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A háború. 
Az oroszországi események jelentékeny 

mértékben csökkentett-ók azt az intenzív ér-
deklődést, meiylyel a világ a döntést ígérő 
tavaszi offenzíva  eljövetelét várta. Attól a nap-
tól kezdve, amikor a cár detrooizálásA n>eg-
értette a világgal az orosz forradalom  korsza-
kos jelentőségét, a véres háborúban kimerült 
ucpek inkább az orosz belügyek alakulásától, 
mintsem a harctéri eseményektől várták a béke 
eljövetelét. 

Az Oroszországban beállott fordulat  azon 
ban csak annyiban volt hatással az oro*z 
frontra,  hogy a politikai láz a katonaságon h 
erőt vett, ám mindaljból, ami eddig megiiizUató 
hírként kiszivárgott Oroszországból, lehetetlen 
biztos következtetést vonni a fronton  álló ha-
dak hangulatára B még kevésbé állapítható 
meg, vájjon az angol biztatásra dolgozó orosi. 
kormány a front  mögötti tömegdk legbürgősebb 
szükségleteinek a kielégítése erdekében a had-
sereget (juaotité cegiígeableuak tekinti-e v 
íorradalain kitörése óta s nem tiulo!, vájjon 
gondoskodjeléggo az emberanyagban, rnn-
iiicióbau és élelmezésben mutatkozó hiáayok 
pótiásárói'? 

Valószínű, bogy a belső átalakulás ezernyi 
nehézségeivel küzködő Oroszortzág m4g sokáig 
nem lesz képes nagyobbszabuau oííinzivára, 
de a/jri nekünk, meglepetésüket elkerülendő, 
az orosz froaton  is reseu kell állnuck. 

Azok a kisebb vállalkozások, melyeket az 
oroszok elszántabb tisztek kezdeményezésére 
a front  küíönbözc pontjain megkísértettek, balul 
ütöttek ki s legfeljebb  aria Bzolgáltak, Jiogy 
az erőszakolt harcban 10,000 foglyot  ejtettünk 
* több fontos  pozíciót elhódítottunk az oro 
szóktól. 

A nyugati harctér ellen már megkezdődött 
a nagy haboiuság, a franciák  és angolok meg-
közelítettek St Quentin elómüveit, sőt már a 
nagy tömegeknek egymással való érintkezése 
is varbató. A régebbi német állásoknak fel-
adása és Hir.deuburg szellemében fogan  atoai-
tott nagyszerű viŝ zavonuiá-sa a német csapa-
toknak elsőrendű teljesítményének tekinthető, 
de a stratégiai mozdulat igaz értékét majd 
csak az ezután várható események fogják  el-
dönteni. 

A4 olasz fronton  a készülő akció korvonalai 
nem bontakoztak ki mégoly móltékben, bogy 
meg lehessen állapítani, ki lesz a támadó fél, 
bol es mikor várható a döntő offenzíva  ? A mi 
akciónkat az időjárás ÍB késlelteti B hogy milyen 
körülményes és kockázatos a korai tavaBzi 
offenzíva  ezen a területen, elég utalnunk arra, 
bogy a hirtelen hóviharok éa a lavinák uuuot 
Conrad tavaly is kénytelen voit április köz2-
péról májuB közepére bahsztaci fényeson  elő-
készített támadását. Az olaszok nem felejtet-
ték még el tavalyi vereségüket s egybehangzó 
birek szerint várható offanzivánk  miatt egész 
Itáliában napról-napra nő az az aggodalom a 
különösen a Pó vidéki lakosság fél  az eljö-
rendő eseményekéi- Nem csoda, bogy a nagy 

i inség által is novait pess/irant. hangulat meg-
szaporította az olasz líékeuai átok a/jmât. 

Az amerikai koi;gm:Hi.us hfttúroíHtá  íoíy-
tán ezután már Atnerikí. is hadviselő filuok 
tekinthető. A dolgou «uai állasa sze í̂pt az 
Unió ctfk  Nomele rnzuggnl szemben deklara'tR 
a hadiállapot fennállását,  ei'enben Ausztria-
Magyarországgal és balkáni szövetségeinkkel 
a diplomáciai viszonyt m-m szakította meg, 
mi azinbaa már jóvá teltük Amerika mulasz-
tását. 

