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A politikai helyzet.

csakugyan legfőbb ideje, hogy mielőtt leszámolnánk a csehekkel, előbb idehaza számoljunk le a saját politikai lelkiismeretünkkel.
Vitéz katonáink életük árán és testi épségük feláldozásává! olyan erkölcsi és hatalmi
tőkét szereztek a magyar nemzetnek, mialatt
igen sok szájaskodó és vezérlő honatya messze
a fronttól teljes biztonságban készítette elő a
maga jövőjét, hogy bünj követnénk el az elesettek és a rokkantak ellen, ha politikusaink
és pártjaink most sem tudnának felemelkedni
a helyzet magaslatára.
Csak helyeselni lehet, ha a magyar delegáció méltósággal éa eréllyel viaszfiutasítja a
csehek és délszlávok vakmerő támadásait s
követelnünk kell, hogy végre nyílt és határozott színvallásra kényszeríttessenek az osztrák
németek is arra vonatkozólag, vájjon akarnak-e komoly segítőtársaink lenni a dualizmus
megvédéseben? De a magyar parlament igazi
feladatát mégis abban látjuk, hogy nemcsak
szavakkal és polémiákkal védje meg az ország jó hírnevét, hanem követelnünk kell,
hogy pártjaink az uj Magyarország belső kiépítésére irányuló egységes törekvéssel tegyék
lehetővé O felségének Magyarország hatalmi
megerősödését és gazdasági felvirágzását célzó
terveinek megvalósítását.

szinte óráról órára még kedvezőbben
alakult. Az orosz fegyvernyugvás maga
után vonta az oláh hadsereg békére
való hajlandóságát, ez a két hatalmas
csapás együttesen pedig ugy megbontotta ellenségeink meg ágaskodó sorait,
hogy szövetségük országaiban kivétel
nélkül mindenütt a béke követelése
egyre hatalmasabb tömegeket állit a
háborús uszítók megritkult és elbátortalanodott táborával szembe. Egészen
természetes feltevés, hogy mindez események fölemelő hatása alól senki sem
vonhatta ki magát s a győzelmes béke
e biztató jelei a második félidőt is buvsáaan termekennyé tettek a hadikölcsön
fámára. Aminek sok más okon kívül
pillanatban azért is inegbec ülhetetlen
a fontossága, mert győzelmi elszántságunkat s az annak megvalósításához
szükséges gazdasági erőt a hadikölcsön
eredményével minél szilárdabbnak bizonyítjuk, ellenségeinknek magukhoz
való bizakodását annál mélyebben ássuk alá.
Reméljük, hogy igy is lesz.

A politikai helyzet lovauui alakulására
döntő befolyással lesznek a bécsi delegációs
tárgyalások alatt végbemenő fontosabb események. A delegációk tárgyalásában várható
kisebb nagyobb szünet, a csehek és a többi
osztrák pártoknak egyre növekedő magyarellenes hangulata és azok a királyi audienciák,
melyekben a resszort dolgokban megjelent gróf
Hadikon es gróf Serényin kívül reaze volt
Wekerlenek, Vázsonyinak, gróf Zichynek, gróf
Appouyinak és grof Tisza Istvánnak, lényegesen hozza fognak járulni azon politikai atmoszféra megteremtéséhez, melyben a magyar
képviselőház a legközelebb tárgyalá-r.t k.TÜiő
javaslatok fölött határozni fog.
Bizonyos, hogy ezeken a bécsi audienciákon eldől a választójog sorsa is. Beavatott
források híradása szerint. a javaslat annyiban
biztosítottnak tekinthető, hogy a király előzetes szankciója felül áll minden kéisí gtn. Más
kérdés azonban, vájjon hozzájárul-e már Őfelsége a kormány abbeli előterjesztéséhez is,
hogy az előzetes szankcióval együtt a Ház
esetleges feloszlatására is megkapja ez a kormány a felhatalmazást?
Az esetben, ha a kormány ebbeli kérését
ó felsége nem teljesíthetné, a belpolitikai
helyzet alighanem hirtelen válságosra fordulni,
A vármegye főispánja, mint a közigazgamivel a kormány, de különösen Vázsonyi nem
tási bizottság elnöke 906—1917. kib. szám alatt
a hadiszolgáltatások ügyében a következő
hajlandó képviselni a Házban a beterjesztendő
nagyfontosságú
rendeletet adta ki az elsőfokú
választójogi javaslatot a feloszlatási lehetőség
A hetedik hadikólcáöu jegyzési ideközigazgatási
hatóságoknak
és .községi elölelőzetes megteremtése nélkül. Lehetséges, hogy jének első felében hivatalos becslés, járóságoknak :
a király még nem döntött ebben a nagyfon- tehát megbízható adat szerint elérte a
Az 1812. évi LXVIII, tc. rendelkezik aztosságú és a háború miatt rendkivül kompli- két és fél milliárd koronát. Olyan ösz iránt, hogy a mozgósított és hadilag felszerelt
kált kérdésben. Azonban aligha tévednek azok, szeg ez, melynél nagyobbat egyetlen fegyveres erő által igényelt hadiszolgáltatásoakik választójoggal és az esetleges házfelosz- hadikölcsöoünk egész jegyzési tartama kért térítés és a szenvedett károkért kártéríállapittassék meg és készpénzben fizetlatással hozzák összeköttetésbe a bécsi audien- alatt sem mutathatott fel. Jól tudjuk, tés
tessék ki.
ciákat, melyek közül főleg gróf Tisza István hogy ilyen tüneményes eredmény leheA törvény rendelkezéseinek pontos és lelkihallgatása vonta magára a közfigyelmet.
tetlen volna a mai péozbőség nélkül, kiismeretes végrehajtása, valamint a gyakorA választójogi reform sürgős volta és nem amely érthetően tódul a legjobb éB leg- lati életre való átvitele nemcsak jogbiztonsági,
kevésbé a Bécsben dühöngő magyargyülölet is biztosabb elhelyezést nyújtó hadikölcsön hanem közgazdasági szempontból is rendkivül
az eddiginél nagyobb jelentőséget kölcsönöz aláírási helyei felé. Az is nyilvánvaló, nagyfontosságú.
