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Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n Bsámittatnak 
Köriratok nem adatnak VÍSBEB. 

A válság. 
Csíkszereda, május 30. 

A mult hét váratlan és szenzációs 
politikai eseménye gróf  Tisza István 
miniszterelnök és kormányának lemon-
dása volt. A messzemenő "politikai kö-
vetkezményekkel járó válság már elérte 
tetőpontját. A legközelebbi napok, talán 
órák közelebb hoznak a válság megol-
dásához, e percben azonban még jós-
lásokba is nehéz bocsájtkozni. 

Tény az, hogy az ellenzék által 
annyira erőszakolt és személyi harccá 
fajult  kormánybuktatás bekövetkezett 
és Tisza István lemondása véglegesnek 
tekinthető; 

Minket erdélyieket igen közelről ér-
dekel ez a politikai meglepetés, mert 
a kormány a választójog kiterjesztése 
kőrtll felmerült  nézeteltérések követ 
keztében mondott le, ami a megfogyat-
kozott magyarságnak legfontosabb  ér-
dekeit érinti. 

Tisza István egyénisége igazán a 
világháborúban domborodott ki. Legá-
dázabb ellenségei is elismerik róla, hogy 
nálánál nagyobb munkabírással, izzóbb 
fajszeretettel,  acélos energiával a kor-
mány hajóját nem lehetett volna vezetni. 
Magyarország igazi nagysága az ő kor-
mányzata alatt még ellenségeinket is 
meglepte, fenekestől  felborítván  minden 
számításaikat 

Tisza István a választójog kérdésé-
ben szembehelyezkedett az általános 
titkos híveivel. Nem indult a tetszetős, 
fülbemászó  jelszavak után és e kérdés-
ben is izzig vérig magyarnak mutatko-
zott. A demokratikus fejlődés  követel-
ményei elöl nem zárkozott el akkor, 
midőn törvénybe iktatta a választójog-
nak mintegy 70%>os kiterjesztését. 
Ez a tifrvény,  mely százezreknek adta 
meg a választójogot, még ki sincsen 
próbálva. Ennek dacára Tisza ujabb 
kiterjesztését akarta a választójognak, 
belevonván * az ipari munkásokat és 
más társadalmi osztályokat és beszál-
lítva a 30 éves korhatárt. Minden lé-
pésénél a magyarság érdekeit tartotta 
Bzemelőtt, mert a választójogtól az 
ezeréves magyar nemzeti állam fenn-
tartása függ.  Ezer hosszú esztendő alatt 
a magunk képére alkottuk meg alkot-
mányunkat, melyhez hasonló nincsen, 
mert ez a miénk éB a mi viszonyaink-
nak felel  meg. 

Szép és ideális, hogy egy államnak 
minden adózó polgára szavazatával já-
ruljon az ország kormányzatához. Ezt 
természetesnek látja mindenki és ott, 
ahol egységes a nemzet és az általános 
műveltség megvan, ennek akadálya 
nem lehet. 

Nekünk erdélyieknek azonban ke-
serves tapasztalataink vannak. Még nem 
feledtük  el az 1848-iki oláh felkelést, 

testvéreink legyilkolását és a magyar 
nemzeti állam bemocskolását. Mi tudtuk 
és tudjuk, hogy mit jelent az általános, 
egyenlő és titkoB választójog itt Er-
délyben, az oláh tengerben. 

Szomorú valóság, hogy e téren szer-
zett tapasztalataink a mult évi oláh 
betöréssel csak még jobban megerősöd-
tek. Ha elgondoljuk, hogy mily szégye-
nérzettel és mennyi szenvedéssel kel-
lett itt hagynunk annyi vérrel áztatott 
tűzhelyeinket az éjnek idején ránk ro-
hanó orvtámadó pusztításainak, hátra 
hagyva azokat, kik testvérként üdvö-
zölték az alattomos betörőket, — akkor 
csakugyan kimondhatatlan dühvel kell 
gondolnunk az elmúlt nehéz napokra, 
midőn aziránt is kétségünk támadt, váj-
jon visszatérhetünk-e drága szülőföl-
dünkre. 

Nem lehet kétséges, hogy választó-
jogott csak az kaphat, aki a magyar 
nemzeti állam fenntartását  feltétlenül 
óhajtja. Öngyilkosság volna választó-
jogot adni annak, ki ellensége a ma-
gyar nemzeti államnak és aki falainkra 
a „Bomania Mare " ét rajzolta. Még itt 
látjuk magunk körül a felírásokat,  hogy 
emlékeztessenek minden időben az el-
telt gyászos napokra. Kiábrándító ta-
pasztalataink vannak nekünk az erdélyi 
népek egységéről és általános művelt-
ségéről. Ez az oka annak, hogy az ál-
talános választójog, mely adott viszo-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Itthon.*) 

Irta:  T.  Nagy  Imre. 
Csíkszereda, 1916. november. 

Itthon vagyok megint a fenyők  hazájában, 
a girbe görbe völgyeik országáhan, a vadon 
kanyargó Olt és Maros hajdan, csendes völ-
gyében. 

Három hónap óta hányódtunk az anyaország 
idegen vidékein, keresve a koldusok utszéh 
kövét, melyre leülhessünk; azt a szélmentes 
szögletet, hol magunkat meghuzbaesuk s az 
emésztő honvágy leküzdésére nyugodalmat 
találhassunk. Rokonok, jóbarátok, ismerősek 
és idegenek mindenütt meleg részvéttel igye-
keztek feledtetni  az édes otthon emlékeit s 
jóakaratú rábeszéléssel ijesztően festették  az 
itthon, veszedelmeit, a messze utazás gyötrel-
meit. Mind hiába 1 . . . Semmi sem vigasztalt, 
semmi sem rettentett, mert: utóiért a hazavá-
gyás leküzdhetetlen izgatottsága,; mely ural-
kodni tud minden okosságon s le tud győzni 
minden akadályt. 