Amerika háborúi beavatkozása .egfsljobb 
a tengeren javíthatja meg a/. ontente egyre 
.osszabodó helyzetét, aroe-inyibec az amerikai 
u.idi- és tc.gar.iszoti flotta,  do leginkább a 
torpedóüzők hutáin)ruja ujabb veszedelmei 
j».'leat a némot tengeralattjárók számára. Mi-
vel uzoü'oan joggal feltehető,  hogy a német 
kormány ós az admiralitás kezdettől fogva  te-
kintettel voltak Amerika esetleges beavatko-
zására, végleges  ítélkezés előtt be kell várnunk 
azokat a csouatotteket, amelyeknek végrehaj-
tására az angolénál sokkalta ini'eriorieabb ame-
rikai tendert»jzet vaíblkozott. 

A Magyaros és a Sfcvorjes 
elfoglalása. 

I'.L ÜÍIjUhnáhzáUdt  enge 'élyive>). 
Az oroszok véletlenül karacsony eiótt ia-

gadtai: el nagy túlerővel az 1340 méter magas 
Magyarost es n még magssabb üöverjest, ei-
keseieaett ellenállás után. A haiáimegvetó vé-
dők alig 100 méternyit hátrálták, közvetlenül 
a csúcsok ulait V9tettck meg lábuk.-1 és Le-
tekig kitartottak, némely helyen síig 50 lépesre 
uz ellenacgtcl. Mint A fenskei'tíB*I>.ek,  függtek 
ezek az állások a sziklás, kopár laeredek oi 
daJa'ion. Az ellenség magaslati állásairól bete-
kinthetett * Csobácos völgybe, aa 1528 méte 
re? Munte Caruntáról uraikodoti az e^ész kör-
nyékén. Nem volt az a csekély csapatmozdu-
lat, hz ? szekér vagy malhásállaíob l̂op, Amely 
elkerülte volna a szemet. A legsürgősebb után-
pótlás uz első vonalba csak leleplezéssel, uj 
utak építésével vo*t lehetséges. A szaküuzt a 
cs. éa kir. 9. az. gyalogezred tartotta meg-
szállva. Tizenegy teljes héten át kehett min-
den szál embernek óriási követelményűkkel 
megbirkóznia. 

Március hó 8-áa következett a megtorlás. 
AZ orosz uraló-magasiatokat visszahódítottuk. 
A Lapos, Magyaros és Söverjes megrohamo-
zásában a 9. gyalogezred két zászlóalja vett 
részt. A roham d. e. 11 órára volt elrendelve. 
De a mieink már az előkészítő ágyutüznél sem 
türtőztették magukat. Méteres hóban, merede-
keken át félórával  előbb megszállták a Söver-
ieet. Egy madk csoport a Csobános-völgytől 
tört előre, c^atlakozolag a Sövorjes és a Monte 
Cărunta oldala olien. Ki  a ciopor» is tökéle-
tesen oldotta meg a feladatát.  A Söverjestól 
aztán az egéEz ellenséges állást felgöngyöli 
tetiUk. A 9. gyalogezred két százada ellenáll-
hatatlanul kergette maga előtt az oroszokat. 
A Söverjes északi kúpján az ellenség egyideig 
géppuskával próbált ellentállni és ellentáma-

dásra menni. A kilencesek sn-e kiV.igricnt-
aarccal vettek meg a kúpot. A roluimiiull/m 
parancsnokának, Sandei zasziÓPi'ük, ctt htly-
bea. távbeszélőn adomá^yeaták a2 „u;aay vi-
tftZáá̂ i.»,*. 

