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Az orosz forradalom. 
II. Miklós cár detronizálása az angol diplo-

mácia tnüve. Még a kadetpárti Miljukov, az 
oktobrista Gucskov éa Rodzlanko ia caak Bu-
chanan angol nagykövet biztatására és jót-
állása mellett merészeltek megkockáztatni a 
rájuk és az országra nézve egyaránt veszedel-
mes lépést. Tétováztak a mersékelt pártok 
vezetői a döntő elhatározással, sőt a hzociáiista 
és radikális pártvezetóségek is húzódoztak a 
forradalom  proklamálásától, amig az angol 
diplomácia nem nyújthatott garanciát a di-
nasztia némely tagjai és a legfőbb  hadveze-
tőség magatartásai illetőleg. Csak mikor az 
angol nagykövet a nagyhercegek doigaban ós 
a hadsereg magatartása tekintetében megayug 
tathatta a nyagtalankodókat, tört ki a forra-
dalom. 

II. Miklós megbuktatása tehát eminenter 
angol befolyásra  es angol cselszó vény re vezet-
hető vissza. É-9 az Oroszországban bekövetke-
zett fordulat  ujabb bizonysága aunak a vég-
hetetlen önzésnek, amellyel Anglia a maga 
külön érdekeinek mindenkit és mindent fel-
áldoz. 

Az angol kormány, amikor látta, bogy a 
béke felé  hţjlo Miklós cár Anglia kedveért 
nem hajlandó lemondani a maga és birodaima 
teljes akciószabadságáról, azonnal tisztában 
volt a cári töprengés jelentőségével és této-
vázás nélkül szövetkezett a forradalommal  a 
szövetséges uralkodó megbuktatásara. Angliá-
nak ez az eljárása példátlan a világtörténet-
ben. Megtörtent máskor is, még pedig nem-
csak Anglia, hanem Oroszország és mások ré-
széről is, hogy beleavatkoztak kisebb országok 
belső ügyeibe és zavarok előidézésével a for 
radalomnak, elég gyakran trónváltozásoknak 
is útját egyengették. PerzBia, Afganisztáu, 
Korea, Szerbia es Bulgária tanulságos példák 
erre nézve, de a legjellemzőbb iskolapélda 
talán Görögország, ahol Anglia és szövetsé-
gesei hallatlan cinizmussal Konstantin görög 
király megbuktatására törtek. De még a Gö-
rögországban alkalmazott módszer sem annyira 
becstelen, mint az, amelyet Anglia az orosz 
carral Bzemben bemutatott. Mert Bzilárd maga-
tartasával a görög király — habár teljesen 
jogosan — mégis csak sok kellemetlenséget 
okozott az ententenak, de teljesen példanel-
küli eset, bogy egy nagyhatalom a vele szö 
vetségben levő éa a szövetséges viszony érde-
kében három évon át hallatlan áldozatokat 
hozó nagyhatalom uralkodója ellen forradal-
mat szitson, amikor a baraţi hatalom csapatai 
még lankadatlan erővel küzdenek a közös el-
lenség ellen. 

Föltehető ugyan, hogy az orosz különbé-
kétől való félelem  késztette György király 
kormányát a dinasztikus és etikai okokból 
egyaránt kárhozatos lepésre, de a békétől való 
felelem  sem lehet elegendő ok a Bzövetséges 
birodalom belső felforgatására. 

II. Miklós az e részben összhangzatos hí-
rek Bzerint — még él s így még annak a le-
hetősége sem tekinthető teljesen kizártnak, 
hogy a lemondásra kényszeritett uralkodó köz-
vetett vagy közvetlen uton még egyszer a mér-
legbe vetheti súlyos Bzavát, már pedig bizo-
nyos, hogy ha elkövetkezhetnék ez a nap, 
Oroszország nemcsak befejezné  a háborút, 
hanem a legélesebb ellentétbe helyezkednék 
a perfid  Albionnal. 

A viszály előbb-utóbb ki fog  törni és akkor 
a hatalmat az a párt fogja  magához ragadni, 
melyhez a katonaság, vagy legalább is túl-
nyomó része a fegyveres  erőnek csatlakozni fog. 