Igazat adok azoknak, akik lebeszélni akar-
tak, akik rámutattak, akik óvtak a csendesen 
hagyott itthon viszontlátáe&nak'keserűségeitől, 
mégis megnyugtatóbbnaki látom • házi tűzhely 
romjait szemmel-'látni-, kézzel tapintani, mint 
annak veefeett  sorsa felett  a távolban "álmat-
lan éjszakákon töprenkedni. ' Bevert ablakok, 

*) A még november taviban készült, páratlan 
történeti hűséggel megírt téroét, lapunk «ddigi azflk 
terjedelme miatt, csak moat juttatta hozzánk • U* 
|l»« M, 8wrk. 

leszakított ajtók, feldöntött  kályhák, lenyúzott 
bútorok és megsemmisített emlékek romjai 
közt a hideg padozaton, párna és takaró nél-
kül megnyugtatóbb virrasztani, mint idegen-
ben kényelmes ágyon vágyakozva sóhajtozni. 

A pályabáznál órákig tartó izgalmas vára-
kozás után fájó  aggodalommal búcsúzom enyé-
imtől. Mindnyájunk szemébe < egy-egy fojtó 
könnycBep tolakodik. A lassan induló vonat 
tömött kocsijának nyitott ajtajában a lépcső 
kaijába kapaszkodom s onnan intek még egy-
szer, még tízszer bucsut az ottmaradottaknak. 
Állva és fogózkodva  órákig hallgatom a kocsi-
kerekek zakatolásának példás taktusát. Nem 
fáradok  bele, mert a leküzdhetetlen otthon-
vágy legyőz minden gyötrődést. Egy pillanatig 
ugy érzem, mintha istenátka volna az otthon 
Bilány rögének túlbecsülése és az azért való 
rajongás, de nyomban felülkerekedik  a velünk 
született vér s szemrehányja a kishitű, bűnös 
gondolatot. Tűnődöm azon fegyveres  rejtel-
meken, melyek egy ezredéveB mult hagyomá-
nyait egy rajongó hazafiságban  edzett népen 
keüett megboszulja s átkot szórok azokra, kik 
, annak okai voltak. Lemondó elkeseredéB vesz 
erőt rajtam a mostoha elbánás miatt s lenéző 
ambícióval hibáztatom azokat, kik népem ér-
tékét fennhéjázóan  lebecsülték s e miatt sor-
sára hagyva, éppen azon pimasz ellenség pré-
dájául szolgáltatták ki, mely örök idő óta gyü-
lölt és lenézett sorban ellenségképpen előtte 
.nem számított Utálom a hatalomnak azon túl-
tengő gyámkodását, mely miatt ezen szégyen 
és nagy szenvedés a székelységet érte. Vissza-
idézem ezredéves életünk történetét, mely élő 
tanúság arra, hogy mi védtük a nagy haza 
határét áz ilyen gyaláwtQB orvtámadók ellen, 

— mikor az ránk volt bizval Most pedig a 
tehetetlen gyámkodás miatt békés hajlékainkat 
tetszése szerint dúlta fel  az a nyomorult horda, 
melyet hajdan cséppel és vasvillával szoktunk 
volt kiverni határainkról a nélkül, bogy a nagy 
haza erről csak tudott is volna. A pálfalviak, 
a szentmiklósiak soha sem kértek Begitséget, 
mikor az oláh csordák bocskora át merte lépni 
a havasi határokat, hanem a maguk embersé-
gével szalasztották őket visBza a medvék ha-
zájába. És most ? . . . Most megjelenésük bire 
előtt napokkal, hetekkel szégyenkezve kellett 
ballagnunk a Nagyerdőn keresztül, Debrecze-
nig, Sopronig meg sem állva. Ökölbeszorított 
kézzel, némán és béketűréssel százezrenként 
vonultunk a Királyhágón át, nehogy a hadvi-
selés előirt regulái ellen vétsünk. Tárva, nyitva 
hagytuk hajlékaink ajtóit. Teritett asztalunkon 
ottmaradt a megszelt kenyér, vetett ágyunkon 
a puha ágynemű, éléskamráinkban a megkez-
dett szalonna, ruhás fiókjainkban  a változó, 
istálóinkban a lábas jószág, udvarunkon á ba-
romfi,  mezőinken a gabona, rétjeinken a takar-
mány, kertjeinkben a gyümölcs. Mi történt 
ezekkel ? . . . Hogy velünk mi történt két 
hónapi koldus vándorlás alatt, arra rá Be gon-
dolunk. Legfelebb  jólesően emlékezünk vissza 
azon jótevőkre, kik utunk gyötrelmei közt, az 
„Istené a szállási* igéjével, résztvevő szán-
dékkal gyámolítottak s keseredett boszusággal 
gondolunk azokra, kik bezárták ajtóikat és 
becüvekelték kapuikot előttünk. Előbbiekben 
rokonainkra, utóbbiakban ellenségeinkre ismer-
tünk mindenütt. Előbbiek csirkével, tejjel, to-
jással kínáltak, utóbbiak vasvillával áűtak a 
kerítésen belül s gőgös lenézéssel utasítottak 
tovább: Előbbiek szeméből könny csordult» 
utóbbiak 8«<?me Cikázott a gyűlölettől, 
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nyok között nemcsak helyes, de szük-
séges és a természetes fejlődés  követ-
kezménye, nálunk öngyilkosság lehet. 

Meg kell találni a kautélákat, me-
lyek a fenyegető  veszedelmet elhárítják 
és biztosítják a magyar nemzet fenn-
maradását és fejlődését.  Mi is akarjuk 
a választójog kiterjesztését, de csak 
olyan határok között, melyek a magyar 
npmzet létérdekeit nem veszélyeztetik. 
Az kapjon csak választójogot, ki a 
magyar államnak hü polgára, de haza-
árulásnak jogot ne adjunk. 