A háború tapasztalatai bizonyítják, hogy a
az uj párt alakítására irányuló törekvéseknek. hogy a hazafias áldozatkészség egyre fegyveres
erő legnagyobbrészt működési körA Lajtántulról jövő baráti hadüzenet nem ijeszt szelesebb rétegeket hódított meg a hadi- letéből elégíti ki sok irányú napi szükségleteit.
meg bennünket s nem ijednénk meg tőle még kölcsön számára, melyeknek hozzájáru- Ennek rendes lefolyását és a keletkezett jogaz esetben sem, ha komolyan kellene vennünk lása tetemesen fokozta a sikert. De bi igények kielégítését van hivatva biztositani a
a cseh nyelvöltögetést és bizonyos osztrák zonyos, hogy ebben az örvendetes sza- hadiszolgáltatási törvény.
Ebből következik, hogy a hadiszolgáltatákörök butaságán alapuló kitöréseket, de abból porulatban, melylyel ez a hadikölcsön
soktól
eltérő és attól lényegileg különböző köa tekintetből mindenesetre megszívlelendők a félannyi idő alatt elérhette minden előd- zönséges
inkább csak ellenséges
magyar nemzet becsülete és jogai ellen inté- jének végleges eredményét, legnagyobb megszálláshadikárok
ideje alatt keletkezhetnek, melyek
zett kirohanások, hogy most már haladékta- szerepet mégis az olasz front dicsőséges kötelező megtérítéséről az állam már nem gonlanul beszüntetendő az áldatlan testvérharc. előmenetele és az a szerencsés fordulat doskodhatatik.
Igen nagyfontosságú tehát, hogy a hadiszolNem akarunk kritikát gyakorolni pártjaink- játszotta, mely a keleti harcvonal elnénak az utolsó években demonstrált viselkedése mulásával békekilátásainkat egy napról gáltatások esetről-esetre megállapittassanak és
azok készpénzbeli értéke megtéríttessék.
fölött, de ha a vezérek személyes gyűlölkö- a másikra megszilárditotta.
A vármegye közigazgatási bizottsága arra
Ilyen bátorító előzmény utján joggal
dése, egyeseknek a hatalomért és koncért való
a
tapasztalatra
jutott, hogy Csikvármegye tetülekedése, az egymás kölcsönös megrágulma- számíthatunk arra, hogy a jegyzési idő rületén a hadiszolgáltatási törvény — szem
zása csak arra jó, hogy ellenfeleluk lebecsül- második fele is ugyanilyen meglepetést ben az igénylések nagy számával — aránylag
hessék a magyar kultura értékét és kétségbe- tartogat számunkra. Annyival is inkább, ritkán nyer alkalmazást, holott köztudomásu,
vonhassák nemzetünk etikai érzékét, akkor mert ez idő alatt háborús helyzetünk hogy főleg az ellenség kiverését követő idő'

W és fél milliárd.

A ^szolgáltatások letárgyalása.

9. oldaL
ben, de azóta is napjainkig, rendkívül sok
olyan szolgáltatás vétetett a fegyveres erő által igénybe, melyekért térítést nem fizetett.
Igen jelentékeny a szolgáltatásokkal okozott
károkért járó kártérítési esetek Bzáma is, melyekért kártérítést a fegyveres erő szintén nem
fizetett.

CSIKILAPOK
nek egyezség utján való kielégítése létrejön
vagy a községi bizottBágok javaslatához katonai kiküldöttek hozzájárulnak, a megallapitott
szolgáltatás értékének kifizetése iránt, minden
további eljárás mellőzésével, keressék meg a
nagyszebeni cs. és kir. katonai parancsnokság
hadbizottságát. Amennyiben pedig egyezség
nem jön létre, vagy a katonai kiküldöttek a
községi bizottság megállapítását nem fogadják
el, az ügyiratok minden esetben (elterjeszten
dók lesznek a vármegye közigazgatási bizottságához.
fia az ezen rendeletem alapján bejelentendő és szabályszerű eljárás során beigazolt
hadiszolgáltatáBok annak idején, mint közönséges hadikárok letárgyaltattak volna, ez esetben hozzám pontos adatokat (károsult neve,
lakhelye, a hadikárnak is bejelentett és letárgyalt hadiszolgáltatás tárgya, neme, mennyisége, a hadiszolgáltatáskent megállapított térítés és kártérítés összege) magában foglaló
jelentés terjesztendő be, hogy a hadikárfelvételi jegyzőkönyvek megfelelő kiigazítása iránt
intézkedhessem.