AJ orosz hadsereg Igazi szelleme, ha elte-
UatSnk » forradalmi  városokban levő csapa-

tuktól, egyelőre még nem állapitható meg. Nem 
tudhatni, vájjon a fóbb  vezérek és azok a ma-
gasabb tisztek, kik oly Bokát köszönhetnek a 
cárnak, szövetkezni fognak-e  a republikátius 
szocializmussal cs a túlnyomóan paraszt le-
génység másként gondolkozik-e, mint otthon 
maradt apáik és testvéreik, kik a háború gyors 
befejezését  kívánják ? 

A vidék, a mezőgazdasággal foglalkozó 
néprétegek, miként a szocialisták is, a békét 
óhajtják, de az .előbbieknek aligha kell a köz-
társasági kormányforma,  melynek kikiáltását 
a kezdetben cárjeiölt Alexandrovics Mihály is 
lehetségesnek tartja. Az egész Rom ano v di-
nasztia állitólagoü detrónizálása a legnagyobb 
visszahatásnak lehetne szülőoka. 

Abban a rettenetes zűrzavarban, melybe az 
angol kéz Oroszországot belelökte, minden 1« 
hutséges, éppen csak az egy nem, hogy a for-
radalom, miiiónt a terror idején a francia  köz-
társaság, a nemzet bssíes energiáit megszer-
vezze es harcba vigye a külső ellenség ellen. 

Az orosz forradalom  várható fejleményei 
és históriai következményei ma még át nem 
tekinthető. 

A román invázió Erdélyben. 
— Emlékezés. — 

Nemsokára egy félesztendeje  lesz, hogy 
hazánk délkeleti részét orvul uj ellenség tá-
madta meg és sikerűit neki egyidóre meg-
vetnie a lábát Erdelyben. Ma, amikor tisztán 
látjuk, minő nyomorult sorsra jutott Románia 
azután, hogy áruló módon r.ijtunk ütött, ön-
kéntelenül is fölvetjük  a kérdést, hogy tudta 
ez a minden haditapasztalatot nélkülöző ellen-
felünk  aránylag oly könnyen átlépni Erdély ha-
tárát. 

Hadvezetóségeink kétségtelenül előre meg-
tettek minden intézkedéBt egy rsmán háberu 
esetére. Kétségtelen továbbá, hogy a hadüze-
net nem jött váratlanul, de a rendelkezésre 
álló erők gazdaságos kihasználása — a had-
vezetés egyik alapelve — nem engedte míg, 
hogy egy esetleg bekövetkező román táma-
dásra vaió tekintettel nagyobb csapattomcge-
ket halmozzunk össze és vesztegelt̂ ssünk a 
román határon, amelyek nagykiterjedésű had-
színtereink valamelyikén egyelőre még jobb 
szolgálatokat tehettok. Ezért a román hadüze-
netig csak határvédő csapatok állottak Erdély 
hatát-án azzal a feladattal,  hegy tartóztassák 
fel  az ellenség előnyomulását. Ezek a csapa 
tok tökéletesen meg is oldották föladatukat 
és a történelem fel  fogja  jegyezni hóíies ma-
gatartásukat a mindenütt elnyomó, többségben 
fellépő  ellenséggel szemben. 

A román hadsereg már egy év óta mozgó-
sítva volt, olyan formán,  hogy mindig aj és uj 
részeket hívtak be. A 18 tábori és 6 territo-
riális hadosztál} erejével rendelkező hadsereg 
a hadüzenet átadásakor biztos hirek szerint 
még meg sem közalitette a harckészség álla-
potát. Mindenekelőtt nem volt hegyi tüzérségé 
és azokhoz a nehéz lövegekhez, amelyeket 
Japán, Oroszország és Franciaország röviddel 
a háberu előtt szállítottak, nem volt kellően 
kiképzett személyzete, sem a tisztek, Bem a 
legénység nem ismerték az ágyuanyagot. Biz-
tos tudomásunk van róla, hogy a loszerkérdás 
és még sok más kérdés sem volt megoldva, 
hegyltrénnek is híjával voltak. ÉB Románia 
mégis a háború mellett döntött ÓB a hadüze-
net éjjelén határállásaink megrohanásával nyi-
totta meg az ellenségeskedést. A román had-
sereg harcbadobása határozottan mindkét had-
viselő felet  meglepte. A döntő napon a határ-
helyőrségek romáu csapatait azzal alarmiroaták, 