Igen szomorú, hogy ez a kérdés 
akkor állíttatott élére, mikor égő házunk 
oltására kell egyesítenünk minden erőn 
ket, mert ha a ház elégett, akkor min-
denünket elvesztettük és vándorbotot 
vehetünk kezünkbe. A tizedik Isonzó-
csata most dühöng legjobban, a köte-
lesség szava pedig a hadikölcsön szol-
gálatába állítja az itthonmaradottakat. 
Ugyanezen időben döntünk a magyar 
nemzet életbevágó legfontosabb  kérdése, 
a választójog felett.  Reméljük, hogy a 
józan belátás meg fogja  találni az utat, 
mely megvédi a magyarság érdekeit 
és nem szolgáltat ki ellenségeink pré-
dájául. 

A felelősség. 
Csíkszereda, május 30. 

Rég eldöntött kérdés, hogy a világ-
háború kitörése miatt ndm minket ter-
hel a felelősség,  hanem ellenségeinket, 
akik tervszerűen készültek a mi meg-
rontásunkra országunk földarabolására. 
Eddig sikerült útját állanunk ennek a 
gonosz törekvésnek s már int felénk  a 
tisztességes béke, mely védekezésünk 
teljes sikerét, állami és nemzeti életünk 
csorbítatlan, szabad fejlődésének  biz-
tosítékait igéri. 

Ki felelős  azért, hogy afc  igazsá-
gunknak, érdekeinknek, roppant erő-
feszítéseinknek  megfelelő  béke el is 
következik, még pedig minél hamarább 
éB minél kevesebb uj áldozat árán? 
Mindnyájan. Tehát nemcsak közügyeink 

C S I K I L A P O K 
legfőbb  intézői, a diplomácia, a hadse-
reg, a hatóságok, a politikusok — ha-
nem minden egyes polgára a hazának, 
a közcélra fordítható  ereje arányában. 

Valamicske ilyen ereje pedig min-
denkinek van, ha nem több, legalább 
annyi, hogy egy legkissebb összegű 
hadikölcsön-kötvényt válthasson. A fe-
lelőség minden háborús nyomorúságnál 
nagyobb súllyal fog  nehezedni arra, aki 
nem járul hozzá legjobb tehetsége sze 
rlnt a nemzeti közős erő gyarapításához, 
a nemzeti nagy cél megvalósításához. 

Aki tehát elássa, elrejti, bármily 
magáncélra fordítja  nélkülözhető pén 
zét ahelyett, bogy hadikölcsönbe fek-
tetné, az magára veszi a részességet 
az azért való elbírhatatlan felelősségben, 
hogy a háború tovább tart, katonáink 
közül többen hullanak el, többen válnak 
nyomorékká, valamennyien tovább kény 
telenek állani a harcot s az itthónvalók 
a mind nyomasztóbb háborús állapotot 
és hogy az egész nemzet későbben és 
kevésbbé tökéletesen nyeri ejjegendás 
küzdelmei jutalmát. 

Ki óhajt magára venni ilyen óriási 
felelősséget?  Nos, aki ettől, méltán, 
visszahökken, könnyen elháríthatja ma-
gáról : ha többet nem lehet, legalább a 
pénzét, szájától megvonható egész pénz-
készletét adja hadikölcsönre, a legbiz-
tosabb befektetésre,  minden rejtekhely-
nél és safe  depositnál biztosabb meg-
őrző helyre, a legtisztességesebb pénz-
beli kamatra és a legnagyszerűbb er 
kölcsi gyümölcsözésre. 

Katonáink a lövészárkokban 
a szivüket, a vérüket, az egész-
ségükét, az életüket adják oda 
a hazának. Mi idehaza kényel-
mes ágyakban, puha fészekben 
csak a fölös  pénzünket kell — 
nem odaadni, hanem kölcsönöz-
ni, még pedig jó kamatra! 
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A háború. 
A nyugati offenzíva  sikertelensége 

lelohasztotta a franciák  harci lelkese-
dését. A «vezérletben eszközölt sze-
mélyi változások nem imponálnak a 
németeknek és igy Petain tábornok 
sem képes jelentősebb sikereket elérni. 

A francia  kamarának az az elhatá-
rozása, mely bizonytalan időre elhalasztja 
a meghiusult offenzívával  kapcsolatos 
interpellációkat, legjobban bizonyitja a 
nyugati támadások szomorú eredményét. 
Nem merik feszegetni  az offenzívára 
vonatkozó témákat, mert attól félnek, 
hogy a nyilvánosság előtt szellőztetett 
kudarc még inkább megnöveli a töme-
gek békevágyát. De a visszafojtott  elé-
gületlenség előbb-utóbb mégis csak ki 
fog  törni, mert lehetetlenség, hogy a 
Palais-Bourbon tagjai agyonhallgassák 
azokat a gyászos tapasztaltakat, me-
lyeket Franciaország a tavaszi nagystílű 
támadásban szerzett. Pedig milyen vér-
mes reményeket fűztek  a franciák  eh-
hez a jól előkészített s a hatalmasan 
megnövekedett angol hadsereggel együtt 
megindított hadmivelethez és ezúttal 
mennyire biztosra vették a gyütölt 
boche-ok teljes visszaszorítását! 