E feltűnő jelenségek a szerzett tapasztalatok szerint egyfelől annak tudhatók be, hogy
szolgáltató és károsult felek, részben a törvény rendelkezéseinek és a követendő eljáráB
módjának nem ismerése, részben a szükséges
bizonyitékok beszerzésének nehézségei miatt,
elmulasztották igényeiket szóval vagy írásban
bejelenteni a községenként alkotott bizottságoknak, azokat minden további megjelölés
nélkül, hadikár bejelentéseikbe foglalták; másfelől pedig a községi bizottságok és a hadikárfelvevő bizottságok a hadiszolgáltatások nyilvánvaló eseteit, éppen nagy tömegük miatt,
közönséges hadikárnak vették, minek következtében szolgáltatók és károsult felek hallgatólagosan lemondtak térítési és kártérítési
kétségtelen jogukról, ami ugy magánjogi, mint
közgazdasági szempontból annyival inkább káros, mert a hadikárok felvételét az állam csupán tájékoztató adatok beszerzése céljából
rendelte el, azok megtérítéséért szavatosságot
A kvóta.
egyáltalában nem vállal.
A magyar kvótabizottság azzal a
Figyelmeztetem Címet, hogy a hadiszolgál- javaslattal járul az osztrák bizottság
tatás eseteit és a követendő eljárást az 1912. elé, hogy a mai kvóta átmenetileg két
évi LXVIII, tc., a tárgyalások egyszerűsítését
és gyorsítását szabályozó 1914. evi november évre változatlanul fentartassék. - Az
hó 24-én 18 880. eln. 20. b) szám alatt kiadott ozztrák bizottságban ugyanily megoldási
H. M. körrendelet, a hadiszolgáltatás ismérveit javasoltak, de már hallatszottak hangok,
részletesebben körülíró 8598—1917. eln. 20. b) hogy a mostani kvótaarány nem felel
H. M. körrendelet és az egyezsegi eljárás fel- meg a viszonyoknak éB az osztrák kvóta
tóteleit megállapító 1916. évi XXIII. tc., illetve haladéktalan leszállítását kívánták, ami14.952—1916. H. M. rendelet reszletesen ismertetik. Utasítom, hogy e törvényeket és ren- vel természetesen a magyar kvóta meg
deleteket tegye ujabb tanulmányozás tárgyává, felelő emelése járna.
azokat lenyegukben falragaszok es dobszó urján
Tisztában uelI lennünk azzal, hog>
hozza a közönség tudomásara és miiiden lehe- a háború rettenetes terheit tekintetbe
tőt kövessen el, hogy erdekeit felek a torvény véve, mit jelentene a magyar kvóta
által előirt eljárásokhoz alkalmazkodjanak.
E helyen csupán a 8598—1917. eln. 20. b) emelése. Minden percentjének emelése
H M. sz. körrendelet 1. d) pouijara kívánok nem kevesebbet, mint százötven millió
nyomatékosan rámutatni, mely szerint nem té- koronát jelent. Tehát miután Wekerle
ríthető meg a garázdálkodás, önkényes ron- első koalíciós kormánya két percenttel
gálás és jogtalan eltulajdonítás nyilvánvaló emelte a kvótát, hogy a vám- és keresesete által okozott az a kár, melyet a mi kedelmi szerződéseket megköthesse, ez
vagy szövetségeseink csapatai és katonái követtek el. Ezen rendelkezés — megszorítást a két percentes emelés a magyar állam
tartalmazván — szigorúan (tehát nem kiter- nak máris háromszáz millió korona több
jesztóleg) magyarázandó és gyakorlati alkal- terhét vonja maga után. Amikor Wekerle
mazásának előfeltételeit az kepezi, hogy nyil- belement annak idején ebbe a kétpervánvalóan megállapítható legyen, miként az
igénybevételnek célja nem a katonaság szük- centes emelésbe, legfeljebb hat millió
ségleteinek kielégítése, hanem a rombolás (ga- több terhet rakott a magyar állam vál
rázdálkodás, önkenyes rongálás) illetve egyéni Iára. Ma nem hat, hanem háromszáz
jogtalan vagyoni előny szerzés (jogtalan eltu- millió.
lajdonítás). Ezzel szemben azou esetek, midőn
Józan ésszel arra igazán felesleges
a fegyveres eró vagy annak egyes ré^zti rendes és legtöbbször halaszthatatlan vagy legalább is szót vesztegetni, hogy mi a kvóta
is a törvény által előirt uton nehezebben meg- emelését sem most, sem a jövőben nem
szerezhető szükségleteiket elégítik ki, a hadi- vállalhatjuk. Tisza kiegyezése is öt évre
Bzolgáltatás körébe tartoznak és azok a kato- fenntartani akarta ugyan az eddigi
nai kincstárral szembep valóságos jogviszony
alapjául Bzolgálnak. Éppen azért, mivel az arányt, de azután leszállítását vette
igénybevételnek ez a módja rendszerint nem tervbe. A közös költségekhez való hozzáa törvény által előirt szabályszerű uton,.. sőt járulás megállapításának egyedüli igazgyakran erőszak alkalmazása mellett gyako- ságos alapja a két állam teherviselesi
roltatik, a tárgyalás során nem feltétlenül szükséges a csapattest és még ennél is közelebbi képessége lehet. Hát emelkedett a maadatok bizonyítása, mert a jogigény fennálásá- gyar állam teherviselési képessége ? Mi
nak megállapításához elegendő, ha igénylő fel nyerstermelő állam vagyunk, Ausztria
a tárgyalás alkalmával bizonyítani tudja, hogy ipari állam. Nyerstermelésünk értéke,
a szolgáltatást a mi vagy szövetségeseink
csapatai avagy katonái katonai célra vették igaz, emelkedett a háború alatt, de az
osztrák iparcikkek ára tízszerese a mi
igénybe vagy a kárt azok okozták.
áremelkedésünknek.