bogy gyakoriat lesz a halár mentén. A batár-
hoz közelebb állomásozó csapatokat gyalog, a 
távolabbi&kat vasúton menesztették a határra 
s csak itt hirdették ki előttük & hadüzenetet. 
Bizonyítékaink vannak rá, hogy eddig az idő-
pontig sem a tiszteknek, sem a legénységnek 
sejtelmük sem voit a bekövetkezendő esemé-
nyekről és be van bizonyítva az is, hogy még 
a román hadügyminisztérium is csak a leg-
utolsó percben értesült a hadüzenetről. 

Erdély határán sem mutatott semmi a be-
következendő eseményekre, legfeljebb  az, hogy 
Predeálon és Gyiruesbtikkön két személyvonat 
elmaradt. Az első összeütközés Predeal mel-
lett esti 8 cra 15 perckor történt, tehát az 
ellenségeskedés megkezdésének esti 9 órára 
bejelentett hivatalos időpontja elölt; három-
negyed órával később pedig a gyimesi szoros-
nál és a többi hágón íb megtörténtek az össze-
ütközések. Ennek a meglepetésre számító éB 
kétségkívül ügyesen keresztülvitt tervnek je-
lentékeny kezdeti Bikerek jártak a nyomában. 
E!L.árito hadseregeinket még nem összponto-
sítottuk és a budapest—brassói vasút korlátolt 
teljesítő képeBsége miatt nem látszott taná-
csosnak, hogy a határbiztositó csapatok a iiad-
seregnek a határ mentén való felvonulásáig 
felvegyék  a küzdelmet. Hogy ezeket az erőket 
a nagyon túlnyomó számban levő ellenség 
ellen védelmi harcban hiába föl  ne áldozzuk, 
a hadvezetőség arra szánta el magát, hogy 
ezek a csapatok csak éppen, hogy érintkezésbe 
lépjenek az ellenséggel ét: nyomban vonulja-
nak is vissza rendszeresen azoknak a térsé-
geknek a határáig, ahol időközben az elhárító 
hadseregeket felállítják;  közben persze tőlük 
telhetőleg az ellenseg előnyomulását is feltar-, 
tóztatva. BrasBŐtól delre a 82. számú székely 
gyalogezred lelte meg először az ellenséggel 
való erintkezÓBt, visszaverte és minden talp-
alaltnyi földért  hősiesen küzdött. A románok 
várakozásunk ellenére csak lassan nyomultak 
utánunk a kiürített határszakaszokba. Minden 
nagyobb akciót kerülve, lassan tapogatództak 
előre, megszállották Brassó, Csik, Háromszék 
és Fogaras megyéket éa betörtek Szeben, Hu-
tyad és Krassó-Szörény megyékbe ÍB. Alig-
hogy átlépték a batáibágókat, erődítéseket 
eineitek, majd beásták magukat és befejezték 
uHzgósitásukaí. De az dsietés és egyéb mu-
lasztásaik kezdték megbőszülni magukat. A 
gyors előnyomulás két hatét vett ei a had-
műveletekre fordítható  időből, Hátszegtől dél-
keleti-e először bukkantak erős ellenállási a a 
románok, majd Petrozsénynél és Lupénynél 
vissza is verték őket. E perctől kezdve bosszú-
álló sora üldözte a román hadsereget. A Bzö-
vetséges haderők görgetege megindult és a 
mult ev szeptemberének utolsó napjaiban gyors 
egymásutánban következtek a nagyszebeni, 
brassói és orsovai dicső győzelmeink: Erdély 
rövid idő alatt végleg felszabadult  a román 
invázió alól és rövid két hónap alatt elveszett 
Románia ÍB. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Egyházi hirek. Török Ferenc Apa-

nagyfaluból  Csicsókereszturra, dr. Balázsy Imre 
kolozsvári káplán Bánffyhunyadra,  Fekete Já-
nos Vulkánba, Alexa Ferenc pedig Erzsébet-
városra örm. szertartású plébánosnak neves* 
tetett ki. 