A több mint két hónapos offenzíva 
után olyan hangok is hallatszanak, me-
lyek a nagyobb offenzív,  hadimiveletek 
szünetelését követelik. A franciák  ugya-
nis meg vannak győződve róla, hogy 
az orosz front  tétlensége legfőbb  oko-
zója az ő balsikereiknek. Annyi bizo-
nyos, hogy a németeknek javára szol-
gált az a körülmény, hogy a keleti 
arcvonalon megszűnt a nagyobb nyo-
más. Az oroszok felhagytak  a táma-
dással épp akkor, amikor a francia-
angol offenzíva  hatalmas ar&nyai ke-
mény próbára tették a német haderők 
ellenálló képességét. A franciák  tehát 
mindenekelőtt az orosz hadmiveletek 
újból való fölvételét  követelik. Az en-
tente diplomácia Szentpétervárott most 
ebben az irányban fejt  ki konceutrikus 
működést és a nyomás hatása alatt 

Ilyen emlékek felett  töprenkedve egy örökké-
valóságnak tetszik az ezer akadálylyal küzdő 
vonat lassú haladása, mikor egy-egy állomáson 
órákig, félnapokig  veBzteglünk s izgatott bi-
zonytalanságban gyötrődünk a tovább indulás 
terminusa felett.  Az egymás hátán szorongó, 
hallgatag tömeg egszerre zsibongani kezd, mi-
kor a Székelyföld  távoli fenyves  bérceit pil-
lantjuk meg. Tarisnyák, zsákok, ládák, kesz-
kenőbe bogozott apró motyók a legközelebbi 
állomáson leszállni ügyekvők kezébe, hátára, 
ölébe kerülnek. Apró gyermekek félénken  buj-
kálnak lábudk közt a kijárat felé.  Huzódunk, 
szorongunk, hogy utat engedjünk neki, mert 
ők már hazaértek. A megállónál senki sem 
válj a őket. Az ijesztő mély csendet csak a 
gépkocsi gőzének sustorgása zavarja. A leégett 
állomásépület üszkei közül közönyös egyk ed ü-
séggel jó elő az állomás előljáró. Egyszerre 
felvidul  "a leszállni törekvő falubeliek  látásán. 
A máskor számba se vett utasokat egyenként 
ölelgeti és segíti le a kocsiról s alig győz fe-
lelni azok első kérdéseire: Leégett-e a há-
zunk ? . . . Rövid tanakodás után felszedelős-
ködnek az érkezettek s izgatott pillantásokat 
vetve az otthon tájéka felé,  a sáros ut szélén 
libasorba eltűnnek az ákácsorok háta megett. 
Igy megy ez minden állomáson. A kocsik las-
sanként kiürülnek s mire Hévizre érünk, már 
csupa gyergyói és csiki ismerősek állnak az 
ablakok előtt s néznek a távoli hegyek or 
szága felé.  Csíkszeredában kiürül a vonat, 
nem marad egyetlen utasa sem. 

Hazaérkeztünk. 
Fojtó fŰ9tszag  tölti el az egész környéket. 

Itt-ott még fojtott  lánggal égnek az Uszkök. 
A Sűrű kftWel  vesyes füsthoraály  eltakarja a 

szemhatárt. Az állomásépület leégett gerendái 
közt botorkálva jutunk az útra, honnan szét 
nézve, a földön  fekvő  füst  felett  a távolból 
egy-egy épület feketén  tátongó ablakhelye jelzi 
az otthon romjait. Az utcán keresztül-kasul 
üszkek hevernek. Távúiról egy-egy árván ma-
radt kutyánk ad tájékozást a gazdának arról, 
hogy merre keresse volt hajlékának helyét. 
Összetört ajtók, szenes ablakrámák égett da-
rabjai jelzik az utcák irányát. Félredőlt vas-
kemencék, összegörbtilt vaságyak, varrógépek 
romjai mutatják a helyet, hol hajdan, melege-
dett a család és nyugalomra tértek a gyerme-
kek. Lábatlan takaréktüzbelyek, lyukas tálak, 
összetaposott fazakak,  törött tányérok és po-
harak hevernek az üszkek között, melyeknek 
épen maradt társait már rég elválogatta és 
elragadta a zavarosban kutató kapzsiság. Sze-
kerek vaspántjai azon pontos rendben feküsz-
nek a hamuban, mint a hogy azokat a mester 
felrakta  volt. Lábaink megégett telefon  ÓB tá-
víró drótokba akadnak s amint beléjük botlunk, 
üszköB gerepdáknak csendes hallgatagságát 
zavarjuk meg, majd tovább egy élőfa  szenes 
galyai rázódnak meg miatta. Egy-egy ijedt 
macska régi nyugalmas fekvőhelyéről  a hamu-
ból ugrik fel  s gyanakodóan felénk  tekintve 
elbuvik egy ledült kályha mellé. Egy lesová-
nyodott kutya rekedt hangon kezd ugatni, 
mikor a régi házajtó üszkei felé  közelitünk. 
Imit-amott egy-egy katona piszkál a romok 
közt. 

A tűztől épen hagyott utcarészek házainak 
látása az elképzelhetlen vandalizmus képét 
nyújtja. Hogy mire képes az elvetemedett em-
beri düh, arról fogalma  sem lehet egy müveit 
elmének. Azt leinti képtelen vállalkozás. Be-

vert ablakok cserepeivel van tele a járda. 
Ablakrámák, kifeszített  ajtófélfák  hevernek az 
uton. Egy-egy ablakszárny félsarkon  fityeg  az 
omlott falak  oldalán. Nem golyó, nem gránát, 
telhetetlen emberi vad düh szakgatta le azokat. 

Esőcsatornák letépett darabjait, összetört 
bútorok lábait, szőnyegek, fejérnemüek  fosz-
lányait tapodták sárba emberek, állatok lábai, 
Bzekerek, kocsik kerekei. 

