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Kéairatok nem adatnak viBasa. 

A harmadik évforduló. 
Csíkszereda, julius 25. 

1914. évi julius 20 án rendelték el 
a mozgósítást. 

Â vízözön óta nagyobb szerencsét-
lenség nem érhette a világot, mint érte 
e naptól kezdve. 

Mindent hittünk akkor, de azt az 
egyet nem, hogy három évig fog  tartani 
a vad embergyilkolás. 

Három év a nemzetek és a világélet 
történetében nem nagy idő, de akkor, 
a midőn ez a három év nem áll egyéb-
ből, mint a nemzeteknek, az emberek-
nek egymással való vad tusájából, egy-
másnak vad gyilkolásából, amikor a 
három év alatt a kultur nemzetek fiai 
megszakítás nélkül csak vérben füröd-
nek, lehetetlen emberileg elgondolni 
azt, hogy létezzen valaki, aki azt ne 
mondaná, hogy elég volt. 

A fák  levelei harmadszor hullanak 
le, de fiaink  még nincsenek itthon. 

Meddig tart még e világszerencsét-
lenség? Mikor lesz vége? Ki tudná 
megmondani 1 A jó Isten, aki az égben 
van, de emberi halandó e földön  nem. 

A béke nem rajtunk mullott. Már az 
elmúlt év decembereben felajánlottuk. 
Ellenségeink visszautasították. Nem akar-
nak bekülni. Meg akarnak semmisíteni, 
vagy ugy leverni, hogy könyörögve 
kérjük a békét, amelyet ök diktálnának. 

Kijelentettük, hogy hódítani nem 
akarunk; senkitől semmit elvenni nem 
akarunk, csupán országunk határait 
védjük, abból senkinek semmit át nem 
engedünk éB ha mindnyájunknak is el 
kell pusztulni, Magyarország szent föld-
jét az utolsó csepp vérünkig védeni 
fogjuk.  . 

A béke szavait eleget hallattuk. 
Hallják most ellenségeink, hogy még 
küzdeni tudunk. 

Hallják meg ellenségeink az évfor-
duló napján: „Él magyar, áll Buda még". 

Ne értessünk félre  1 
Nem a háborúért lelkesedünk, nem 

harci riadót fujunk  az évforduló  napján, 
nem a béke ellen lázitunk, hanem el-
lenségeinket akarjuk meggyőzni küz-
delmük további céltalanságáról, ellen-
ségeinkkel akarjuk megértetni, hogy a 
magyar haza földje  szent és sérthetetlen, 
azt megcsonkítani, abból az oláh vagy 
a szerb részére még egy darabot is le-
vágni oktalan törekvés, oktalan vérpa-
zarlás. 

Megvédtük a magyar hazát, megvéd 
tttk a monarchiát, megvédtük a Habs-
burgok trónját' 

Ez volt háborús célunk ezelőtt há 
rom évvel, ez ma is három év után. 

Ha van nemzet, amely kivette részét 
a világháborúból, ugy a magyar nem-
zet első helyen áll. Küzdöttünk magun-
kért, küzdöttünk mások kelyett, szen-
vedtünk a csehek miatt. A kedvelt cse-
hekkel nagyon felsült  az egész monar-
chia. Cserbe hagytak, megcsaltak, elárul 
tak és végül ellenünk küzdöttek. 

A harmadik háborús év eltelte után 
rendületlenül kitartunk, ha szükség és 
kell, a negyedik évben is. A felelőssé-
get magunkról elhárítottuk. Isten és 
emberek előtt nyíltan kijelentettük, hogy 
minket a becsületes bekevágy vezet. 

A német birodalom uj kancellárja 
világos szavakkal adta tudtára ellensé-
geinknek azt, hogy ha eddig ki nem 
éheztünk, ezután még kevésbbé fogunk 
kiéhezni. Fegyverrel, erővel jöhet Ame-
rika is, a minthogy jönni is fog,  de 
leverni, megsemmisíteni ők sem lesznek 
képesek. 

A harmadik év elteltével érkezik 
Amerika. Az események azt mutatjuk, 
hogy a negyedik év háborúja az övé 
lesz, ha ugyan el nem késik. 

Az évforduló  alkalmával ugyanis a 
galíciai események felé  irányul az egész 
világ figyelme. 

Az orosz gőzhenger visszafelé  hen 
gerel. Mintha nem is minket tekintene 
ellenségnek, hanem azokat, a kik otthon 
vannak, a kik otthon intézik a háború 
sorsát. 

Az orosz ezredek jórésze megtagad 
ták az engedelmességet, elhagyták állá-
saikat. 

Qyülést tartottak a roham előtt. Ki-
mondották, hogy elég volt, tovább nem 
véreznek, tovább nem küzdenek. 

Ezt jelentik az orosz hivatalosak. 
Vájjon ellenségeink mit fognak  ehez 
szólni ? 

Mit fognak  cselekedni, ha elveszítik 
a nagy gözhengert. 

Akkor sem békülnek? Lehet, hogy 
meggondolják, de bármit is gondolnak, 
a béke nyilatkozatot tőlük várjuk, mert 
mi egyszer megtettük, másodszor már 
rajtuk a sor. 

1914. évben Tarnopol az oroszok ke-
zére jutott. Azóta birtokukban tartották. 

Ma már megint a mi kezünkön van. 
Elmondhatják a lengyel zsidók, amit 
elmondottak az elmúlt évben Varsó 
elestekor: .Szépen megyünk Berlin 
felé". 

A harmadik évfordulón  a muszka 
hadak Moszkva felé  sietnek. Mintha el 
felejtették  volna, hogy a franciák  ne-
kik találkát adtak Berlinben. 

A franciák  sem érkeztek meg Ber-
linbe, sem a szerbek Budapestre, sem 
az olaszok Triesztbe, az oláhok meg 
Kolozsvárra, pedig három éve, hogy 
készülnek és utaznak. 

Három év eltelte után bízzunk az 
Istenben és akkor elleneégeink ezután 
sem fognak  megérkezni. Összefogott 
az egész világ ellenünk. Két annyi 
ellenséggel állunk szemben, mint állot-
tunk a háború kezdetén. Tartsunk ki, 
mert mindennek vége lesz, vége kell 
lennie, mert az események a kibonta-
kozás útját mutatják. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az oroszok óriási veresége. 