Bíró Mihály Tiirkösre, Tódor József  Lu-
pénybe, Veress Ernő Szentiványlaborfalvára, 
Adorján Károly Csikmenaságra, Faaakas Jstván 
Lővétére, Csiki Péter Kolozsra küldetett ideig-
lenes adminisstrátornak, 



2. olda C S I K I L A P O K m 

— JL  menekültek  visszatelepítése.  Sak 
szó esik mostanában a távol idegenben  élő 
és hazasóvárgó elmenekült  testvéreink 
visszatelepítéséről.  XJtánna  jártunk  a dolog-
nak és amint jó forrásból  értesülünk,  a 
kormány  tárgyalásokat  folytat  a badyeze-
tőséggel  a Csik  vármegyei menekültei 
visszatelepítése  ügyében. A tárgyalások 
kedvező  mederben  folynak  és amennyiben 
a badibelyzet  is megengedi,  remélhető, 
hogy a menekültek  visszatelepítése  négy 
béten belől  megkezdődik.  A vármegye te-
rületéből  ki  lesznek  véve a gyimesi köz-
ségek  és a gyergyótőlgyesi  járás, abová 
a visszatelepítés,  katonai  okokból  egyelőre 
nem engedhető  meg. Nagy  kérdés  lesz a 
tisztviselők  családjainak  visszatelepítése, 
legfőképpen  Csíkszeredában,  már azon ok-
ból is, mert a városnak  majdnem  felét  a 
romának  felgyújtották  és a visszatérők 
elegendő  férőhely  és sok más életszükség-
leti  cikk  hiánya miatt nem volnának  el-
helyezhetők.  Itt  említjük  meg, bogy a bel-
ügyminiszter  felhatalmazta  Gyalókay  Sán-
dor  főispánt,  egy, az átvonuló menekültek 
elhelyezésére  szolgáló  barakknak  Csíksze-
redában  leendő  felépítésére.  Az építés  ápri-
lis bó folyamán  foganatosittatik. 

— Győzelmes  harcok  határszéleinken. 
Az elmúlt  héten, dacára  a még mindig  ked-
vezőtlen  időjárásnak,  a távíró  nagysikerű 
harcokat  jelentett  a Csobányos és Uzvöl-
gyekben.  Bobamcsapataink  elfoglaltak  a 
Súlyom  táron levő  erősen  kiépített  orosz 
állásokat,  több mint 500 oroszt fogtak  el és 
több gépfegyvert  zsákmányoltak  csapa-
taink,  az elfoglalt  állásokban  800 orosz 
bolttestet  találtak.  A tegnapelőtt  pedig  si-
kereiket  kibővítve  egy erős  magaslati  ál-
lást  foglaltak  el és 150 orosz foglyot  hoz-
tak  be. Az oroszok  ezenkívül  szakadatlanul 
rohamoznak  a Magyaros  határhegygerinc 
ellen,  de  kísérleteiket  mindenkor  rendkívül 
véres veszteségekkel  űzették  meg. Ezek  a 
nagysikerű  harcok  ékesen bizonyítják  dicső 
csapataink  nagyszerű  harckészségét  és a 
legjobb remenyeket  nyújtják  a tavaszi 
küzdelmekhez,  melyek  meg fogják  szaba-
dítani  határainkat  e betolakodó  ellenségtől. 

— Megbízás. A fdldmivelésügyi  miniszter 
Krajcsovics Bála nyugalomba helyezése foly-
tán az erdófalügyelóség  vezetésével ideiglene-
sen Bodor Gyula főerdótanássost  bizta meg. 