_A tüz által véletlenül megkímélt otthon 
előtt lemondó keserűséggel állunk meg. A sar-
kából kivetett kapu ott hever az útszélen. Te 
herautók, trénszekerek zökkenek rajta keresz-
tül. Kidűlt kerítések pusztán hagyott oszlopai 
mutatják a keritÓB helyét. Gyöngéd kezek által 
ápolt virágos parkok, veteményes kertek le-
taposott növényeit trénlovak patkói rúgják. 
Vadszőlővel befuttatott  lúgosok szétzüllött ve-
uyiséin szakgatott függönyök  rongyai, elviselt 
cipók és diszkalapok tosztjai fityegnek.  Magyar 
diszruha préintelen kalpagja egy szenes karó 
tetejére van felhúzva.  Az ősök által nagy sze-
retettel ültetett sorfák  apró. galyai szemetezik 
a pázsitot, mert a fákot  kivágták és eltüzel-
ték. A Petőfi  díszkiadás aranyos kötetét egy 
törött águ vasvilla hegyén forgatja  a szél és 
áztatja az eső. Selyem, bársony kanapék, fo-
telek darabjai az udvaron és az utszéleken 
hányódnak. Fejérnemüt, ágy- és asztalneműt 
nem lehet látni Bem künn, sem benn. 

A lakás belBejét mintha pokolbeli ördögök 
dnlták volna szét. Egy mozdulat, egy állapot, 
egy elhelyezés sem árulja el, hogy a kik itt-
jártak, azok emberek lettek volna, A falakon 
egy-két Bzentkép, tükörrámák, fotográfiák  ki-
szúrt szemekkel, berajzolt szamárfülekkel. 
Villany és telefon  vezetékek, csillárok a fallal 
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Kerenszky hadügyminister a meglazult 
fegyelem  helyreállításával újból fokozni 
próbálja az orosz hadak harcképessé-
gét. De sem a szociálista hadügymi-
nisternek, sem a harciasabb lelkületű 
orosz tábornokqknak nem fog  ez sike 
rülni. Ellenben megtörténhetik s bizo 
nyára meg is fogna  történni, hogy az 
esetben ha a franciák  és eee:leg uz 
angolok — be akarván várni az orosz 
offenzívát  — beszüntetnék támadó ope-
rációikat : a' harci hevület e közben a 
nyugati szövetségesek táborában is a 
fagypontra  állana. Annál is inkább, mi-
vel a németek aligha várnának össze-
tett kézzel, amig a franciáknak  újból 
kedvük kerekednék a támadásra, ha-
nem a maguk javára alaposan kihasz-
nálnák az ellenakcióra invitáló alkal-
mat. A franciák  kénytelenek folytatni 
megkezdett akciójukat már csak azért 
is, mivel az offenziva  félbeszakítása 
olyan politikai viharokat szülne, ame-
lyek nemcsak az E zaszhoz még min-
dig ragaszkodó Ribot kormányt söpör 
nék el, hanem a háborús párt tekinté-
lyét teljesen megingatnák. De már a 
dolgok mai állása szerint is valószínűbb-
nek látszik, hogy hamarabb bekövetke-
zik a francia  nemzet hadierejének meg 
rendülése, mint az orosz hadsereg harci 
szellemének uj életre való keltése. 

Két napi szünet után az olasz offen-
zívában fokozott  élénkség mutatkozik. 
Cadorna még mindig bizik a győzelem-
ben, de a komolyabb olasz lapokból 
már kicsendül a kétségbéesés. Miként 
a franciák,  ugy az olaszok is az oro-
szokat vádolják a támadás sikertelen 
ségéért. Hát bizony kapóra jött volna 
nekik is egy második lucki meglepetés. 
Ezúttal azonban elmaradt a remélt orosz 
mentőakció és a magukra maradt ola 
szoknak meg kell elégedniök azzal a 
segítséggel, amiben az angol tüzércsa 
patok részesitik őket a mi 30Va esek 
ellen harcoló nagy ágyúikkal. 

Vitéz hadainkat, azonban az angol 
támogatással keresztülvitt támadások 
sem ingatták meg eddigelé és a jövő-

ben sem fogják  megingathatni. Cadorna 
különben nemcsak ujabb és ujabb erő-
ket vonultat fel,  de stratégiailag is fi-
gyelemre méltó tevékenységet fejt  ki 
a támadási pontok gyakori változtatá-
sával ; célja aligha lehet más, mint 
megtéveszteni hadvezetőségünket a ki 
szemelt áttörési pontok iráDya és terje-
delme tekintetében. Ámde Boroevics 
épp oly ébren őrzi frontját,  mint vitéz 
katonái. Cadornáék nem fognak  eljutni 
Triestbe. 

A buvárhajók rémes pusztításairól 
ujabban már napi bulletinek számolnak 
be. Még április .végéig csak időközön-
ként és sommázva kaptuk a jelentése 
ket, a májusi forgalom  rendkívüli mér-
tékben való megnövekedése folytán  a 
tengerészeti hatóság nap nap után je-
lenti a megtorpedózott hajók számát. 
Az átlagos napi pusztulás 20—30.000 
tonna közt váltakozik, de elég sürün 
50—60.000 tonna elsülyesztéséröl is 
tétetik említés. Az entente május havi 
hajóvesztesége előreláthatólag az egy 
millió tonnát is meg fogja  haladni. 

Közeledve  a dicsőséget békéhez,  amelyet 
mi katonák  vérünkkel  éa Jsten  segítségével 
bizton kiküzdünk,  adassék  meg nekünk  bő-
ségesen az otthonvalók  elengedhetetlen,  ál-
dásos  támogatása.  Ezt  kérik  a Kárpátok 
hűséges  őrei. 
'  Harctér,  1917. május hó 12. 

József  főherceg, 
vezérezredes. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A honvédség köréből. A király 

Kozma Lajos őrnagyot alezredessé, Kozma 
látván hadnagyot főhadnagygyá  nevezte ki. 
Kozma LajoB sok éven át szolgált városunk-
ban a 24-eseknél, Kozma István, pedig Kozma 
István telekkönyvezetőnek fia,  a háború elején 
mint első jött ki a Ludovika Akadémiából és 
ma mellét a Signum Laudis, a 3 oszt. katonai 
érdemkereszt éB a német vaBkereszt disziti. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A ju-
nius 11-ére tervezett törvényhatósági közgyű-
lés egyelőre elhalasztatott. 