Az osztrák-magyar és német szövetsé-
ges csapatok az oroszok támadására 
hatalmas ellentámadással feleltek,  lfiz 
az ellentámadás rövid pár nap alatt 
nagyarányú és győzelmes hadműveletté 
fejlődött  ki, melynek eredményeként 
megingott egész hosszában az oroszok 
galíciai frontja  és a legnagyobb felbom-
lásban özönlik vissza Bessarabia felé. 
A békére vágyó orosz ezredek, bár há-
tulról francia  és japán tisztek gépfegy-
vertüzzel kergették rohamra, roham 
helyett híbhoz tett fegyverrel  ürítették 
Ui legerősebb állásaikat és kezdették 
meg visszavonulásukat. Alig hinné el 
az ember ezt a világszenzációt, ha nem 
maga az orosz vezérkar jelentené, mint-
egy meutaégéül hozva fel  óriási vere-
ségüknek. Ha a jelek nem csalnak, rö-
vid idő alatt az antant végső vereségét 
szenvedi, de mindenesetre jóval nagyob-
bat, mint a világhíres gorlicei csata után. 
Nekünk nemcsak fényes  elégtétel, de 
nagy üröm is az oroszok döntő vere-
sége, mert felszabadítja  lelkeinket az 
egy év óta rettenetesen ránk neheze-
dett nyomás alól, sőt alapos reményt 
nyújt arra, hogy sok szenvedésünknek 
és három éves bizonytalanságunknak 
mihamarabb vége szakad. Mig egyik 
ezemUnk Gaíiczia felé  fordul,  másik a 
tölgyesi, gyimesi és uzvölgyi szorosok 
felé  tekint, hol a vezérkar jelentései 
szerint a harcok szintén megindultak. 
Bizalmunk erős, hogy a galicziai front 
bomlása ragadós lesz, vagy azzá teszik 
vitéz katonáink, kik rendithetetlen fal-
lanxban allanak a határainkon és vár-
ják a parancsot. Nyugalom és bizalom, 
mert erős a hitünk, hogy a közeli jövő 
ezúttal nem hoz csalódást nekünk. 

— Kinevezés Az ígazságügyminiBter 
Anka György dr. budapesti lakos ügyvédjelöl-
tet a csíkszeredai kir. járásbirősághoz jegy-
zővá nevezte kl. 
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— Firtos Fereno temetése. Felsóben-
czédi Firtos Ferencnek, a hősi halált halt r3-
pülőtisztnek temetése folyó  hó 20-án városunk 
közönségének legmelegebb részvéte mellett 
ment végbe. A főgimnázium  épületében felra-
vatalozott koporsóját elborították a koszorúk 
és virágok, melyeket a közönség és a tisztikar 
helyezett el a koporsóra. Végtisztességére el-
jött mélyen lesújtott édesatyja, Firtos Ferenc, 
a szászvárosi református  kollégium tanára fe-
leségével, három leányával és vejével együtt. 
A hősi halált halt repülőtisztben, ki Bzintén 
tanár volt, szlilői egyetlen fiúgyermeküket  vesz-
tették el. A temetésen megjelent az egész 
tisztikar) képviseltették magukat a frontunkou 
harcoló repülők minden irányból és kivonult 
egy repülőosztag legénysége. A szertartás alatt 
és végig impozáns utján a vasúti állomásig, 
a repülőgépek alacsony magasságban állandóan 
kattogtak és koszorúkat, virágokat dobtak hősi 
halált halt bajtársuk koporsójára. A temetésen 
résztvett városunk egész itthon tartózkodó kö-
zönsége és Eok könnyet hullatott a korán el-
hunyt ifjú  hősért. Tetemét a mélyen sújtott 
család szülővárosába, Szászvárosra szállíttatta, 
hol temetése folyó  hó 23-án ment végbe. Hősi 
haláláról családja Szászvároson az alábbi je-
lentést adta ki: 

Mély fájdalommal  tudatjuk, hogy nemes, 
jó gyermekünk, az angyali jóságú testvér és 
rokon FelBŐbenczédi Firtos Ferenc tartalékos 
tüzér- és repülő hadnagy, életének 26 ik évé-
ben, julius 18-án, az oláh fronton  vívott légi 
harcban hősi halált halt. 20-án kisérték baj-
társai és Csikszereda szerető népe a vasúihoz, 
hogy édes fiunkat  szülővárosába haza hozzuk, 
hogy köröttünk aludja csendes, béke álmát. 
Julius 23-án d. u. 5 órakor kiséijük a szász-
városi vasúti állomásról a református  sírkertbe. 
Szászváros, 1917. évi julius hó 22-én. A gyá-
Bzoló család. 

— Az orosz hadsereg demoralizá-
ciója. Stockholmból jelentik: Szebasztopolbao 
nagy zavargások voltak. A zavargók leróm-
boíták a haditengerészet épületét. A zavargók 
és a katonák közül sokan elestek, köztük a 
vár parancsnoka. Odesszában teljes anarchia 
van. — Az utcákon tűzharcokra került a sor 
Sokan közülük elestek. A tüntetők gyújtogat-
tak és romboltak. A zavargás és fosztogatás 
láza -éB a demoralizáció a 7 ik hadseregről 
átragadt a 8-ik hadseregre és a csapatok kö-
zül itt is sok fellázadt.  Egyes ezredek riszt 
jeit elfogták,  a lövészárok oszlopaihoz kötöz-
ték és azután otthagyták. 

— Jegyzések a h a t o d i k hadik öl-
esönre. Az ellenséges megszállás alatt kü-
lönösen sokat szenvedtek a szépvizi járás köz-
ségei, melyekből a lakosság igen nagy rész-
ben el is menekült. A járás hazafias  lakossága 
a sok pusztítás és anyagi károsodás theára 
a hatodik magyar nemzeti hadikölcsöobőí elís 
merésre méltó módon vette ki részét és ma 
gatartása minden dicséretet megérdemel. Az 
egyes községekből ugyanis a következő kész 
pénz-jegyzések eszközöltettek: Gyimesbükk 
38,900 korona, Gyiraesközéplok 30,000 korona, 
Gyimesfelsőlok  30,250 korona, Csikszentmihály 
18,400 korona, Szépviz 93,400 korona, CMk-
szentmiklós 500 korona, Ceikborzsova 34.000 
korona, összesen 245,450 koronn Az elért, 
eredményben kiváló része van dr. Márton 
László főszolgabírónak  és a járás derék köz 
ségi jegyzőinek. 

