1 nöi arany gyürü I gyöngyei. 
Dávid Anna 1 arany női lánc gyürü. Jakab La-
josné áll. tan. neje Csikrákos t női arany gytlrü 
egy kis vörös kővel 2 gyöngyei, 1 pár arany 
fülbevaló  5 kis opál kővel. Czikó Sándorné 
Mindszent 10 korona készpénz. Ady Jolán 
Csíkszereda 2 arany fülbevaló  kék opál kővel 
egyik törött, 1 eltört arany lánc gyürü, I eltört 
nöi arany gyürü I piros kővel. Dávid Margit 
Csíkszereda 1 ezüst irkötő. Dávid Róza Csík-

szereda 2 arany fülbevaló  egyik kékkövei. Bor-
báth Károlyné Csíkszereda, 1 pár arany fülbe-
való. 

Tóth Lászlóné községi jegyző nejének 
gyűjtése Csikszentmártonról: Puskás Tamásné 
Csikszentmárton, 1 pár tőrt fülbevaló.  László 
Gyuláné Csikszentmárton, 1 ametiszt kékköves 
arany gyürü és 4 korona készpénz. Özv. Ágos-
ton Józsefné  Csikszentmárton, 2 korona kész-
pénz. Ágoston B. Matild Csikszentmárton, I 
férfi  arany gyürü kőnélkül (törött). Özv Benedek 
Imréné Csikszentmárton, 1 pár arany lülbevaló 
3—3 kővel és egy vörösköves arany férfi  gyürü. 
Özv. Bara Jánosné Csikszentmárton 5 kor. kész-
pénz. Ágoston András pénztárnok Csikszenttamás 
2 K készpénz. Ágoston Andrásné Csikszent-
tamás, 2 korona készpénz. Bara Károlyné Csik-
szenttamás, 1 korona készpénz. Pál Vencelné 
Csikszenttamás, I korona készpénz. Kener 
Gyuláné Csikszenttamás, 1 arany nöi gyürü 
könélkül, 1 ezüst aranyozott férfi  rövid óralánc, 
1 ezüst kis Szentgyörgy tallérral. Özv. Bogáthy 
Gyuláné Csíkszereda, 2 arany jegygyűrű. Trohán 
Béláné kereskedő neje Csikszenttamás, 5 kor. 
készpénz. Bara Ignácné földbirtokos  neje Csik-
szenttamás, 2 kor. készpénz. Tóth Lászlóné 
szül. Amberboy Matild Csikszenttamás, 1 női 
arany lánc karkötő. Teuts Jánosné kereskedő 
neje Csikszenttamás, 1 arany jegygyűrű. 

A Gyergyószentmiklós városi helyi bizott-
ság elnöke Orel Dezső polgármester által esz-
közölt III-ik gyűjtés: Bocsánczy Jolán Gyergyó-
szentmiklós, 2 nöi arany gyürü könélkül, 1 el-
tört arany karika gyürü, 1 arany fülbevaló.  Biró 
Józsefné  Gyergyószentmiklós, 3 arany fülbevaló 
emailirozott. Biró József  bir. szolga Gyergyó-
szentmiklós 1 arany karika gyürü. Sándor Ist 
vánné Gyergyószentmiklós, 1 arany gyürü kő-
nélkül, 1 kor. készpénz. Németh Elctnérné 
Gyergyószentmiklós, 1 pár arany kézelőgomb, 1 
pár kékköves arany fülbevaló.  Puskás Bálint 
Gyergyószentmiklós, 1 vékony női arany nyak-
lánc. Puskás Báliutné Gyergyószentmiklós, I 
arany kereszt. Ulricii Teréz Gyergyószentmiklós, 
1 nöi arany gyürü türkisz kővel. Boorz Anna 
Gyergyószentmiklós, 10 eltört ezüst láncszem, 1 
arany medálion. Kari István Gyergyószentmiklós, 
1 kis arany kereszt (nyakravaló). 