Ezen irányelvek szemelőtt tartásával igen
honvédelmi miniszter most jelensok már letárgyalt hadikárt olyan hadiszol- tetteA ki
a képviselőházban, hogy Magáltatásnak kellett volna venni, melyekért az
gyarország
több katonát állított ki a
1912. LXVIII, t.-c. 33. §. értelmében térítést
vagy kártérítést igénylő nem fizetett.
háborúban, mint Ausztria. Mivel pedig
Éppen ezért nem lehet elzárkózni az elől, a magyar ezredek legalább is annyira
hogy szolgáltatóknak térítés vagy kártérítési kivették részüket abból, mint az osztráigényeik a törvény által előirt módon megálla- kok, világos dolog, hogy a mi vesztepittassanak és azok sürgősen kifizettesenek.
ségünknek is nagyobbaknak kell lenni.
Utasítom tehát, hogy feleknek hadiszolgálMit jelent ez a mi nagyobb áldozati
tatás megállapítása iránti kéréseit sürgősen
arányunk
? Azt, hogy a népességi arány
tárgyalják le és mindaaon esetekben, midőn
s ketonéifri Ír Diri (ittak Irni n bei elen tett igénvek-is megváltozott a mi hátrányunkra, a
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dolgos kezekben nálunk nagyobb a
veszteség és igy a békeidő termelő
munkájánál nálunk nagyobb lesz e részben a hiány, mint Ausztriában. Ha megfordítva volna, ha Ausztria áldozati aránya hasonlíthatatlanul nagyobb lenne,
mint a miénk, ők akkor is hasonlithatlanul felülmúlnának bennünket teherviselési képesség dolgában, mert élveznék ipari termelésük szédületesen megnövekedett értékenek előnyét.
Túlontúl eleget teszünk az igazságosságnak, ha az átmeneti időre, vagy
öt évre vállaljuk az eddigi arány fizetését, mert ezekre az évekre jut óriási
összeg a háború terheiből. Már most a
iegerélyesebben kell visszautasítanunk
minden emelési törekvést az osztrákok
részéről A kvóta emelése olyan rengeteg adóterheket zúdítana polgárainkra,
hogy a termelő tevékenységet létfeltételeiben bénitaná meg és a vagyonok
konfiskálását vonná maga után. És ha
már átmenetileg vállaljuk az eddigi
kvótát, akkor is ki kell kötnünk ezzel
szemben, hogy a hadikárok viselése ne
legyen közös költség, mint ahogy a
Tisza kormány is csak ily feltétel alatt
ment bele a mai kvótaarány további öt
évre való féntartásába.

Azonnal szabadságolni kell, atlket felmentenek.
A honvédelmi minister rendelete.
A honvédelmi minister üdvös rendeletben
szüntette meg azokat az anomáliákat, amelyeket a felmentések végrehajtása körül lépton njomon tapasztalunk. A minister az öszszos katonai hatóságokhoz intézett rendeletében elrendeli a felmentések azonnali foganatosítását. A honvedelmi minister » főispánoknak a rendelet megküldése kapcsán ezeket
irja:
Van szerencsém felkérni, hogy az ezen
rendeletek elieuére esetleg előforduló hanyagságokat vagy mulasztásokat a konkrét adalok felemlitésével, a szükséges felelősségrevouás eszközőlhetése végett velem közölni
méltóztassék.
Maga a rendelet, amely az összes katonai
hatóságokhoz is megérkezett, igy szól:
Állandó panasz az engedélyezett felmentések késedelmes végrehajtása miatt.
Egyáltalán nem engedhető meg és többé
uem hagyható felelősségrevonás nélkül, hogy
alárendelt katonai hatóságok és legtöbb esetben azok alárendelt közegei által az itt kelió
megfontolás után engedelyezett felmentések
igen gyakran csak késedelmesen vagy csak
sürgetés után és sok esetben csak ujabb rendeletre hajtatnak végre.
Az összes felmentési rendeletek beérkeztük utáD azonnal végrehajtandók, illetőleg a
közbenső katonai hatóságok által a felmentés
végrehajtására hivatott parancsnoksághoz haladéktalanul továbbitaodók.
A felmentések végrehajtásáuak gyorsítása
érdekében elrendelem, hogy az engedélyezett
felmentések az esetben is azonnal végrehajtandók, ha a felmentési rendelet a felmentés
végrehajtására hivatott katonai hatóságokhoz
még nem érkezett meg, de a felmentés engedélyezéséről szóló — a közigazgatási hatóságoknak leadott — hivatalos értesítést (felmentési igazolványt) az illetékes parancsnokságnak a közigazgatási hatóság beküldi, vagy azt
maga a felmentett egyén bemutatja.
Ha a megküldött vagy bemutatott felmentési irat valódisága tekintetében kétely merülne fel, annak valódisága tekintetében — a
felmentés számának bejelentése mellett — a
honvédelmi minisztérium táviratilag megkérdezendő.
Elrendelem továbbá, hogy a felmentési
ügyekben folytatandó összes levelezések, a felmentettek kinyomozására irányuló pubatolások,
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— Adományok a Vas-Székelyre. Tolvégre nem hajtható felmentések .visszajelen- kulcs szerint felosztassanak. A Iakósságnak
tése, a felmentési rendeletnek az illetékes ál- megfizethetetlen jótétemeny lesz a kiosztás, nay Lajos dr. főispán úrhoz a 155. rohamlománytesthez való áttétele stb. a legsürgő- meiy karácsony előtt minden községben be- zászlóalj tisztikara a székelyudvarhelyi VasSzekelyre 180 koronát juttatott, melyet főissebben eszközlendók.
fejezést nyer.