Hasoüióan féayes  teljositméuy vait a î»luite 
Carunta csaknem megmáŝ uatatl&n eroHzk-jüő-
jcnek megrohan áaa.Hí.cg tai anul, mticdiíaugyes-
séggel mábzta meg a eaiklát Bwü.jyj haüsia^y 
rc-hamhuilátna, minden követ, minden ŐZ;kiü-
lepedést fedezéknek  hasznúiva és egyszer 
részint oldalt, részint hátha kapta a meglepett 
oroszokat. Nem mars-'i más hátra, rövid 
áUoa után lefttlék  .'-jgyvert. líe> 
körülbelül anberi '̂ .ettünkfo^iv..!.  4 
neK azzal » mcgje^yze::íel a(La 
elődje, hogy éppen ezen a ponton bevehetet-
len. Az elienség ezen a szakaszon összesen 3 
tisztet, 344 embert vesztett foglyokban,  lüü 
embert halottakban, továbbá 5 géppuskát, 4 
aknavetőt, 1 kézigránátveíót, 2C0 padkát és 
egyéb hadianyagot. Veszteségűink aíig kerül-
hetnek szóba. — A feladatot  fényesen  megol-
dottuk. 

Kot jelenetei érdemes leszögezni. Egyik 
orisz alhadnagyot éppen az ebédjénél leptük 
meg. Nagy ielkinyuga'oaiinal Coak azt ke-üe, 
hgalabb az ebédjet hadd egye végig, hiszeu 
most már ugy is a mienk éa hosszú utat iiell 
meg mencio -- a fogolytáborig.  Egy orosa i'ő-
hadnsgynak az eif^gatása  piilonataban bjztak-
ezredparascsnukának ?ft  a paranuját, hogy az 
állást loltetleuül tarcua. az „'Uohiú "lubCíi '̂'. 
Nyugodtat' végigoh'iiHsa a parancsot aa a kit-
liipjáu jelenti, hogy a pu.ia<<esot aligha it^ie-
sitheti már. éppen m-ni jadul el — io-j^ba 
Az „utolsó ember" a k'úlo'ini?, uk! n piiiajosit 
visszaviaz». — Hat itolsó emberr a mioiuK 
vibszakiiidtok nz oicsz 'izraiipar-n^oüokh^A — h, 
jolvntéssel. 

Zita királyné felruházza  az 
erdélyi gyermekeket. 

Az o!áh betörés iniait nyouiorbn tU-
lyedt erdélyi magyarságni' k Zita ki-
rályné a legfőbb  patrónusa. Az „Er-
délyért" jelige alatt megindult mozga-
lomnak nincs lelkeeább támogatója, miut 
a magyar királyné, aki valóban példa-
adó buzgósággal igyekszik letörölni az 
árvák könnyeit, enyhíteni a földönfutók 
nyomorát. 

Az akció két hónapjának statiszti-
kája fekszik  előttünk. Februárban és 
máiciusban 12.946 darab ruha készült 
el az akció kolozsvári varrodájában, 
15,445 darab ruha a budapesti műhely-
ben. Ajándékképpen 15.150 darabot ka-

jpctí az egyesület, ennek a -jelentős-
számnak a kétharmadrészét, 10.215 da-
rabot maga Zita királyné ajánlott fel. 
A vásárolt ruhákkal együtt 48.3*7 da-
rab ruha érkezett eddig az akció ko-
lozsvári raktárába, ebből 36.084 darab 
ruhát osztottak ki  a menektltek között. 
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elére halasztást szenvedett, mert a Né-
metországban megrendelt tálpVágó ké 
sek^a.kiviteli tilalom watt nem érkez-
hettek meg. Zita királyné 18.750 pár 
cipőt adományozott az akció céljaira s 
a..többi*ádbmányoikal egytttt 52.000 
pár cipőállofV  rendelkezésre. Abelügy-
riUZtöT 3T.600 küldött 
az egyesületnek. Eddig 28.723 pár ei 
pót osztottak ki a menekültek között s 
természetes, hogy a felruházott  mene 
kültek száma folyton  gyarapszik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— 8Zemélyihir. Fejér Sándor alispán 

Budapestről - hazaérkezett. 
— A felszabadult  vármegyék. A bel 

Qgy miniszter 4168. száma rendeletével Brassó, 
Fogaras, Szeben, Hunyad és KrasBÓszörény 
várrtiegyéket a- hadvezetőséggel egyetértőleg 
a belső hadműveleti területből kivette és a 
külső hadműveleti területbe osztotta be. Ez 
rendelkezés azt jelenti, hogy ezentúl csupán 
Csik és Háromszék vármegyék tartoznak a 
belső hadműveleti területhez, hol az eddigi 
igazolványi kényszer továbbra is fennmarad, 
mig a felszabadult  vármegyékben elegendő az 
utazáshoz a rendőrség által kiállított úgyne-
vezett személyazonossági' igazolvány. 