— Nem lesz piros tojúa. Már a mult 
esztendőben u elrendelték, hogy a tojáspazar-
lás megakadályozása végeit nem szabad hús-
vétra tojást festeni  Ez az intézkedés az idén 
is megtörtént. Kürthy Lajos báró a közélel-
mező hivatal elnöke valamennyi törvényható-
ság eiső tisztviselőjéhez rendeletet küldött, a 
melyben tudatja, hogy a közeledő húsvéti ün-
nepek alkalmából mindenféle  tojás festése 
tiloa. 

— A pótrekvirálás Erdélyben. A Köz-
élelmezési Hivatal Károlyi György grófot  meg-
bízta egész Erdély területén a pótrekvirálás 
vezetésével és ellenőrzésével. 

— Egy gyergyói mérnök kitüntetése. 
A háború első napjaiban ment a harctérre a 
kolozsvári 51-ik gyalogezreddel Fejér István, 
aki Marosvásárhely városánál volt mint mér-
nök alkalmazva. A gyergyóalfalui  születésű 
vakmerő székely kint mint kadett és zászlós 
harcolta végig az ezred nagy ütközeteit és 
1915. augusztus 15 én a Jablonikánál vívott 
fényes  diadalban a kis ezüsttel, ugyanazon év 
október 20-án a híres Baronovicii áttörés 
visszaverésénél pedig a nagy ezüst vitézségi 
éremmel tüntettek ki. Sedlonkánál szakaszával 
hátbakeritett és szétvert egy nagyobb orosz 
osztagot, amely egy német századot átkeritve 
éppen megsemmisíteni készül. Az elmúlt évi 
nagy orosz offenzívában  Karcseivánál tartotta 
a 14 napos barc alatt átlörhetetlenül szaka-
szát, amikor a Signum Laudisra terjesztették 
fel,  amelylyel nem régen ékesítették fel.  Fe-
jér hadnagy — kit közben repülővé is képez-
tek — jelenleg a lövészárokban teljesiti köte 
lességét. 

— Áthelyezés. A fdldmivelésügyi  minisz-
ter áthelyezte Nagy Samu erdőmérnököt Csík-
szeredáról Marosvásárhelyre és beosztotta a 
marosvásárhelyi állami erdóhivatalhoz. 

— Még egyszer a kéményseprés. KQ-
váca Zsigmond kéményseprőmester egy nyilat-

kozatot küldött be hozzánk a „Csiki Lapok' 
3-ik számában megjelent közleményre. Ebben 
a nyilatkozatban azt mondja, hogy a kaszár-
nyában nem égett le egy szoba kéménytüz 
miatt s hogy 6 január l-ig dolgoztatott, tovább 
azonban nem, mert Bem Csíkszeredában, sem 
a vidéken mult évi .julius 1-től neki senki egy 
krajcárt nem fizetett  ; többek köpött nem fizet 
a kórház, a kaşzâraya, a földmivegiskola,  a 
róm. kath. szeminárium és internátus. Kije-
lenti továbbá, hogy a régi árakért nem képes 
dolgozni és csak akkor dolgozik, ha fizetnek. 
Eddig tart a nyilatkozat. Megjegyzésünk az, 
hogy egy város tűzbiztonsága gyönyöröen nézne 
ki, ha a kéményseprés arra volna alapítva, 
bogy fizetnek-e  a kéményseprésért vagy Bem 
és pedig olyan árakat, amilyeneket a kémény-
seprőnek maga részére megállapítani méltóz-
tatik. Ez az ügy a polémiát nem érdemii meg, 
hanem újból felhivjtut  a rendőrhatóság figyel-
mét arra a körülményre, hogy a mult ev nyara 
óta a legtöbb házban k é m é n y s e p r é s 
egyáltalában nem volt és csoda, hogy a város 
megmaradt fele  is eddig le nem égett. Kovács 
Zsigmond urnák pedig ha követelése van, adja 
be a városi tanácshoz, melynek 8 nap alatt 
közigazgatási végrehajtás utján fel  kell haj-
tania azt. Ez a rendes módja ennek, nem pe-
dig a siránkozás, melyet okul felhozui  nem 
lehet. Ha pedig olyan házakat akar felkeresni, 
melyeknek tulajdonosai soha sem tartoztak és 
nem tartoznak kéményseprési díjjal, ennek 
dacára hatósági rendeletre sem seperte ki a 
kéményeket egéíz  télen át egyszer sem, akkor 
forduljon  a rendőrkapitányhoz és ő megmondja 
a házszámokat 