ur a szobor előkészítő bizottságnak, mint
A jövőben felmentések végrehajtására, ille— Szobor leleplezés Székelyudvar- pán
ujabbi
adományt, mar megküldött. Az ada'
tőleg a felmentési rendeletek továbbítására helyen. Szekely teátver varosunknak Szektly- zók névsora
a következő: Moldvay száza <s
hivatott katonai hatóságok, intézetek Btb. pa- udvarbelynek kettős ünnepe volt Maria szepl.
korona, Solymossy hadnagy 50 K, Bagny
rancsnokai (elöljárói) az esetleg előforduló sza- fog. ünnepen. Ekkor lepiezteteit le ugyanis a 20
20 K, Gyürky főhadnagy 20 kor.,
bálytalanságokért személyesen fognak felelős- királyunk képviseleteben megjelent József Fe- főhadnagy
Kerenyi segedorvos 20 K, Apponyi főhadségre vonatni.
renc kir. herceg altal a szekely erőt es vitéz- dr.
nagy 20 K, Tbirry hadnagy 10 K, Murvay
Elvárom azonban, hogy az összes arra hi- ségét jelkepező Vas-Szekely szobor. A széles hadnagy 10 K, Hiller hadapródjelölt 10 K.
keretekben
rendezett
ünnepelyen
ott
láttuk
a
vatott hatóságok a felmentések végrehajtására
— József főherceg hadiarvaház Erkellő gondosságot fognak fordítani és nem katonaság és polgárság kitűnőségein kivül délyben.
Az erdelyi társadalom rendkivül
egész
Udvarhely
varmegye
tarsadalmát
s
a
fog felmerülni a szüksége annak, hogy hakedves és rokonszenves gondolatot vetett fel.
nyagság vagy mulasztas miatt teljés szigorral szomszédos varmegyék több képviselőit. Ugrón Elhatározták,
hogy az erdelyi hadseregek főGábor belügyminiszter másnemű elfoglaltsága
keljen eljárnom.
vezérének,
József
főhercegnek névéről fogják
miatt, kimentette elmaradasát. Mi, kik Bzinten
A közös hadseregbeli egyénekre vonatko- jelen
elnevezni az egyik legnagyobb erdélyi hadivoltunk
a
leleplezési
ünnepelyen
azzal
zólag a cs. és kir. hadügyminister ur hason- az érzéssel hagytuk ott szomszéd varosunkat árvaházat. A mozgalmat az .Erdélyi hadiárva
lóan intézkedett.
— vajha az elismert székely vitézség és erő és népinternátus egyesület" indította meg,
e nemes faj hathatósabb támogatását eredmé- melynek elnöke gróf Teleki Gézáné sz. Béldi
nyezné a mindenkori kormányhatalom részéről. Margit grófnő. Az egyesület már talált is az
Ha bútorokat akar venni
Varoiegyenket az ünnepelyen Toluay Lajos dr. árvahaz céljaira egészen megfelelő és arányne sajnálja az utat M.-Vá8árhelyre ét tekintse megfóispáu, városunkat dr. Ujfaiusi Jenő polgár- lag csekély költséggel átalakítható épületet,
mester és Mihály Lajos rendőrkapitány h. kép- egy üresen álló nemesi kúriát. József főherSZÉKELY es RÉTI
—ő. ceg a napokban fogadta az egyesület elnökerdélyrészi bútorgyár részvénytársaság viselték.
ségét és a legszívesebben beleegyezett abba,
— A kársegélyezés gyorsítása. A la- hogy a létesítendő árvaház ő Fensége nevét
kamarai szállítók
punk legutóbbi számaban közölt rendelet az viselhesse. Amidőn e hírt, olvasóinkkal közölBUTORTERMEIT.
eltelt rövid pár nap óta is érezteti jótékony jük, meg vagyunk győződve arról, hogy minEbédlök, uri es haloszobak, szalonok, vas- és hatását. A megalakított kársegélyezési bizott- denki áldozatkész leiekkel fog hozzájárulni e
a vármegye küiömbözó reszen mükö szép eszme megvalósításához. Kik erdemei
rózbutorok, szőnyegek, függönyök, zongorák, ságok
desle léptek es hivatalból, kérés nélkül álla- nék meg jobban a támogatást, mint a szegény
hatalmas választékban, jutányos árak mellett. pítják meg a kársegélyeket miudenkinek, aki erdélyi hadiárva gyermekek, akiket még az
arra rászorulva van. Csíkszereda, Csiktaploca, otthonukból való menekülés is sújtott és ki
j—
Zsögöd, Mindszent, Szentlélek, Vardotfalva, az, akinek a neve a megörökítésre méltóbb
Csumortau, Rákos, Csobotfalva és még több köz-lenne, mint József főherceg, aki a magyar
KÜLÖNFÉLÉK.
ség már letargyaltatott és általában az eljárás nép iránt való szeretetének számtalan megütőn.
oly gyors, hogy az egé$z kársegelyezéai el- nyilatkozásával nemcsak történelmünkbe, de
járás elórelatiiatólag egy hónap alatt lezajlik a nemzet millióinak szivébe máris örökre
Megállít a völgy. — Nos, hová?
es károsulták néhány hét alatt kézhez kapják beírta nevét. A nemes célra szánt, adományoMeg sem pihentél füvemen 1
kársegelyeiket. Ismételjük, hogy kérést nem kat lapunk is szívesen közvetíti s eljuttatja
— Megyek, megyek: selyemmeződ
kell beadni, a kársegélyt mindenkinek hiva- gróf Teleki Gézáné elnöknő címére, (KolozsCsak tüskét termett ennekem 1
talból állapitják meg.
. . . Megszólít a patak. — Megállj,
vár, királyi ítélőtábla).