— A bíróság köréből. Az igazságügy-
miniszter Gözsy Péter csikszentmártoui kir. 
járásbirót a csíkszeredai kir. törvényszékhez 
helyezte át. 

együtt letépve, leontva ott lógnak. Ingaórák 
ferdén  álló vázai belső szerkezet nélkül hall-
gatnak. Családi iratok, levelek, emléktárgyak 
maradványai szalmával, szénával, tollúval s 
minden képzelhető rongyokkal, bútorok és 
konyhaedények roncsaival, sáros, patkós csiz-
mák, Bzeges bakancsok által összetaposva és 
átlyukgatva ott hevernek a padlón. Az ablak-
félfákon  maradt szegfűk,  muskátlik, majorán-
nák, pe'árgóniák, rezedák Bzáraz koróitól ki-' 
döntött föld  összevegyült mindennel. Legfájóbb 
emlékeinek egy-egy foszlánya  a feldöntött 
kályhából kiömlött hamu közt hányódik. Köny-
nyeink kicsordulnak s keserű izgatottsággal 
nyulunk utánák, bogy még egyszer eltegyük 
emléknek. Átkozott véletlen, vagy a kiszámí-
tott gonoszság legrafináltabb  cselekedete, bogy 
cBak a legborusabb, a legszomorúbb emlékek 
kerülnek kezünkbe. Elhunyt szeretteink gyász-
lapjai, fényképeiknek  sáros foszlányai,  mind 
mind olyan emlék, a mi keserít, a mi lesújt, 
ami fájdalmat  fokoz  és semmi olyan, a mi bár 
egy pillanatra feledtetni  tudná nyomorult sor-
sunkat. 

Megmaradt bútorokon bőr és kelme behu-
zatok felhasogatva,  lenyúzva, pehely, szőr töl-
telékeik kiontva vegyülnek a szeméttel. Ajtó 
és flóknélküli  szekrények egymásra dűlve. Aj-
tóikot eltüzelték, fiókjaikból  zabot ettek a 
trénlovak, tükreiket összezúzták a vadak. 

Mig igy kutatunk éB keresgélünk, közele-
dik az est. A hideg otthon falai  közt ránk-
boruló Bötétségtől hátborzongásBal vegyes ir-
tózat fog  el. Se ágy, se tűz, se világosság!.. 

Távoli és közel feldúlt  lakásokban egy 
kanapénkot kutatjuk fel  fekvőhelynek.  Széjjel 
haveré kályhwétwk és csövek darabjait kezd-

jük összeválogatni, hogy a lakás valamjelyik 
zugában melegítő fészket  rakjunk. Ablakok 
hiányzó üvegei helyét papirossal pótoljuk. Le-
szakgatott ajtókat összekeresett szegekkel erő-
Bitjük helyükre. Kerítés romokot gyüjtünk, 
hogy befüthessünk.  A messze földről  magunk-
kal hozott gyertyafarkot  meggyujtjuk s a füs-
tölő kályha mellé egy törött lábu székre bol-
dogan ülünk le, — mert itthon vagyunk I Tü-
relemmel gondolunk az átélt keserűségekre, a 
beálló nélkülözésekre, az ebül elveszett va-
gyonra, csak az a boldog tudat uralja egész 
valónkat, hogy — itthon vagyunk 1 

Künn az uton rémes dobogással száguldoz-
nak a teherautók. A nagy robogástól megráz-
kódnak a falak,  megrezdül és összekocog a 
tákolt kályha. Semmi, de semmi sem zavar, 
csakhogy még egyszer itthon lehetünk 1 

Tüzet gyujtunk. Elővesszük a tarisznyából 
a Budapesten Kovácsnál összevásárolt elemó-
zsiát. Szalonnát sütünk s annak zsírját a ma-
radék száraz kenyérdarabokra csepegtetjük. 
Mint vándorok érkeztünk haza, hogy — ilyen 
későn — uj élethez fogjunk. 

Ha nem jegyzünk néhány 
milliárdot — magunknak, majd 
annál többet kell jegyeznünk — 
ellenségeinknek! 

Isonzói hadsereg, 1917. évi má-
jus hó 11-én. 

Boroevics , 
vezérezredes. 

— A a 51 és 52 évesek szabadságo-
lása. A király az alábbi legfelsőbb  parancs-
iratot adta ki: Megparancsolom, hogy az 1865. 
és 1866. évi születésű évfolyamokba  tartozó 
népfelkelési  szolgálatra bevont egyének — 
amennyiben tényleges katonai szolgálatban 
való meghagyásukat önmaguk nem kérik — 
a nyugállományú és szolgálatonkivüli viszony-
beli havidijasok, továbbá a népfelkelésre  kö-
telezett testületeknek kivételével, mielőbb, leg-
később 1917. évi junius hó 30-án szabadsá-
goltassanak. Ezen születésű évfolyamok  azon 
egyénei, akik önkéntes sorozás utján a közös-
hadseregbe (haditengerészetbe), vagy a hon-
védségbe a háború tartamára beléptek s igy 
magukat ezen időre hadiszolgálat teljesítésére 
különösen kötelezték, ezen szabadságolásra 
nem jönnek tekintetbe. A két legöregebb szü 
letésü évfolyam  népfelkelési  szolgálatra bevont 
egyéneinek szabadságolása a király kezdemé-
nyezéséi történt, ki ezzel ismét azt igazolta, 
hogy érdeklődése a közélet miţiden terére ki-
terjed s hogy nemcsak a hadrakelt sereg, 
hanem az egész ország érdekeit egyaránt BZÍ-
vén viseli, A hadvezetőség természetesen lel-
kes örömmel támogatja Ő Felségét ebben az 
atyai gondoskodásban, mert szintén tisztában 
van azzal, hogy ha nagyszámú szellemi, ipari 
és gazdasági munkás polgári hivatásához 
visszatérhet, ugy a termelés minden téren 
fokozódik  és a lakosság igen nagy érdekei 
istápoltatnak. Katonai szempontból ez intéz-
kedésnek nagy hatása lesz a külföld  szemé-
ben is, amely előtt nyilvánvalóvá lesz tarta-
lékaink ereje, ha a tizedik Isonzó-csata kellő 
közepén hadvezetőségünk ilyen rendelkezést 
végrehajthat. 