A kászonalcsíki járási helyi bizottság el-
nöke Bartalis Ágoston főszolgabíró  által bekül-
dött Il ik gyűjtés eredménye: Csiszér Károly 
jár. számvevő Csikszentmárton, 5 korona kész-
pénz. Csiszér Károlyné Csikszentmárton, 5 kor. 
készpénz. Gőzsi Péter kir. járbirő. Csikszentmár-
ton, 10 kor. készpénz. Gözsy Péterné Csik-
szentmárton, 1 nöi arany gyürü piroskövei, 
üidró Mihályné Csikszentmárton, 1 női arany 
gyürü kékkövei, Dempf  István erdőtanácsos 
Csíkszereda, 10 korona készpénz. Dr. Csiszér 
Miklósné j. orv. nejé Csikszentmárton, 10 kor. 
készpénz. Száva Vilmos birtokos Csikszentmár-
ton, 1 arany jegygyűrű. Száva Vilmosné Csik-
szentmárton, 1 ar ny jegygyűrű. Szultán Lukács 
Kászonaltiz, 1 arany jegygyűrű, 1 térfi  arany 
pecsét gyürü. Szultán Lukácsné Kászonaltiz, 2 
arany jegggyürü és I pár emalirozott arany 
fülbevaló.  Ávéd Véri Kászonaltiz 1 arany jegy-
gyűrű, 1 arany függő  3 vereskővel. Izsák Antal 
Kászonaltiz, 1 arany jegygyűrű. Fülöp Jolán 
Cs-.szentmárton, 1 párarany fülbevaló  mármarosi 
gyémántal. Major Lászlóné Csikszentmárton, f 
arany gyürü 2 kis kékkövei és 1 arany kereszt. 
Amira János kereskedő Csikszentmárton 6 kor. 
készpénz. Özv. Márton Ferencné Csikszentmár-
ton, nyűg járásbiróné 5 kor. készpénz. Orbai 
Endréné Csikszentmárton, 5 kor. készpénz. Finta 
József  kir. jbr. Csikszentmárton 1 női arany 
gyürü kőnélkül. Finta Józsefné  kir. jbr. neje 

Csikszentmárton, 1 női arany gyürü kőnétkti 
Gábosi Lajos jző. Csikszentmárton, 5 kor kész 
pénz. Ady Klárika Csikszentmárton 1 rövid 
ezüst lánc 1 éremmel. Földes Irénke Csikszeni 
marton. I ezüst női nyaklánc, 1 arany melltü 
egy ezüst medálion 2 darabra törve. Szabó An 
talné Csikszentmárton, 1 ezüst karkötő rajta ló 
herével, Ady Juliska Csikszentmárton, I röv'd 
ezüst férfi  óralánc. Márton Róza Csikszentmár-
ton, 1 női arany gyürü könélkül. Márton G.i 
borne ügyv. neje Csikszentmárton, 1 arany 
medálion. Márton Gábor Csikszentmárton I el-
tört arany női gyürü kőnélkül, t női arany 
arany gyürü kis zöldeskővel. Bocskor Imréné 
Csikszentmárton, 1 arany gyürü kékes szürke 
kővel. 

A midőn a fent  elősorolt tárgyak és érté-
kek átvételét ezennel nyilvánosan nyugtázzuk 
egyszersmind hálás köszönetünket nyilvánítjuk 
mindazoknak, kik a nemes cél érdekében akár 
mind gyűjtök, akár mind adományozók ezen 
eddigi szép eredmény elérésében közreműködtek. 

A .Csikmegyei Auguszta gyorssegély-alap" 
központi ügyvezető bizottságainak nevében és 
megbízásából: 
Pótz Antal,  Oyalőkay  Sándorné 

legyzö elnök. 
Folytatása köve.kczik. 

LAPKIADÓ: .SZÉKELYSÉG- TÁKSASÁH. 

M. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetőség. 

Sz. 29002-1914. III. 

Hirdetmény. 
A kolozsvári üzletvezetöség vonalain közlekedő 

személyszállító vonatokról. 
Érvényes 1914. évt október hó 13-tól. 

V o n a l Közlrkedú vonatuk 

1. Budapest—Predeal 

Budapest ny. pu.—Predeal 502-501. 

Budapest k. pu. Arad—Predeal 604 -601. 

Budapest k. pu.—Brassó 512- 514-511—513. 

Nagyvárad - Kolozsv-lr 5t0í_—549. 

Csúcsa—Kolozsvár 546.. 545. 

Kolozsvár-Tövis 544.. 537. 

Tövis -Nagyenyed .559. 

Tövis—Segesvár 542., 545. 

Segesvár—Brassó .542., 541. 

Brassó Predeál 
.538., 54J, 544, 
539 , 5)1, 543. 

2. Székelykocsárd—Midéfalva—Brassó 

Székelykocsárd -Brassó 501|8tXlt. 80011503. 

Székelykocsárd—Marosvásárhely 
80UG, 8010, 8016. 
8005, 8009, 801.5. 

Székelykocsárd—Oy.-szentmiklós 8008.. 8007. 

Marosvásárhely— Szászregen 8002. 

Qy.-szentmlklás—Csíkszereda 
8006., »014. 
8003, 8005. 

Madetatva—Brassó 
81X12, 8012. ţ 
8003, 8011. 

Figyelmeztetés:  A vonatok részletes menc: 
rendje az 1914. május 1-től érvényes fali  hir 
detményekbö! és a könyv alakú menetrendi)! 
vehető ki. A vonalok katonai igénybevétel est 
tén polgári utasokat csak feltételesen  szállítanak 

A hasonló tartalmú korábbi hirdetménye 
érvénytelenek. 

Kolozsvár, 1914. évi okt. hó 11. 

Nyomatott a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán, 1914. Az üzletvezetöség 