— A bíróság köréből. A helybeli kir. 
törvényszék kebelében igen nagy változások 
törtéötek. Csak nem régiben helyezték át Bodó 
Farkas kir. törvényszéki tanácselnököt Buda-
pestre és most ujabb nagyobb változások hi-
rét hózza a hivatalos lap. Bigner József  kir. 
törvényszéki elnököt ugyanis a budapesti bün-
tető törvényszékhez táblabirói cim- és jelleg-
gel felruházott  birói minőségben, Kovács La-
jos törvényszékünk egyik legrégibb bíráját ha-
Bónló minőségben Debrecenbe éB Görög Péter 
törvényfezéki  bírót hasonló minőségben Mára-
maróaszigetre helyezték át. — Az áthelyezést 
mindannyian maguk kérték. A megüresedett 
birói • székek betöltése iránt még nem történt 
intézkedés. 

— Bevonulások elhalasztása. A hon-
védelmi miniszter mai napon táviratilag érte-
sítette a vármegye alispánját, hogy a rossz 
időjárás miatt megkésett tavaszi mezőgazda-
sági &utféflát<&  elvégeifiéíése  céljából az 
1872-1886.^.évi -születósü magyar, illetve 
osztrák állampolgár néjjíellíelüfc  ' bevonulása 
április 16-áróJ május 14-ig elhalasztatott, a 
többi évfolyamok  bevonulása április hó 16 ra 
aztöiban érvényben marad. A közigazgatási 
hatóságok szigorúan ellenőrizni fogják,  hogy 
a most he nem vonuló népfelkelők  a legszor-
galmasabban végezzék mezőgazdasági munká-
lataikat 

— Barakk menekültek részére. A me-
nekülők elhelyezésére Csíkszeredában épitendö 
barakk tmyaga már megérkezett a csíkszeredai 
vasuti íllomásra. Az építéshez a legrövidebb 
idő' álatt hozzá kezdenek és értesülésünk sze-
rint a városháza előtti szabad tér van kisze-
melje felhelyezésére.  Az építőst Szántó Albért 
mérnök Vezeti. 

— A hadikárok felvételének  megkez-
dési». Vármegyénkben a hádlkárok felvétele 
eá&sZeiTsaa Városban Iprills ^3-án kezdődik 
méfc.  'Ezúton is fifcyelmörtetjdfca  károsultakat, 
hófer  feSrb^eléőtó&efket  sürgősen adják be és 
2 :á Vl&rosUáfeá&ál  lehetőleg sze-

mélyesen jelenjenek meg. Folyó hó 16-án aş 
eljárÜrtgyorsitása feTegységeesége  érdekéből 
értefcéteíet  lesz GyaWkay főispánnál  és remény 
van'aA, hogy a kárfelvétel  a kívánatos gyor-
sabb îdÉpóban fotf  -eszközöltetni. Ugyanakkor 
ântâfq&  meg a sdttcndet ia, mely szerint a 
kálfelvéfel  kötegenként megindul. 

— A1 képVisötóválasztók őtftóeirása. 
Az"orsZággyül̂ fcépViselőválasztók  1918. évi 
névjegyzékének összeállítása céljából a vár-
mfegye  központi választmánya április hó 15-én 
délelőtt 10 órakor kezdi meg üléseit, melyen 
az öBSzeiró küldöttségek munkálatai fognak 
felülvizsgáltatni  és a névjegyzékek összeállit-
tatni. 