v — Csak a legutóbbi pót9zemlén alkal-
masnak talált népfelkelők  tartoznak.be-
vonulni. A hivatalos „Budapesti Közlöny "-
t»en egy honvédelmi miniszteri rendelet jelent 
meg, melynek értelmében a legutóbbi pótszem-
lekeu alkalmasnak talált 1870—1891 években 
született népfölkelók  ápriiis hó 16-án, ha csak 
névsierint felmentve  nincsenek, bevonulni tar-
toznak- A Máramarosszigetre beosztott népfel-
kelők Szatmáron, a Csíkszeredára beosztottak 
pedig Székelyudvarhelyt kötelesek jelentkezni 
az illetékes honvédkiegészitő parancsnokságnál. 
A hivatalos rendelet szerint tehát csak a leg-
utolsó pótszemlén bevált népfölkelóknek  kell 
bevonulniok, 

— Országos hadigondozó szervezet' 
A hadirokkantak és elesettek családjainak gon-
dozása nagy faladatot  fog  róni az országra a 
háború utan. E feladat  gondos teljeBitése em-
beriességi és nemzeti kötelesség. A hazáért 
vérüket ontoitaknak hátramaradottjait a haza 
szeretetébe fogadva  kell a társadalom hasznqa 
tagjaivá nevelni; ez legyen a hála a nagy ál-
dozatért, amelynek ók szenvedő répzesei A 
megrokkantaknak a koldus-sorból való meg-
mentése is kötelesség, de ez csak kis része 
lenne a nemzet tartozásának: vissza kell adni 
életkedvüket, munkakedvüket. E végből a kor-
mány most külön szervezetet létesít, amelynek 
alaprendelkezéseit most adta ki. Ebben a szer-
vezetben egybeolvadnak a háború áldozatainak 
segítésére eddig alakult társadalmi intézmé-
nyek, amelyek szerves kapcsolatba jutnak a 
hivatalos hadigondozó intézménnyel. A hadi-
árvák mellé ki fogják  rendelni a pártfogókat, 
az özvegyek és rokkantak mellé a tanácsadó-
kat A pártfogó  feladata  a rábízott egyén ér-
dekeinek megóvása, a testi lelki gondozására 
való felügyelés,  e végből lehetőleg az árva-
székkel vagy a gyámmal együtteBen jár el. A 
tanácsadó védencei ügyében közbenjárhat a 
hatóságoknál s minden tekintetben segítségére 
lesz. Mindenekelőtt hatóságilag és községenkint 
összeírják azokat, akik ilyen feladatra  vállal-
koznak, ezekből alakítják meg a bizottságokat. 
Az országos irányítást az Országos hadigon-
dozó hivatal fogja  végezni, amely a megszűnő 
rokkantügyi bizottság helyébe lép gróf  Kle-
belsberg Kunó államtitkár vezetése alfctt.  Mint 
hírlik, maga a királyné fogja  e bizottság ala-
küló ülését vezetni. Nagy és nemes feladat 
vár rá, mert eddig ÍB több mint nyolcvanezer 
árva Bzorul a pártfogó  vezetésre. 