Belőlem nem fogtál halat!
— Jegyezzünk hadikölcsönt! A vidéki
— Nem rekvirál a katonaság többé
— Megyek. Üvegszilánk volt benned,
pénzintezetek ujabban sorra leszállítják a be- szénát és szálmát. A földmivelésügyi miS megverzé labat gyermekemuek,
téti kamatlábat, mert a gazdak a termést ér- niszter táviratilag értesítette Csikvármegye
Mikor terajtad átszaladt. .
tékesítették már es a kapott ellenértek leg- főispánját, hogy a hadügyminisztériummal törMegrezzen a fenyő. — Maradj 1
nagyobb részét még mindig takarékbetétkép- tént megállapodás szerint a katonaság többé
Szívj köztünk édes illatot I
pen gyümölcsöztetik. A nagyobb vidéki gazda- szénát és szalmát nem rekvirálhat és az eddig
— Megyek. Szúrós ágad-bogad
városokban a betéti kamatláb már 3 százalékra rekvirált, de ki nem fizetett takarmány árát
Nézd 1 — mennyire megszaggatott I
szállt alá. Teljesen érthetetlen, bogy ilyen harminc nap alatt köteles a feleknek kifizetni.
. . . A forrás súgva hí. — Sehol
körülmények között miért nem fektetik be Ezután a rekvirálás közigazgatási uton fog
Nem kapâz ily gyöngyöző italt!
inkább hadikölcsönbe a bankok és takarék- történni a vármegye takarmányozást intéző
— Mikor családom erre járt
pénztárak betevői fölösleges pénzüket, amikor bizottsága közbejöttével.
S itt egy poháruyi vízre várt,
a hadikölcsön több mint 6 százalékos jöve— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásMedred üres volt és kihalt. . .
delmet biztosit. Ezen felül gyorsan és veszte- ügyi miniszter Berze Nagy János dr. hivatalErdős orom mély hangja zúg . . .
ség nélkül lehet tul adni a hadikölcsönkötvé- vezető kir. segédtanfelügyelőt kir. tanfelügye— Miért hagysz el, mi van veled ?
nysken, amelyek a takarékbetét minden elő- lővé nevezte ki és saját kérésére Pancsovára
— Megyek . . Házam kis uépe rajtad
nyével rendelkeznek. Az állam hivó szavára áthelyezte. Berze Nagy János távozását a várKeresett egykor kis nyugalmat,
mindenkinek jegyeznie kell a hadikölcsönt.
megye közönsége sajnálattal veszi tudomásul,
De elkergette zord szeled!
mert működése alatt kiválóan képzett, erős—
Ugrón
a
közegészségügy
reform. . . Virág, madár, fü .. . mind beszél:
járól. A Potitika cimü szemle decemberi fe- kezű hivatalfőnöknek bizonyult, akire e vár— Nézd e csodás természetet,
jezetében Ugrón Gábor belügyminister a köz- megyében még sok üdvös és fontos teendő
Mely itt körülvesz I — Gondolom :
egészségügy reformja címen rendkivül érde- várt volna. Legutóbb a napközi otthonok szer— Ti engem nem szerettetek 1
kes és értékes tanulmányt irt, amelyben rész- vezésével és vezetésével kiváló érdemeket
. . . S mig a tetőt elérhetem,
ben a tervezett, részben a folyamatban lévő szerzett és csak nemrégen tüntette ki a király
Gyimes csúcsán kigyúl a hold;
törvényalkotásokat ismerteti. Az anya- és cse- a II. o. polgári hadiérdemkereszttel.
Ott lent meg a tündéri völgyben
csemővedelem országos szervezése, a munkás— Polgármesterhelyettes választás
— Lelkem úszik fájó gyönyörben —
gyermekek nyaralása, illetőleg a már meg- Sepsiszentgyörgyön. Sepsiszentgyörgyről
Köddel párnázva lejt az Olt. . .
kezdett üdvös intézkedés tovább fejlesztése, írják, hogy a városi képviselőtestület három
B. N. J. dr. az ivóvíz, a csatornázás, az élelmiszerrel pályázó közül dr. Kovásznay Gábor ügyvéd— Kinevezés. A király Sándor Árpád összefüggő egészségügyi kérdések és a lakás- jelöltet egyhangúlag polgármesterhelyettesé
kérdés rendezése a programm főbb pontjai. A választotta. Dr. Kovásznay ezidőszerint mint
cs. és kir. kamarás, cs. és kir. huszárőrnagyot fertőző
betegségek általában, a tuberkulózis, többszörösen kitüntetett tartalékos hadnagy
alezredesnek előléptette.
alkoholizmus
és veneriás betegségek elleni a brassói 24-ik honvédgyalogezredben szol— Ruhák és cipők kiosztása. A Pro küzdelem mellett
a belügyi kormány nővé- gál. Annak idején számos szép harctéri leveTranssylvania által Csikvármegye ellenségtől delmi intézmény létesítését
is tervezi. Egész let küldött a Csíki Lapoknak.