— A kászonalcsiki járás községeinek jegy-
zése a hatodik magyar nemzeti hadikölcsönre 
minden várakozást felülmúlnak.  A járás főszol-
gabírója és jegyzői minden lehetőt elkövettek, 
hogy a lakosság részvétele a hadikölcsönben 
minél impozánsabb legyen. Az alcsiki lakosság 
jegyzései 1,365.076 korona 56 fillért  tesznek 
ki, ami oly fényes  eredmény, melyre a vár-
megye, ellenséges megszállás után, mindig 
büszkén hivatkozhatik. \ 

— A felc3iki  járás és Gyergyószentmiklós 
város jegyzéseiről még nincsenek biztos ada-
tunk. Csíkszereda város jegyzése mintegy 
1,500,000 koronát, agyergyószentmiklósi járás 
mintegy 3,000.000 koronát jegyzett a hatodik 
hadikölcsönre. Különös értéket ad e jegyzé-
seknek azon körülmény, hogy az ellenséget) 
betörés következtében az erdőeladások vár-
megyénkben szünetelnek és fenti  jegyzésekben 
csak kisebb tételek szerepelnek erdőbirtokos-
a k réwérfl 

— A csehek vakmerő követelése. 
Prágából jelentik, hogy a cseh politikusok 
ujabb keletű szemerinetlen programmpontja 
azt mondja, hogy fel  akarják szabadítani a 
Magyarországon rossz bánásmódban reszesülo 
fajrokonaikat  és Magyarország északi várme-
gyéiből hármat Csehország részére követelnek. 
Smerol, cseh szociálista kepviseló bejelentette 
Stockholmban, hogy Csehország igényt tart 
három északi vármegyére. Ez a kívánság 
Massaryk kezdeményezésére történt, aki a 
legmesszebbmenő biztatást kapta az ántánttől. 
Ené'kül a cseh pártok nem vették volna fel 
programmjukba az északi magyar vármegyek 
annexiojának követelését. 

— Nyugdijasok és özvegyeik háborús 
segélye. A kormány az országgyűléstől az 
indemnitásbin kapott fölhatalmazás  alapján a 
hivatalos lap mai számában rendeletet tesz 
közzé a nyugdijasokuak és özvegyeiknek en-
gedelmezendő egyszeri áll ami segítségről. Ebben 
az állami segítségben részesülnek az állami 
és vármegyei nyugdíjasok, állami és vármegyei 
aikalmnzottak özvegyei és szülótien árvái, az 
1848—49 iki honvéduyugdijasok, valamint ezek-
nek n\ugdijban részesülő özvegyei, továbbá 
mindazok a nyugdíjasok, özvegyek és Ezülőtlen. 
árvák, a kik az országos tanári nyugdíjintézet, 
az országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet, 
az államvasutak nyugdij- és nyugbérpénztára, 
a községi és körorvosok nyugdíjintézete, vagy 
valamely törvényhatósági vagy községi nyug-
dijalap terhére állandó ellátást, vagy valami-
lyen pótlékot, segítséget, járulékot élveznek. 
A rendeletnek ma megjelent része csupán az 
állami nyugdíjasok, ezek özvegyei és árvái 
részére folyósítandó  segítségről iutézkedik. A 
többi csoportokra vonatkozóan ezután fognak 
intézkedni. A segítségért, mely 800 koronánál 
nem lehet több, nem kell folyamodni,  mert 
azt a nyugdijat kiűzető hivatal utalja ki egy 
vagy kát részletben. Az elsőt azonnal kifizetik, 
a második részletet legkésőbb október folyamán. 
Azok a nyugdíjas tisztviselők, a kik 1912 ja-
nuár 1. előtt mentek nyugdíjba, tehát lakásbér-
nyugdijat nem élveznek, a következő segítsé-
get kapják : 800 korona nyugdíjig 200 koro 
nát, 1000 koronáig 240 koronát, 1200 koronáig 
280 koronát, 1400 koronáig 320 koronát, 1600 
koronáig 360 koronát, 1800 koronáig 400 ko-
ronát, 2000 koronáig 440 koronát, 2200 koro-
náin 480 koronát, 2400 koronáig 520 koronái. 
2600 koronáig 500 koronát. 2800 koronái* 
600 koronát. 3000 koronáig 640 koronát, 34UÜ 
korouáig 680 koronát, 3800 koronáig 720 ko 
rónát, 4200 koronáig 760 koronát ,4200 korona 
évi nyugdíjon felül  pedig 800 koronát. — Azok 
az állami tisztviselők, a kik 1912 január 1. 
után mentek nyugdíjba, tehát lakásbérnyugdi-
jat élveznek, a következő segítséget kapják: 
1400 korona évi nvugdij után 180 koronát, 
2000 koronáig 240 koronát, 3000 koronáig 
300 koronát, ezen fülül  360 koronát. — Az 
1913 junuAr 1. előtt nyugdiiba helyezett díjnok 
segiiaége 200 koroua, az 1913 janu'.r elseje 
után nyugdíjba helyezetté pedig 160 korona. 
— Az 1912 január 1. előtt nyugalomba ment 
altisztek és szolgák segítsége évi 400 korona 
nyugdíjig 120 korona. 600 koronáig 160 korona, 
800 koronáig 200 korona, ezen fülül  240 ko 
rona. Az 1912 január 1. után nyugdíjba vonult 
szolgák és altisztek segítsége egyaránt 120 
korona Az 1912 január elseje előtt nyugdíja-
zott tisztviselők özvegyei a következő segítsé-
get kapják i 1200 korona évi nyugdíjig 300 
koronát, 1600 koronáig 360 koronát, 2400 
koronáig 420 koronát, ezen felül  480 koronát. 
— Az 1911 december harmincegyedike után 
elhalt tisztviselők özvegyei 1400 korona nyűg 
dijig 180 korona. 2000 koronáig 240 korona 
3000 koronáig 300 korona, ezen felüi  360 ko-
rona segítséget kapnak. — Az 1913 január 
elseje előtt elhalt dijnokok özvegyei 200 ko-
ronát kapnak: az 1912 december 31-ike után 
elhalt dijnokok özvegyei pedig 160 koronát 
— Az 1912 január 1. előtt elhalt altisztek és 
szolaák özvegyeinek segítsége 130 korona, 
az 1911 december 31-ike után elhaltaké 120 
korona. — Az állami tisztviselők szülőtlen 
árvái 120 koronát, a dijnokok szülőtlen árvái 
60 koronát kapnak. — A begydijasok évi 400 
koronáig 80 koronát, 800 koronáig 120 koro-
nát, ezen felül  160 koronát kapnak. — A 
kegydijasok szlUőtlen árváinak 60 korona se-
0t«ég Jut, 