— Halálozás. Egy régi előkelő családot 
sújtott a végzet. Endes Izabella folyó  hó 23-án 
hosszas betegség és pár nappal a menekülés-
ből való visszatérés után, 73 éves korában 
Csikszentsimonon meghalt. Temetése az ősi 
családi házból folyó  hó 26-án délután nagy 
részvét mellett ment végbe ÉB Csatószegre a 
családi sirboltba helyezték örök nyugalomra. 
Endes Ida testvérét, EndeB Miklós táblabíró 
nagynénjét vesztette el. 

— A rögtőnitélő bíráskodás kiter-
jesztése Erdélyben. Dr. Betegh Miklós er-
délyi kormánybiztos az erdélyi városokhoz a 
következő hirdetményt küldte: „A m. kir. 
kolozsvári honvédkerületi parancsnokság meg-
keresése folytán  a katonai büntetőperrend-
tartás 437. §-ában foglaltakhoz  képest, 1916. 
évi szeptember hó 6-án a katonai személyekre 
vonatkozó rögtönitólőeljárás tárgyában kibo-
csátott hirdetményem kiegészítéseként ezennel 
közhírré teszem, bogy: a m. kir. Honvédelmi 
Minister Ur folyó  évi március hó 25-én kelt 
5933. eln. 15/a számú rendeletével — a cs. éB 
kir. hadseregfőparancsnokságnak  37906—1917 
Q. számú rendeletével egyetértésben — a 
katonai büntetőtörvény 862. §-ába ütköző go-
nosz kártevéssel kapcco!utos nyilvános erő-
szakoskodásnak Lűinder. ^cyes esetére a rög» 
tönbiráskodásaak kiterjesztését rendelte el. 
Ehez képest jelen rendelet kihirdetésének 
napjától kezdve kötél-, illetve agyonlövéB ál-
tal való halállal büntettetik minden katonai 
(honvéd) büntető bíráskodás alá tartozó sze-
mély, a ki idegen tulajdont gonoszságból meg-
rongál, ha a) kár; a mely bekövetkezett, avagy 
a tettes Bzándékában volt, 50 koronát meg-
halad, vagy a kár nagyságára való tekintet 
nélkül, ha b) abból az emberi életre, egész-
ségre, testi biztonságra, vagy nagyobb kiter-
jedésben mások tnlajdonára nézve veszély 
keletkezhetik, vagy ha c) a gonoszságból való 
rongálás vasutakon, az azokhoz tartozó épít-
ményeken, gépeken, Bzállitási és más eBzkö-
zökön, vagy azok üzemére szolgáló egyéb 
tárgyakon követtetik el. Brassó, 1917 május 
hó 2-án. Dr. Betegh Miklós, kormánybiztos.* 

— Kitüntetés. Helwig Vilmos m. kir. 5. 
tábori ágyús ezredbeli tüzérhadnagyot az el-
lenséggel szemben tanúsított kiváló magatar-
tásáért a Signum Laudissal tüntették ki. Ezen-
kívül a 19 ik török hadosztály parancsnoksága, 
melynek kötelékében harcol, dicsérő elisme-
résben részesítette. A vitéz tüzérhadnagynak 
megvan.a nagy ezüst vitézségi érme is. 

— Árdrágítók büntetése. Puskás Imre 
rendőrkapitány a napokban Silló Gáborné csik-
csicsói lakost azért, mert a tojás darabját 40 
fillérért  árusította, 3 napi elzárásra és 25 ko-
rona pénzbirságra, László Antalné madéfalvi 
lakóst pedig, ki a hagymának 13 fejből  álló 
koszorúját 4 koronáért árusította, 6 napi el-
zárásra és korona pénzbírságra Ítélte. 
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— Jegyrtaek a hadikMoséarK A ha-
todik-magyar • nemzeft  hadlkökaönre a jegy-
sésettvámegyéiikben is nagy* lelkesedéssel 
folynak.'  Az oláh betörés következtében az 
erdéeladáeok és ezzel' a több százezreB és 
töbfrmiHióa  jegyzések elmaradtak ugyan, de 
a társadakna minden osztálya igyekszik elegei 
tennie hazafias  kötelességének. A gyergyószent-
mikléei járásban a jegyzések- eddigi öSBzege 
meghabidjfra  két millió koronát, a töbfri  já-
rásból iaigen kedvező hireket kapunk.' Csik-
Bzemdábail főleg  a Csíkszeredai Takarékpénz-
tár,-étén <a-rendkívül agilis ÓB képzett Balogh 
Géza igazgatóval és az Agrár Takarékpénz-
tár fiókja  fejtenek  ki nagy tevékenységet a 
jegyxásekköritt. Siessen mindenki a jegyzés-
sel, jnert senki sem vonhatja ki magát.haza-
fias  kötelességének teljesítése alól. 