sújtott lakóssága részere adományozott min- nagyszabású terve van a belügyi
— Hír román fogságból. Az udvarhelytegy 800,000 korona értékű ruházati és ház- a kórházak fejlesztésére, valamintkormánynak
a gyógy- megyei
Korondról Imre Domokos csererokkant
tartási cikkek kiosztása a vármegye egész fürdők, ásványvizek, üdülőtelepek érdekében
területén folyamatban van. A kiosztást Gyer- való reformokról, valamint a népbiztositás ós levelet intézett Az Esthez, melyben közli
gyóban Szabó György főesperes, Felcsikon a gyógyszerészet ügyére vonatkozólag. A te- velünk, hogy Bzeptember 4-ikén szabadult
Bálint Lajos főesperes . és Alcsikon Hosszú endők sorában legfontosabb a közegészségügyi román fogságból, a hol a következő bajtársait
hagyta hátra: Jánosi István kápFerenc főesperes elnöklete alatt alakított biújjászervezése, amit csak jól fizetettegészségesen
lár
Csikszentsimon,
Hóra Illés Csikezentlélek,
zottságok a közigazgatási hatóságokkal egyet- szolgálat
orvosi szervezettel lehet keresztülvinni Ábrahám Mihály csendőr
Csiklázárfalva, Járté
értőieg végzik. A kiosztásra Zombory László állami
A
bába-ügy
megoldása
is
fontos
programmpont,
dr. a Pro Transsylvania agilis ügyvezető-igaz- valamint a mentésügy országos szervezése és Gyula Csibszépviz, Nagy Ákos Pálfalva, Szűcs
gatója városunkba érkezett. Tolnay Lajos dr. a-betegápolás és a fertőtlenités kérdéseinek János, Boldizsár Dénes Csikkászon, Schiller
Károly Gyergyóborszék.
főispán mindent megtett, hogy a kiosztás az végleges rendezése.
igazság és méltányosság elvei szerint, a Pro
— Az állami gépek szétosztása az
Transsylvánia Demes intencióinak megfelelően
— Az uj tanfelügyelő. A vallás- és erdélyi menekültek között a legrövidebb időn
menjen végbe, öt-hat heti nehéz munka kellett közoktatásügyi miniszter Kohányi Gyula kir. belül megkezdődik. A kereskedelemügyi miahhoz, hogy a nagytömegű ruházati, cikkek tanfelügyelőt Szentesről Csíkszeredára áthe- nister erre vonatkozólag részletes leiratot inpontosan leltároztaSBanak és igazságos arány- lyezte és a hivatal vezetésével megbízta.
tézett Széli József kormánybiztoshoz.
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— Katonai kitüntetés. A király Keresztes Artúr vezérkari őrnagynak a hadiékitmé- Mindenki teljesítse kötelesnyes harmadosztályú vaskoronarendet adomáségét és jegyezzen a hadi- 2 d a r a b 6 h ó D a p o s m o n g o l i c a
nyozta.
— A hadsereg nem rekviralja a burkölcsönre.
tenyész-kan,
gonyát. A burgonyaellatas körül tamadt zalevelek a várdotfalvi körjegyző
var megszüntetese kérdésében Hadik János
gróf közélelmezési minister kijelentette, hogy
cimére küldendők.
2-2
a hadseregfóparancsnokság figyelemmel az
Hirdetmény.
2 2
országos közellátás érdekeire, a burgonya~
A csikmegyei közkórház 1918. évi 17010 — 1917. Bzám.
rékvirálást az egész orszagra megszüntette.
élelmezésének
biztosítása
végett
árlejai.
A már lefoglalt keszletekből sajat céljaira
mindössze 1200 vaggont tart vissza, a lefog- tést hirdetek.
lalt többi mennyissgec pedig az ország közKözelebbi részletes adatok a kórház
ellátásának rendelkezesere visszaadja. Ez a igazgatóságánál tudhatók meg.
Csikvármegye közigazgatásánál elmegállapodás mintegy 4000 vaggon burgonyát
halálozás
folytán megüresedett vármeAjánlatok
folyó
évi
december
biztosit a közellatasuak.
gyei
árvaszéki
elnöki és egy szolhó
20-án
déli
12
óráig
nyújtandók
— A korpa szállitasa. A Déli Hirlap
gabírói,
továbbá
a nyugdijazas követbe;
később
beérkezők
nem
vétetnek
beavatott helyen arról értésül, hogy a gazdák
keztében
üresedésbe
jött kászonalcsiki
figyelembe.
részére szükseges korpa szalliusa nemsokára
megkezdődik. A szállításnak egyedüli akadálya
járási
főszolgabirói
állásokra, vaAz ajánlathoz 1000 (egyezer) korona
ma a vaggonhiány, és igy a vasutak nem készpénzben vagy óvadékképes érték- lamint ezen állásoknak választás utján
tudják felvenni a korpakiiidemenyeket. Tudo- ben csatolandó.
való betöltésével esetleg megüresedő
másunk szerint a kormány intézkedni fog "a
egyéb
állásokra is pályázatot hirdetek.
Csíkszereda, 1917. évi december
korpa soronkivüli szállítása érdekében.
A
betöltendő
üresedésbe jött állások
— A király idei bortermése, k korona hó 3-án.
közül
Dr. Veress Sándor,
uradalom tulajdonát kepezö tokajhegyaljai1. az árvaszéki elnöki állás a VII.
igazgató-főorvos.
szőlókben a most befejezett szüret 1900 hek- 1—2
fizetési
osztálynak megfelelő 4800 kotoliter bort és 130 puttony szőlőt eredményerona
kezdő
fizetéssel, 1120 korona lakzett. Tizenöt év óta ez volt a legkiadósabb
'7
'
I ! , ;
^r r
bérrel,
szüret, minőség tekintetében pedig 30 év óta Ml/ >11/ Mi^ Ml' Mi/ Ml/ Mi/ Mi/ Ml/ Mi/ M</M1/M1/ Stor MK^l/ Mi'
2. a szolgabírói állás a X. fizetési
a legkülömb. A szüreteit bor értéke, 1000 Karácsonyi és Újévi
osztálynak
megfelelő 2000 korona kezdő
koronát véve hektóliterenkéut, 2,900.000 koöaeté&sel
és
székhelyének megfelelő
rona. Ennyit ezek a szőlők husz év alatt sem A J Á N D É K T Á R G Y A K
iakpénzzel,
hoztak.
nagy választékban kaphatók.