— A Csíkszeredai Takarékpénztár 
JcösgyiítéBO. Mint értesülünk, a csíkszeredai 
takarékpénztár folyó  évi augusatus hó 26-án 
fogja  megtartani rendes évi közgyűlését 

— Eljegyzés. Weiss Albert hadnagy, vég-
zett jogász Grátzból, eljegyezte Lebovits Lázár 
csikszentsimoni fakereskedó  leányát, Gizikát. 

— Az uj háromszékmegyei főispán 
beiktatása. Sepsiszentgyörgyről jelentik : Há-
romszékvármegye uj főispánját,  dr. Király 
Aladár volt alispánt e hó 28 án megtartandó 
díszközgyűlésen fogják  beiktatni. A beiktatás 
a belügyminister rendelete érteiméhen ment 
lesz minden ünnepiességtól. 

— Szeptemberben hozzák forgalomba 
az uj kenyeret. Az országos közélelmezési 
hivatal tudatta, hogy az uj termést szeptem-
ber hónapban forgalomba  hozzák. Addig a 
tavalyi lisztet; utalja ki a közélelmez sí hiva-
tal M.-vágárhelynek. Szeptemberben kiutalják 
az uj kenyérlisztet, amely nemcsak olcsóbb, 
hanem jelentékenyen jobb minőségű lesz, 
mint a mostani. Az uj kenyérlisztben lénye-
gesen kevesebb kukorica lesz. 

— Egy erdélyi honvódszázados vak-
merő Bzökése orosz hadifogságból.  Cre-
nián Aurél 21. honvéd gyalogezredben száza-
dos a háború első napjaiban az orosz harctérre 
vonult ezredével és az elsó háborús napok 
nehéz és nagy harcaiban sebesült állapotban 
az oroszok fogságába  jutott. A szibériai 
Toinszkba internálták Creniánt, egy ottani 
tiszti fogolytáborba,  ahonnan kétszer próbáit 
megszökni. Elsó és második szökésének idején 
már hosszú utat tett meg a szabadulás felé, 
amikor az orosz hatóságoknak sikerült letar-
tóztattok az álruhában bujdosó honvédszáza-
dost. Crenián azonban nem tudott megbarát-
kozni a rabság gondolatával és két majdnem 
tragikus végű szökési kísérlet után harmad-
szor is megkísérelte a szabadulást. A honvéd 
százados az orosz forradalmi  bonyodalmakat 
haszuálta fol  óhajtott céljának elérésére és ez 
év junius 9 én, orosz parasztnak öltözve, har-
madszor is nekivágott a végtelen szibériai or-
száguraknak. A százados utja nyugat felé  ve-
zetett, a svéd határon keresztül akarta el-
hagyni a néhai cár végtelen birodalmát és 
gyalog, szekéren, vonaton, csolnukon, keserves 
nélkülözések és bujkálások után végre elérte 
a svéd határt, amelynek átlépése a szabadsá-
gon jelentette a sokat szenvedett einbcr előtt. 
A százados nem kevesebb, mint 7000 kiló-
métert tett meg Tomszkból a svéd határig, 
amelyen tul a semleges Svédország polgárai 
szeretettel fogadták  a rongyos, parasztruhás 
századost. Crenián Aurél jelentkezett a stock-
holmi osztrák-magyar követségen, a mely 
minden intézkedést megtett, hogy a vitéz 
százados kényelemben megérkeztlessék Ma-
gyarországba. Cienián julius 15-én érkezett 
Budapestre, ahol a honvédelmi ministériumnál 
jelentkezett. 

— A csiksomlyói borvíz forrás.  Több 
oldalról hangzott el panasz az iránt, hogy a 
somlyói borvíz forrása,  a beleömlő különböző 
szennyvizek, következtében, teljesen élvezhe-
tetlenné ós egészségtelenné vált. Napokkal 
ezelőtt a csíkszeredai K. u. k. Ktappeustatio 
parancsnoksága, a borviz-kutat a legnagyobb 
gondossággal kitakaríttatta, köröskörül árkok-
kal .láttatta el és kibetonoztatta ugy, hogy 
most már elsőrendű a vizforrása  s teljesen 
ki van zárva az, hogy a borviz-kutba az úttól 
B a kut környékéről szennyvíz ömölhessék. 
Felhivatik a közönség arra, hogy a borviz-kut 
és annak környéke rongálásától és bepiszki-
táaától a legszigorúbb büntetés terhe mellett 
tartózkodjék, s vízhordó edényeit állandóan 
kezelie tisí-tán, mert most már a borvizet 
csakis a piszkos edény teheti élvezhetetlenné 
és egészségtelenné. 

— József  főherceg  feldúlt  tűzhelye-
inkért. József  főherceg  elrendelte, hogy az 
I. hadsereg területén működő lábori mozik, 
jövedelmének fele  a Zita királyné legfelsőbb 
védnöksége alatt álló Pro Transsylvaniának 
s igy Erdély elpusztult vidékei ujrafelépitésére 
fordittassék. 

— Nyomdai betűk rekvirálása. Ren-
delet jelent meg, a mely a nyomdai ólombetűk 
10 százalékát hadicélokra lefoglaltalak  nyilvá-
nítja és ez azonnal be is szolgáltatandó- B 
rendelkezés alól kivételes körülmények mellett 
(elmentéi kérhető. 
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— MaJláth püspök látogatása a bu-
kovinai harovonalon. A bukovinai harc-
vonalról jelentik,: öróf  M ^ ţ b Ou^tá^ Ká-
roly iqinap a bukgvjiiţi hv<}v.9nfrlQu,jârţ»  ahol 
meglátogatta az egyes csapatokat. Julius 11-én 
a pilspök a 306. gyalogezrednél tartózkodott, 
ahol száznyolcvan katonát, tisztet és közle-
gényt megbérmál't. 