— Az uj pénzek. A pénzügyminiszter 
törvényjavaslatot nyújtott be a* uj arany- és 
ezilatérmekrék A huszkoronáa ésr tízkoronás 
aranyak képlapjára a király égési- alakja ko-
ronázási öltönyben és a következő felirat  jő: 
KÁROLY I. K. A. Cs. és M. H. S*. D. Ap. 
Kir., ami rövidítés nélkül ezt jelenti: „Károly, 
Isten kegyelméből Ausztria császára és Ma-
gyarország s Horvát-, Szlavón- és Dalmátor-
szágok apostoli királya". A hátlapra a magyar 
szent korona ország&inak egyesitett címere a 
pajzstartó angyalokkal és M A G Y A R K I R Á L Y -
SÁG körirattal kerül. Az érmek karimáján az 
eddigi: .Bizalmam az ŐBÍ erényben* jelmondat 
helyett Károly király uj jelmondata kerül: 
„Harcban és békében a nemzettel a hazáért". 
Az öt-, két- és egykoronás ezüstérmek kép-
lapjára a király mellképe kerül, ugyanezzel a 
körirattal éa a karimán ugyanezzel a jelmon-
dattal. A hátlapra az egykoronáson a koszo-
rúba foglalt  szent korona, az ötkoronáson pe-
dig az angyalok által tartott szent korona, 
koszorúval körülvéve. A buszkorouás aranyak 
21, a tizkoronások 19, az egykoronások 28, 
a kétkoronások 27, az ötkoronások 36 mili-
méter átmérőjűek lesznek. A százkoronas ara-
nyak a tíz- és huszkoronás aranyak mintájára 
fognak  készülni. 

— A májas elsején bekövetkező előlép-
tetések várható terjedelmét a .KÜLÜGY-
HADÜGY" mai száma közli. A közlemény sze-
rint az előléptetések ugy a cs. és kir. hadse-
reg, mint a m. kir. honvédség és a m. kir. 
uepfelkelés  állományában a szokott mértékben 
történnek meg. A „KÜLÜGY-HADÜGY meg-
rendelhető a kiadóhivatalban, Budapest, IX., 
Üiiői-ut 11—13. szám alatt. — Előfizetési  ára 
negyedévre 6 korona. 

— Oláhország már nem remei. A 
Brassói Lapok irja: Egy Bukarestből Brassóba 
érkezett magas állású tisztviselő beszélte ne-
künk a következőket: Megállapíthatom, hogy 
Románia teljesen elveszettnek tekinti magát 
es ma már alig van ogyetlen józanul gondol-
kodó polgára az országnak, aki ne arra épí-
tené legnagyobb reménységét, hogy a központi 
hatalmaknak talán nem áU érdekükben Ko-
mániát egészen eltörölni a föld  Bzinéről. Ro-
mán hadsereg olyan értelemben, hogy azt ko-
molyan számba is lehessen venni, nyilván már 
alig létezik. Az orosz forradalom  Románia 
minden reménységét a minimumra csökken-
tette. S'jnki se törődik vele többet. Protektora, 
a cár koronátlan uralkodé, aki semmit Be te-
het már az érdekében. 

— mindenkit igazolásra szólítanak 
fel.  Hazai. Samu . báró, a katonai hivatal ve-
zetője a napokban kiadott rendeletével arra 
utasítja a katonai parancsnokságokat, bogy a 
polgári hatóságok közreműködésével igazoltas-
sanak minden katonát, a tábornoki rangtól az 
utolsó közemberig, azonkívül minden civilt. A 
rendelet kibocsátására azért volt szükség, mert 
sokan vannak, akik a sorozásokon nem jelent-
keztek és mert sokan visszaélnek az egyen; 
ruha viselésével. Az igazoltatást vegyes bizott-
ságok végzik, amelyekben képviselve van a 
katonai és a polgári hatóság. A bizottság bár-
hol felszólíthat  igazolásra mindenkit. Szállo-
dákban, vendéglőkben, kávéházakban, sőt az 
utcákon és magánlakásokban is mindenki en-
gedelmeskedni tartozik a bizottság felhívá-
sának. 

— Konyhakerti vetemények terme-
lése. A földmivelésűgyi  miniszter leíratott in-
tézett valamennyi törvényhatósághoz, amelyben' 
arra való hivatkozással, hogy a közfogyasz-
tásra szolgáló táplálékok, különösen a gabona-' 
félék  pótlására eddig is igen alkalmasnak.mu-
tatkoztak a kerti vetemények és zöldségnemtiek; 
felhívja  a törvényhatóságokat, hogy- ezek ter-
melésének, főleg  a városi lakosság körében 
való előkeszitése és minél nagyobb arányok-
ban való megvalósítása iránt intézkedjenek. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Ckerdában. 