— A tavaszi gazdasági munkák meg-
kezdése. A korai tavasz lehetővé tette, bogy 
Csikvármegyében az idén a szokottnál koráb-
ban kezdődjék meg a tavaszi munka. A román 
betörés, a vármegye evakuálása és belső had-
színtérré alakulása ezernyi akadályt gördített 
a gazdasági munkák elé. Ennek dacára meg-
nyugvással állapítjuk meg, bogy a lehető in-
tézkedések megtörténtek, a vetőmag vasútra 
adatott, szántóekék, boronák nagy részben már 
kiadattak és az igáserő pótlására igen nagy-
Bzámu katonai fogat  áll rendelkezésére. Felette 
kívánatos volna azonban, hogy a vetőmag mi-
előbb megérkezzék. Azokban a nem csekély 
'számú községekben, főleg  Kászonban, Alcsikon 
és Felcsikon, hol a lakosság csekély részben 
menekült el, az őszi vetés rendesen elvégez-
tetett és jól telelt ki. Vannak azonban közsé-
gek, főleg  Középcsikban és a gyergyói részek-
ben, ahol őszi vetés vagy egyáltalában nincsen 
vagy csak igen kevés és ahol igen fontos  a 
gazdasági munkáknak elvégzése. Reményünk 
a fennforgó  nehézségek dacára megvan arra, 
hogy vármegyénkben vagy egyáltalában nem, 
vagy csak igen kevés föld  marad vetetlen. A 
belügyminiszter altal kiauott ujabb rendelet 
következtében elmenekült lakosságunk túlnyo-
mó részben két héten belől hazaérkezik és 
módjában leŝ , hogy földjeit  katonai segítség-
gel megmiveihesse és bevethesse. Az erre vo-
natkozó felvételek  és eljárási mód, lapunk más 
helyén olvasható. 

— Csiosai János meghalt. Vármegyénk 
közismert Csicsai Jánosa, kit a hargitai fürdő 
örökös fürdőbiztosa  néven is ismertek, amint 
a fülei  községi elöljáróság irja, a napokban 
elhalt. Évtizedeken át a jólelkű emberek fillé-
reiből élt éB mindenütt, ahol megjelent, derült-
séget keltett. A románok elől ó is elmenekült, 
a menekülés azonban az ő öreg csontjait is 
megviselte és távol idegenben megvált a földi 
élettől. 

— A május 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. 
népfelkelés  állományában a szokott mértékben 
történnek meg. A „KÜLÜGY-HADÜGY meg-
rendelhető a kiadóhivatalban, Budapest, IX., 
Üllői-ut 11—13. szám alatt. — Előfizetési  ára 
negyedévre 6 korona. 

— A katonai felmentések  reviziója. 
A kormány elrendelte a katonai vizsgálat alól 
való felmentések  revizióját. A katonai érdekek 
szemmel tartása mellett azonban a legfonto-
sabb köz- és gazdasági érdekeket ezentúl is 
gyelembe fogják  venni. A revízió keresztül 
vitelével talán elenyésznek majd a különböző 
oldalról, főképpen  a törvényhozásban felhang-
zott panaszok. Máa részről pedig, midőn a 
végső mérkőzésre minden erőt meg kell fe-
szíteni, nemcsak méltányosság, hanem nemzeti 
kötelesség, különösen a már régóta a harcté-
ren Bzolgáló harcosokra való tekintettel ÍB, 
hogy azok, akiknek nem kell feltétlenül  pol-
gári munkát végezniük, tehát nem a közérdek 
szolgálatában állanak, a katonai teher alól 

tyomiitbtt Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában, 

mentesek nelegyenek. Minden bizonnyal helyes 
léin» a 1^szolgilHá^an ^ ^ « n e n n ^ n 
számbeli váíógatá^törtööik, nrfgkffibnbdztetést 
fehfti  az e ^ e n l ő e ü jofééitan^ktíáh  a családo-
sok és legölyemberék közt. A k i k * felmentés 
«ddig élveW&k, úgyis haBonttthatttian előnyt 
szereztek tóbkkal1 BZenftfen,  .ákllc már régebb 
idó óta vagy éppen a háfcortí  *eídete óta ka-
tonai szolgálatot teljesítenek. Ma mindenkinek 
ki kell vennie a részét a nehézségből, nem 
szabad tehát annak, aki nem a közérdeket 
szolgálja, menekülnie a hadiköteleBség alól. A 
kormány a felmentést  véleményező hatóságo-
kat is szigorúan utasította, hogy a felmentési 
vizsgálatokat lelkiismeretes pártatlansággal in-
tézzék. Ezt valóban nagyon ÍB megkívánhatja 
az a hadsereg, mely vérével áldozott az ország 
létének védelméért 