— Az orosz kormány beismeri az 
oroaz fropţ  áttörését.. A kormány kiált-
ványt intézett a népheis melyben utal arra, 
hogy a németek áttörték az orosz frontot, 
amit megkönnyített egyesek könnyelműsége, 
vau fanatizmusa.  A kormány felelőssége  tuda-
tában mindent megtesz. Legközelebb konferen-
ciára hivja a szövetségeseket a helyzet tisz-
tázására és a hadicélok revíziójára, előkészíti 
az alkotmányozó gyűlést és megkezdi a de-
mokratizálást minden vonalon. E nagy mun-
kájához minden hazafi  támogatását kéri. 

— Újra vizsgálják a aegédszolgála-
tosokat. A honvédelmi minister humánus 
rendeletet bocsájtott ki nemrégiben. A rende-
let szerint az összes pótzászlóaljaknál bizott-
ságok alakitandók azért, hogy minden alka-
lommal megvizsgálják, vájjon a segédszolgá-
latosok töródottsége nom olyan foku-e,  mely 
miatt egészségi állapotukat a katonai szolgá-
lat hátrányosan befolyásolja.  Ha a bizottság 
ugy véli, hogy a segédszolgálatosra a további 
Bzolgálat káros hatással van, az illetőt hala-
déktalanul felülvizsgálatra  kell küldeni, ahol 
a katonai kötelékből való elbocsátást mondják 
ki. Eddig a segédszolgálatost ilyen címen nem 
lehetett szabadságolni. 

— Udvariasan kell bánni a hadise-
gélyesekkel. A belügyminister körrendeletet 
intézett az illetékes hatóságokhoz a hadise-
gélyezés korlátozására és a hadisegélyezettek-
kel való bánásmódra. A rendelet szerint azt 
a hangot és modort illetőleg, amelyet minden 
fellel,  de főleg  a hadbavonultak családtagjai-
val szemben használni kell, a minister meg-
hagyja, hogy gyengédség és figyelem  nyilat-
kozzék meg a községi elöljáróság minden 
szavában, minden tetteben azok iránt, akiknek 
hozzátartozói, ha kell, életük árán is a hazá-
ért harcolnak. 

— Olcsó szarvasmarhák a székelyek-
nek. A földmivelésügyi  ministerium kirendelt-
sege lépéseket telt, hogy a Dunántulról, a 
hol a gyenge szénatermes következtében na-
gyot esett a szarvasmarhák ára, nagymennyi-
ségű igás állatot hozzanak a Székelyföldre.  A 
kirendeltség megbízottai már el ÍB utaztak a 
szarvasmarhák megvásárlása céljából. 

— Öngyilkos szerelmespár. Kozma 
János 31. tuzérezredbeli szakaszvezetőt Ditróra 
osztották be. Itt ismerkedett meg Puskás Lina 
ditrói leánnyal és megkérte a kezét. A leány 
anyja kijelentette, hogy csak a háború végez-
tevei adja beleegyezesét a házassághoz. A 
fiatalok  elkeseredésükben elhatározták, hogy 
megválnak az élettől. Kozma szolgálati revol-
verével kétszer a leányra lőtt, azután önma-
gát lőtte főbe.  Mindketten azonnal meghaltak. 

— Halálozások. Özv. csikszentsimoni 
Endes Kálmánná szül. csikmadéfalvi  Istvánfii 
Józefin  életének 7S-ik évében Sümegen Tolyó 
évi julius 8-án elhunyt. Halálát siettette a 
román betörés, mely menekülésre kényBzeri-
tette. Halálát fia  dr. Endes Miklós budapesti 
kir. ítélőtáblai biró és neje csikszentmihályi 
Sándor Rózi, valamint kiteijedt előkelő rokon 
ság gyászolják. 

— Csikcsekefalvi  MiklÓB Sándor Csikvár-
megye főlevéltárnoka  48 év«s korában, Ko-
lozsváron meghalt. Elhunyt szerény, kötelesség-
tudó és rendkívül szorgalmas tisztviselője volt 
a vármegyének. Az évek megfeszített  munkája 
miatt idegbajt kapott, mely egy év alatt ha-
lálát okozta. Halálát felesége  Kovács Juliska 
gyászolja. 

— Az .Erdélyi Szemle" közgazdasági 
számot adott ezen a héten. Tartalmából ki-
emelkedik Fekete-Nagy Béla, Dr. Rácz Lajos, 
S. Nagy László, Madarassy Gyula cikke, Dr. 
Boér Élek véleménye a birtokpolitikáról. Eze-
ken kívül foglalkozik  az akadémia, iparkamara 
a bankpolitikai kérdésekkel. Felqlős szerkesztő: 
S. Nagy László. Mutatványszámot küld a ki-
adóhivatal: Kolozsvár, Mátyás kir.-utca fi. 
Kqrtwtf  M WwdébtB. 

— Joţpaf  főherceg  és Terzztyáuszky 
vezérezredes feţdult  tűzhelyeinkért. Meg-
honofiult  a tábori mozi Erdélyben is a József 
főherceg  őfensége  parancsnoksága alatt álló 
I. hadseregnél. Á fenséges  hadseregparancs-
nok jótékony célokra fordítja  az intézmény 
tiszta jövedelmét és pedig felerészben  a közös 
hadsereg hadsegélyző intézményeinek, fele-
részben pedig a Zita királynő őfelsége  leg-
felsőbb  védnöksége alatt álló Pro Transsyl-
vania Országos Segítő Bizott?ágnak Erdély 
elpusztult vidékeinek ujrafelépitésére.  Hős 
hadvezéreink közül Tersztyánszby vezérezre-
des is több részletben eddig már 6000 koro 
nát küldött Nagypolyán ujrafelépitésére. 

— A hatodik hadikölosőn sikere. A 
hatodik hadikölcsön jegyzési határideje junius 
26 án járt le. A jegyzések végösszege termé-
szetesen még nem állapithatók meg pontosan. 
Budapesti pénzügyi körök becslése szerint a 
hatodik hadikölcsön olyan nagy eredménnyel 
zárult, mely miud az öt előző kibocsátás ered-
ményét fölülmúlja  és meghaladja a három 
milliárdot. A hadikölcsön jegyzésekre a leg-
utolsó napokban igen előnyös hatást gyakorolt 
Hegedűs Lóránt, a képviselőház pénzügyi elő-
adójának beszéde, a ki az indemnitás benyúj-
tásakor többek között azt mondta, hogy az 
állami bevételeket a vagyonadóval kell fokozni, 
még pedig annak kidomboritásával, hogy an-
nak vagyonát, a ki hadibölcsönt jegyezvén, 
pénzét az állam rendelkezésére bocsátotta, 
jutalmul meg kell kímélni, ellenben súlyosan 
kell megróni azok vagyonát, a kik szükkeb-
lüen nem fektették  vagyonuk egy részét hadi-
kölcsönbe. 