3. a főszolgabírói állás a VIII. fize— Segélyezés a Szurmay-alapbol. A
tési
osztálynak megfelelő 3600 koiona
Mindennemű
óraés
ékszertársadalom áldozatkészsége most mar lehekezdő
fizetéssel, 1400 korona utiátalánytővé teszi, hogy a Szurmay Sándor alapból a
:: javitások elfogadtatnak
segélyezés megkezdődhessék. Ennélfogva a
nyal, 800 korona irodaátalánnyal és 650
m. kir. honvédség, a m. kir. népfelkeles, a
korona lakbérrel van javadalmazva.
m. kir. és m. kir. horvat-szlavou csendőrség
Felhívom a pályázni szándékozókat,
ama tisztjei, lelkeszei és tisztviselői, valamint
hogy az 1883. évi I. t. cikkben előirt
tiszt és tisztjelöltjei, akik a háborúban rok2-3
kantak lettek, vagy hudiseriiltokke váltak és /n\ /ik/tiv /n\ /nv /iK/itv /it> /m /m/m /TK/IT* /HVIIVképesitésílket s eddigi alkalmaztatásukat
segitségre szorultak és a kérelmezés idejében
igazoló okmányokkal felszerelt pályátényleges katonai szolgálatban nem állanak,
zati kérésüket a vármegyei ügyviteli
továbbá a háborúban hő*i halált halt, sebeszabályzat 4. szakaszában előirt módon
sülés vagy a harctéren szerzett betegségek,
Hölgyek figyelmébe!
sérülések vagy hadifaradalmak következtében
Csikvármegye főispánjához cimczve hozajánlom ma- zám 1918. évi január hó 15-ig nyújtelhalt (és mar fent felsorolt állasban teljesí- 9 éves amerikai
tett katonai szolgalatot), hozzátartozói és se- gam azoü hölgyeknek,kiknek megbízható sák be.
gitségre rászoi ult özvegyei é. árvái segélye*
Az elkésetten beérkező kérvények
zese iránti kervéuyeket a polgármesteri hivafigyelembe vétetni nem fognak.
talba nyújtsák be. A kereimek soronkivül
nyernek eliütézést és tovabbittatnak a honvé- van szükségük. Lakásom: Árpád u'Cii
Csíkszereda, 1917. évi december
delmi ministerhez.
hó 7-én.
15. szám, földszint, ajtó 9.
— A Vörös-Kereszt-Egylet ülése. A
Fejér Sándor,
magyar szent korona Országai Vörös-Kereszt- Özv. Priska Joachimné, okleveles
alispán.
szülésznő, Kolozsvárt. 2-4
Egyletének csíkszeredai választmánya folyó
évi november hó 29-én dr. Ujfalusi .Jenő elnöklete alatt választmányi ülést tartót;, amelyen az üresedésben levő állásokat töltötték
be. C.-yvezető-elnökké megválasztatott Wellman Samu kir. ügyész, pénztárossá Albert
Sándor ny. irodatiszt, jegyzékül..pedig Albert
István városi adótiszt es Nagy Ödön kir. adóhivatali gyakornok. Ezenkívül szétosztott a
választmány a katonák részére kötendő melegítő ruhadarabok céljaira 18 klgr. pamutot es
elhatározta, hogy legközelebb müsoros-estélyt
rendez.
— Értesités. Tudatom minden rokonaimmal és ismerőseimmel, hogy október hó 1-től •
3- _ _
•
42 évi tanítói működésem urán nyugdíjaztatván JIBIiOfBBBIBIilBlEl^lBiaBllBli^
m.iííamai, s.i.,: dcau C.-ikd.mfulvára költöztem
lakni. IVái.c/. S.itdcr, uju.. ;a;iitó.
— Megnyílt a. jégpálya. A • --pálya Csíkszeredában, ii, \ a Kossuth L .j o-utca és a
Márkus Istva> u' hózött fekszik s melyhez a
OOOOOOOO a Nagyerdőben földön fekvő OOOOOOOO
bejárat a Kossuih Lajos-utcából, Városháza
mellett lévő kis utcán vezet, a mai naptól
kezdve — közhasználatra — megnyílt. Belépőjegyek árai: Tisztek (havidíjasok) reszére
egyes jegy 30 fillér, idényjegy 5 korona. Egyéves önkéntesek és nöi kisegítő erők részére
egyes jegy 20 fillér, idény 4 korona. Polgári
Bzemélyek részere egyes jegy 40 fillér, idény
6 kor. Tanulók c-s gyermekek részére egyes
a helyszinén áruba bocsájtja. Venni szándékozók vásárlási bárcát
jegy 20 fillér, idény 4 korona. A tiszia jövedelem hadi jótékonycéira fordittatik (I. hadCsíkszeredában BAUER J Á N O S úrnál
eregparancsnokság hadsegéiycsoport).
sörfőzde házban válthatnak.
6 -e
'.matott Vákár !, könyvnyomdájába»-,. CotknzeredAban.

Pályázati hirdetmény.

Szalkay Dezsöné órás- és ékszerész-üzletében Csíkszeredán.

szakavatott szülésznőre

íBOR, Qagybai) eladó |
• Bzöllősi Samunál, Székelyudvarhelyt. •
Az Udvarhelymegyei Fatermelő R.-Társaság
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