— Vetőmagok kiosztása és katonai 
munkaerő. Gazdaközönségünk tájékoztatá-
sára illetékes forrásból  közöljük az alábbia 
kat: A tavaszi gazdasági munkák vármegyénk-
ben már mindenütt javában folynak  Főcél 
minden gazda előtt az legyen, hogy földjét 
lehetőleg a maga erejéből mivelje meg. — 
Amennyiben nem áll rendelkezésére megfelelő 
kézi és igáserő, jelentkezhetik az Illetékes köz-
ségi elöljáróságnál vagy városi tanácsnál, mely 
a szükséges katonai munkaerőt részére kiesz-
közli. Katonai munkaerőt háromféle  módon 
lehet igénybe venni és pedig tartásra, napibér 
mellett vagy accord munkára éB részébe. Ha 
a gazda tartásra vesz igénybe katonai kézi éa 
igáserót, egy ló részére naponta 5 kiló Bzéna 
és 5 kiló zabról (eBetleg árpa vagy burgonyá-
val keverve) és a katonának szükséges napi 
élelemről kell gondoskodnia. Napibér mellett, 
ha a föld  ősszel fel  volt Bzántva, 10 koronát, 
ha nem volt felszántva,  12 koronát kell 
fizetnie.  Ha részébe dolgoztat, akkor ha magot 
ad, a hozam 40 százalékáért, ha magot nem 
ad, a hozam 50 százalékáért müvelik meg 
földjét.  A főszolgabirák  címére nagy mennyi-
ségű zab és árpa vetőmag már vasútra ada-
tott, ezekért a községi elöljáróságnál kell je-
lentkezni. Amennyiben a vetőmag a szükség-
letet nem fedezné,  gohdoskodás történt, hogy 
az burgonyával pótoltaSBék. Hat métermázsa 
lóhere vetőmag már megérkezett Csíkszere-
dába. A kiosztást a gazdasági felügyelőség 
fogja  eszközölni. Egy métermázsa 445 korona. 
Szántási munkálatokra minden valószínűség 
szerint már legközelebb gózekék is érkeznek. 
A vetőmagok már a legközelebbi napokban 
megérkeznek. 

— Halálozás. Ráduly Béni Árpád cigány-
prímás, ki a háború kitörése óta a 82. gya-
logezredben a harctéren teljesített szolgálatot, 
a brassói csapatkórházban, a harctéren Bzer-
zett betegsége következtében eibnnyt Ráduly 
Béni Árpad hosszú időn át legkedveltebb mu-
zsikusa volt Csíkszereda ós vidéke társadal-
mának. 

— Két hadikárfelvevő  bizottság fog 
működni. Lapzártakor értesülünk, hogy a 
pénzügyminiszter a hadikárok felvételére  ala-
kított bizottságba a pénzügyi kincstár képvi-
seletében második tagul a budapesti m. kir. 
22. felméréBi  felügyelőségtől  Scultéty László 
kataszteri főmérnököt  kijelölte. Ez azt jelenti, 
hogy vármegyénkben egyidejűleg két bizottság 
fog  működni, ami az eljárást lényegesen gyor-
sítani fogja. 
Sz. 94—1917. m. j. " "" " 

HIRDETMÉNY. 
Csik vármegye közönsége (magánja vai) tu-

lajdonát képező s a csíkszeredai m. kir. főld-
mives-iskoia által visszahagyott, a kir. törvény-
szék, a m. kir. honvédlaktanya mögött és ezek 
szomszédságában fekvő  ingatlanok Csíkszere-
dában a csikmegyei magánjavak hivatalos he-
lyiaegóben 1917. évi április hó 14-én délelőtt 
9 órakor nyilvános árverésen' haszonbérbe 
adatnak. Megígért haszonbéri összeg a haszon-
bérlő által készpénzben azonnal lefizetendő. 

M a g á n j a v a k i g a z g a t ó s á g a : 
Csíkszereda, 1917. április 10. 

Dr. KOVÁCS GYÁRFÁS. 