— Zloosovi offenzivánkat  és a kan-
ozellár beszédét tárgyalja vezetőcikkében 
a Külügy-Hadügy mai gazdag tartalmú száma. 
A cikket Gellért Oszkár irta. Ellenségeink vál-
tozó háborús céljait Erdélyi Jenő dr. tüzér-
hadnagy ismerteti, Japán keletázsiai sikereiről 
pedig Szana Sándor dr. értekezik. Heltai H 
István Sakkstrategia c. tárcája, Remethey 
Fülepp Dezső tüzérfőhadnagy  verse, Fadgyas 
Gyula dr. ezredorvos előadása, a hadbírói 
propaganda, a színes és történelmi becsű apró 
háborús történetek, Lazarus Leo dr. cikke a 
háborús elmezavarokról, a közérdekű hirek, a 
Rendeleti Közlöny tartalma, a Katonai tanács-
adó stb. egészítik ki a pompás katonai újság 
friss  tartalmát. A lap előfizetési  ára '/< évre 
6.-K. kiadóhivatál IX. Üllői-ut 11.-13. 

— A brassói m. kir. állami felső  ke-
reskedelmi iskola az 1917/18. tanévi mű-
ködését újból az intézet székhelyén, Brassó-
ban fogja  folytatni,  A jövő tanévre a tanuló-
kat az intézet igazgatósága (Kut-utca 33/b) 
már most előjegyzésbe veszi. A rendkívüli 
helyzetre való tekintettel vidéki tanulók a sze-
mélyes megjelenés kötelezettsége alól felmen-
tetnek 8 az előjegyzésre elegendő az utolsó 
tanévi bizonyítvány B, a 10 korona felvételi  dij 
előzeteB beküldése. Érdeklődőknek egyéb te-
kintetben is készséggel nyújt felvilágosítást  az 
intézet igazgatósága. 

— Székely hírlapok. A „Független Szé-
kelység" dr. Kóréh Lajos és dr. Dienes Lajos 
szerkesztésében újból megjelent Sepsiszent-
györgyön. A lap előfizetési  ára egész évre 
16 korona s a mint látjuk a mai papír hiány 
dacára is szép tartalommal hetenként kétszer 
jelenik meg. 

— Kiheverte az oláhdulás szenve» őseit a 
„Székely Újság" is, mely Dienes öuón szer-
kesztésében Kézdivásárhelyen szintén megje-
lenik. Mindkét laptársunkat örömmel köszönt-
jük abból az alkalomból, hogy az oláhdulás 
szenvedéseinek dacára ismét harcra kelhetnek 
a székelység érdekében. 

Bőrkészletek bejelentési ügye. A 
m. kir. ministerium 3356/1917. M. E. sz. ren-
deletének 4. §-a alapján a bőr kereskedőket 
a magyar bőrbeszerzési részvénytársaság utján 
beszerzett készbőrkészleteik bejelentésének 
kötelezettsége alól felmenti.  Másuton (pl. vám-
külföldi  vásárlással) szerzett borkészleteikről 
azonban a bórkereskedők a raktárba érkezés-
kor azonnal, s a továbbiakban mig a készlet 
birtokukban van, időközi változások feltünte-
tésével minden hónap elsején kötelesek a 
fenti  rendeletnek megfelelő  bejelentő lapot â 
kereskedelmi ministerium ipari műszaki osz-
tályig btktUdeol 

— Szép vadász zsákmány. Gyergyó-
szentmiklÓRról írják: Hetek óta könnyezve 
panaszolják a szegény asszonyok, hogy Verej-
tékes muukájuk gyümölcsét a vaddisznók 
tönkre teszik. Egész vaddisznó csordák ta-
nyáznak a város közelében fekvő  erdőkben s 
onnan törtetnek elő, hogy a burgonya földe-
ket tönkre tegyék. Folyó hó 15-én Kari István 
volt csendőr több társával a vaddisznók kere-
sésére mentek. Csakhamar reá találtak egy 
12-es falkára  s abból Kari István egy 6 éves 
kant, amely 160 kilót uvomott, kilőtt. A remek 
példányt 450 korona árban értékesítették a 
szerencsés vadászok. Harmadnap ujabb vadá-
szat alkalmával még két vaddisznót lőttek. 

— Hirdetmény a postacsomagokban el 
helyezendő cimmásolatok tárgyában. Egyre 
sűrűbbek a panaszok amiatt, hogy a postára 
adott csomagok címlapját a feladók  oly lazán 
ragasztják, vagy kötik csomagjaik burkolatá-
hoz, vagy a felragasztáera  oly rossz minőségű 
ragasztóanyagot használnak, hogy a csomagok 
cimirata szállítás közben levállik és elkallódik. 
Ily esetekben a cim nélkül maradt csomago-
kat tovább küldeni, vagy kézbesíteni nem 
lehet és be. kell tehát várni mig a reklamálás 
után maginduló eljárás és nyomozás a csomag 
rendeltetését megállapítja, ami rendszerint 
hosszabb időt igényel. Időközben azonban ha 
a csomag tartalma romlandó holmi volt, azt 
el kellett adni, vagy meg kellett semmisíteni. 
Minthogy a posta a késedelmes kézbesítésért 
és romlandó küldeményekért egyáltalában nem 
szavatol, a közönség Baját érdekében cselek-
szik, ha feladott  csomagjainak a cimiratát 
jobbminőségü ragasztóanyaggal, vagy zsineg-
gel tartósan és erősen illeszti fel  a külde-
ményre. Ezenkívül a cimirat pontos mását a 
feladás  előtt ki-ki helyezze el csomagjába, 
mert ez esetben, ha a csomagról szállitáB 
közben a cimirat leválik s e miatt a tartalom 
megállapítása és a romló tartalom eladása 
végett azt bizottságilag fel  kell bontani, a 
bizottságnak módjában áll a bent talált cim-
másolat alapján a küldeménynek helyes 
irányba terelése és kézbesítése iránt késede-
lem nélkül intézkedni. Csomagjába tehát a 
cimirat másolatát mindenki helyezze el. 

— A cipőarak árának és forgalomba 
hozatalának szabályozása tárgyában tudatta a 
kereskedelmi minister a kamarával, hogy az 
ezen ügyben kiadott 31/1917. M. E. számú 
rendelet intézkedéseinek ellenőrzésével, ugya-
nezen rendelet 14. § a a;apján, a magyar szent 
korona országainak cipőközpontját bízta meg 
(Budapest, V. Szemere-utca 6.) Egyúttal fel-
hívta a központot, hogy a hatóságokat, az 
érdekképviseleteket és a magánfeleket  a vo-
natkozó rendeletek és az árkiszámitási szabá-
lyok tekintetében szakszerű felvilágosításokkal 
támogassa. A központnak ezen ellenőrző tevé-
kenysége természetesen a rendőrhatóságok 
által végzendő hasonló ellenőrzést nem érinti. 

— A lonfonál  és lenkócfonál  készletek 
a 299/1917. M. E. számú rendelet értelmében 
bejelentendók, mire az érdekeltek figyelmét 
felhívja  a marosvásárhelyi kereskedelmi "és 
iparkamara. 

— Nem emelik föl  a hadisegélyeket. 
A napokban az a hir terjedt el, hogy a kor-
mány a hadisegélyek összegének fölemelését 
tervezi. A híresztelés konkrét formát  is öltött 
s befejezett  tényként mondják, hogy a kor-
mány a hadisegélynek napi 1 koronára való 
fölemelését  tervezi s hogy a szükséges tájé-
koztató adatokat bekérte az egyes pénzügy-
igazgatóságoktól. E hírekre vonatkozóan a 
pénzügymlnisterium illetékes ügyosztályának 
vezetője Kertnler Kálmán dr. miniszteri taná-
csos a következő választ adta: „A kormány 
ez idő szerint a hadisegélyek felemelését  nem 
tervezi. A pénzügyminister legutóbbi kéqviselő-
házi beszéde, a melyben Antal Géza felszóla-
lására válaszolt, ebben a kérdésben is igen 
preciz felvilágosítással  szolgált. Annak, hogy 
a hadisegélyeket most nem emelik fel,  szoci-
áliH okai vannak. Sokan akadnak ugyanis, a 
kik nem szorulnak a hadisegélyre. A kik vi-
szont rászorulnak, azok számára a mult év 
őszén kiadott pénzügyministeri rendeiet módot 
nyújt, hogy nagyobb segélyhez jussanak. Is-
métlem tehát, szó sincs a hadisegély«k föle-
meléséről.* 
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— Vásárátheiyezések és pótvasárok 
engedélyezése. A kereskedelmi minister kör-
rendeletet intézett az összes törvényhatósá-
gokhoz, a melyben értesiti, hogy a jövőben a 
vásáráthelyezésekre és pótvásárok engedélye 
zésére vonatkozó jogot az alispánok gyakorol-
ják. A kivételes vásáráthelyezéBek kizár óau 
az illető vásártulajdonosok részéről idejekorán 
előtelj esztett kérelmek alapján csakis kellően 
megindokolt esetekben a 15 kilóméter körzet-
ben fekvő  vásártarló községek és vasárok, 
illetően vásártulajdonosaik vasári érdekeinek 
gondos mérlegelése mellett szabad engedé-
lyezni. Pótvásárokat csakis tény le? te'jesen 
elmaradt vásárok helyett vagy közérdekű 
szűkség indokából szabad engedélyezni. 

— Az uj burgonya maximális ára. 
A Hivatalos Lap közli a Közélelmezési Hiva-
talnak valamennyi törvényhatósághoz intézett 
körrendeletét. A rendelet értelmében a korai 
burgonya maximális ára további intézkedésig 
50 korona. Ebben az árban Újvidék törvény 
hatósági város kivételével, ahol ez az ár a 
piaci átvételre értendő, bent van mindenütt a 
vasúthoz, illetve a hajóállomáshoz történő szál 
litáB költsége is. 

— Ádám a perronon. A nagyváradi 
pályaudvaron tegaap tragikomikus eset történt. 
Egy meziteleu ember ácsorgott az állomás 
kútjánál, ahonnan a perronon át bement a 
Bahnhofkommandó  irodájába. 

— Alázatosan kérem, mikor lesz már a 
fürdés  ? — kérdezte a világ legtermészetesebb 
hangján. Nekem tovább kell utaznom. 

Az irodában nagyot néztek, de aztán ki-
derült* hogy a jó ember valami ravasz szél 
hámos áldozata. Az esetét igy mondta el: 

— Szállítmány kísérő katona vagyok, Ro-
mániából jöttem. A perronon falatoztam,  ami-
kor odalépett hozzám egy cugsfúhrer,  patron-
táska volt rajta. Rámkiáltott, hogy mit csiná-
lok, mondom, hogy szállítmánnyal jöttem. Erre 
nagyon megharagudott és kiabált: 

— Nem tudja maga, hogy a transzport-
führernek  meg kell fürödni? 

— Nem tudtam kérem. Elvezetett a kút-
hoz, rámparancsolt, hogy gyorsan vetkőzzem 
le, aztán a ruháimat felnyalabolta,  azt mondta, 
mig fürdők,  a ruhát fertőtlenítik.  Két óra 
hosszat vártam rá, de nem jött. Nem tudom 
mit tevő legyek. 

Megállapították, hogy a szegény katona 
zsebeiben az iratain kivül néhány száz román 
lei is volt. Ketségtelen, hogy katonaruhában 
operáló szélhámos karmai közé került. 

L E G Ú J A B B 
Győzelmes elönyomulásunk Kelet-Galicziá-

ban és Bukovinában. 
Elfoglaltuk  Deiatynt, Ottyniát, Tlumacot és 

Buczaczt. 
Budapest, julius 26. 

(Hivatalos). Arz vezérkari főnök  jelenti: 
Mackensen vezértábornagy hadcsoportjáuál 

nem voltak nagyobb harci cselekmények. 
József  főherceg  vezérezredes hadseregének 

arcvonalán a felső  Susitánál az ellenseg ismét 
elénk tevékenységet fejtett  ki. 

Kövess vezérezredes hadseregénél elragad 
tuk az oroszoktól a Baba-Ludovát. E magas-
lattól északnyugatra ellenség feladta  kárpáti 
állásait és kelet felé  hátrál. 

A Tatár-szorosnál az oroszok ellenállásá-
nak leküzdésében különösen kitüntette aiagai 
u Mária Terézia nevét viselő budapesti kipró 
bált 32. gyalogezred. 

Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvo-
nalán Bohm-Ermolli vezérezredes hadcsoportja 
elfoglalta  Deiatynt, Ottyniát, Tiumacot és Bu-
czaczt. Német csapatok Trembovla nyugati 
szélén álianak. Tarnopoli sikerünket több ma-
gaslat meghóditásával kiszélesítet!,ük. 

Olasz harctéren a szokásos ágyutüzelésen 
kivül nem történt különösebb esemény. 

Balkán harctéren a helyzet változatlan. 

A németek győzelme a franciákon. 
1200 fogoly. 

Berlin, julius 26. 
(Hivatalos) A nagy főhadiszállásról  jelentik: 
Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A ten-

gerpart és Lens között a tüzérségi harc vál-
tozatlan hevességgel tovább folyik,  mely sok-
szor pergőtüzzé fokozódott  és éjszaka is csak 
kevéssé hagyott alabb, virradatkor pedig újból 
a legnagyobb erőre kapott. Az angolok felde-
ritó előretörései tovább folytak,  do eredményt 
nem értek el. 

Artoisban a Lens melletti állásaink ismét 
heves tüz alatt állottak. Mondynál lübecki ro-
hamosztagok lángszórókkal együtt működve 
elfoglaltak  egy fontos  árokrészt, a melynek 
visszafoglalását  az ellenség három izben hiaba 
kísérelte meg. 

A német trónörökös hndcsoportja: Kitűnő 
tüzeiókészités után westfáiiai  ezredek részei a 
Lenstöl délre fekvő  francia  állásokat 1800 
méter szélességben és 400 méter mélységben 
rohammal elfoglalták.  MA reggel alsórajnai 
zászlóaljak Hortebisse majortól északra meg-
lepetésszerűen előretörtek és elragadták az 
ellen-égtől a hegygerinc uralkodó részeit. Cham-
pagneban schleswig-bolsteini és brandenburgi 
rohamcsapatok egy bravúros előretörést ered-
ményesen hajtottak végre. Elfoglaltak  a Mont-
Mauton 14 e óta még a franciák  kezében ma-
radt területek maradványait. — Az ellenség 
mindhárom harcmezőn eredménytelen ellentá-
madásokat intézett, amelyek csak növelték 
véres veszteségeit. — Összesen 1150 foglyot, 
köztük 46 tisztet és számos lövészárok fegy-
vert szállítottunk be. 

Keleii harctéren Eichorn vezérezredes had-
csoportjánál Smorgontól délre beösszpontosi-
tott tüzérségi tüzünk az* oroszok betörési pont-
jait szűkebbre szoritottş. Az ellenség kényte-
len voit visszahúzódni. Előbbi állásúak majd-
nem egészeu kezünkben van. 

Böhm-Ermolli vezérezredes badcsoporljánál 
hadosztályaink harcok közben elfoglalták  a 
Tarnopoltól északkeletre, valamint a Gnieza-
szakaszon fekvő  magaslatokat, továbbá 
Buczaczt, Tlumacot, Ottyniát és Deiatynt. 

József  főherceg  vezérezredes arcvonalán 
a Dnyesztertől északra gyakorolt nyomás kö-
vetkeztében az oroszok kárpáti arcvonala im-
már a Tatár-hegytől dtlre is megingott. Az 
ellenség itt csernovitzi irányban vonul vissza. 
Tegnap az oroszokat a Baba-Ludcva magas-
latáról támadásainkkal visszavetettük. 

Mackensen vezértábornagy hadcsoportjánál 
délről a sötétség beálltáig a Szeret alsó fo-
lyásánál élénk tűzharc volt. 

Macedón arcvonalon nincs újság. 

KÖMÉNYMAGOT 
bármily mennyiségben veszen 

A SZÉPVIZI íYÓáySZERTÁR. 

Sajtkészitéshez tejoltó 
folyékony  vagy por alakban 
n a g y b a n és k i c s i n y b e n 

kapható 
A SZÉPVIZI GYÓGYSZERTÁRBAN. 

Szám: 5744—1917. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyószentmiklósi 

járáshoz tartozó gyergyóalfalvi  jegyző-
ségben megüresedett segédjegyzői 
állásra pályázatot hirdetek. 

Az állás javadalmazása 1400 korona 
évi fizetés. 

Felhívom pályázókat, hogy az 1900, 
évi XX- tc. 3. szakaszában előirt ké 
pesitóseket és az eddigi szolgálatát iga 
zoló okmányokkal felszerelt  pályázati 
kérvényeket hozzám f.  évi augusz 
tus hó 16-ig nyújtsák be, mert a ké 
söbb beérkező kervényeket figyelembe 
venni nem fogom. 

A választást folyó  évi augusztus hó 
18-án d. e. 10 órakor fogom  megtartani, 
a községi jegyzői irodában. 

Gyergyóazentmiklós, 1917. évi ju-
lius hó 18-án. 

Zakariás, 
1—2 főszolgabíró. 

Eladó falborok 1915-ből 
Sándorfalvi  P a p I s t v á n dr . 
gazdaságában, Magyarkirály-
falva  u. p. Sövényfalva  (Kis-
küküllómegye). 

Szám: 980—1917. 
Hirdetmény. 

Aluürott községi elöljáróság köz-
hírré teezi, hogy egy drb gazdátlan ló 
folyó  évi augusztus hó 5-én dél-
előtt 9 órakor, Csikszentgyörgy község-
házánál a legtöbbet Ígérőnek nyilvános 
árverésen el fo?  adatni. 

Csikszentgyörgy, 1917. évi julius 
hó 20 án. 
Puskás Lajos, Miklós János, 

k. jegyző. k. bíró. 
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o l c s ó á r s z á m i t á s me l l e t t 
közöltetnek é s f e l vé te tnek 

K I A D Ó H I V A T A L B A N . 

Nypmatoţt Vákár L. könyvnyomdijában, Csíkszeredában, 