— Kóséléimeaési dolgok. Az „Országos 
KözélélnfezéBi  Hivatal" elnökének rendelete 
alapjtoráz, aki készlettel nem rendellpzik, 
liszthez,eukorho* éB kávéhoz utalványnál fogva 
juthat/'Utalványt pedig -a rendőrhatóságtól 
nyert ̂ igazolvány bemutatása 4Henében kaphat 
ki-ki; Mindazok-, akik utalványukat a fönnebbiek 
szerint át nem vehetik, megbízottjukkal is ki-
vétethetik, de ez esetben a rendőrhatósági 
igaztiványOu kivül ellátandó a megbízott meg-
bízó részéről nyilatkozattal, arra nézve, hogy 
a rendőrhatósági igazolványt a Bszt,- cukor-, 
kávéutalvány'kivevése céljából az illető adta 
át A- vidékiek, kik Csíkszeredában vannak ál-
kalmafásban,  községi elöljáróságuktól vett 
igazolványt tartoznak esetről-eselre a városi 
tanáosnál felmutatni'vagy  megbízottjuk által 
felmatattatni.'  Ezen kivül a megbízatás is iga-
zolandó a megbízó által. Köteles az előre bo-
csátottakon' kivül minden utalványt kivevő 
vagy kivétető fél  bemondani az utalványt ki-
állité tisztviselőnek a vonatkozó családtagok 
Bzámát és amennyibén változás van a szám-
ban,elózóieg kngazittatandó a rendőrhatósággal. 
— Aki eme rendelkezéseket betartja, ba kész-
let van, liszt- és cukoratalványhoz minden hó 
1—3. napjain, illetve 16—18. napjain pontosan 
hozzájut d; e. '8-tól 11 óráig. Kávéutalvány a 
szerint adatik Id, ahogy vagy amikor kávé 
van. Ehhez ugyanis bizonytalan időben jut 
a várm. közigazgatási főhatóság  s igy az ütal-
ványkiadás ideje Bem tudható pontosan és 
előre. — Aki készletét eltitkolva, utalványt 
veBz ki vagy aki több családtagot mond be, 
mint ahány tényleg van, avagy, aki a fejkvó-
tán tul veszi vágy véteti ki bármi más mó-
don a lisztet, a cukrot és a kávét, szigorú 
büntetés elé nézhet, annyivar is inkább, hogy 
csakldeig-óráig sikerült eddig is néhány vissza 
éléBÍ eset s ezután sem lesz másképpen a 
Bvindlérozó sorsa. 

— Agglegény-adó és nősülés! kény-
szer. A háború kétségtelenül nagy rést vá-
gott a férfitársadalom  soraiban, a mi arra in-
dítja-majd az államhatalmat, hogy bizonyos 
rendszabályokat foganatosítson  a házasságkö-
tések számának szaporítására. Szóval, nyom-
ban a háború után megkezdődik a nőtlen fér-
fiak  ellen a nagy leszerelési hadjárat: eltérí-
teni az agglegényeket a nőtlenséget igazoló 
álláspontjuktól. Ennek kapcsán mellékreform-
kónt jön majd az egykerendszer elleni ujabb 
küzdelem is. EgyeB budapesti lapok már tudni 
vélik azt is, hogy a jelenlegi házasságkötési 
akadályok elhárítása érdekében az egyházi, 
politikai és katonai -hatóságok minden lehetőt 
meg fognak  tenni, a mint hogy már ma is 
megtesznek. • A kormány állítólag már is dol-
gozik-az egyesek anyagi és erkölcsi helyzeté-
nek/ megjavítására vonatkozó tervezeten, a 
melynek szintén̂  a házasságkötések számának 
szaporítása a célja. A szóbanforgó  törvény-
javaslat megkönnyíti majd a házasságkötést, 
különösen a > köztisztviselők, tanítónők, hiva-
talneknók, és a polgári középosztály nőtlen 
férfitagjainak  viszonylatában, részben ha a 
házasságkötés ugy kivánja, az áthelyezések 
elősegítésével is intézkedik majd az anya vé-
delméről'és ha kell, segélyezi a többgyerme-
kes szüIAket.is. Az uj rend végül kiterjeszke-
dik az agglegényekre, a kikre majd magas 
nőtlensógi adót vetnek ki s ezzel ők ÍB kény-
telenek lesznek a családi életbe belépni és 
kénytelen; kelletlen véget vetni a szabad; de 
sivár agglegényt életnek. 

— Kofaztllságl  ügy. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és Iparkamara, a kereskedelem-
ügyi m. kir. minister 33968/917 BZ. leiráta 
értehtaóben közli, hogy Dr. Pomahó Marco a 
philityopoli ea. éft  kir. konzulátushoz kirendelt 
jogtmáéaos őzen állásától felmentetett. 

— Halálosáé. Özv, Tompos Sándorné 
szül. Márton Terézia Csikszentgyörgyon »4 
éves korában meghalt. Fia Tompos Pal ós neje 
Tom{k>8 Ida gyászolják. 

— Magyar katona-típusok. Takács Já-
nos honvédhadnagy kiválasztott e z r e d e katonai 
közül 8 embert és lerajzolta őket a KuIUgj; 
HBdügy pünkösdi számára. A művészi kepe* 
hiVen megörökítik a .magyar katona* üp»"113 

képmását a 20 éves ifjútól  kezdve az o2 éves 
népfelkelőig.  A pompás képeken kivül közli a 
Külügy-Hadügy a májusi előléptetések bere-
jeaését • Kitűnő katonai hireit éB egesz sorát 
BZ érdekesnél érdekesebb cikkeknek. A parat-
lan katonai hetilap előfizetési  ára negyedev re 
6 korona. Kiadóhivatala Budapest, Ulloi-ut 
11—13. BZ. alatt van. 

— Ötven százalékkal emelik a hadi-
segélyeket. Megemlékeztünk azokról az elő-
munkálatokról, a melyeket a hadisegélyek 
rendezése ügyében végeznek a pénzügyminisz-
tériumban, s a melynek célja, hogy a szűkös 
és csekély járulékot némiképpen felemeljék. 
Most megbízható helyről ertesülünk, hogy 
ezeket az előmunkálatokat befejezték  s a kép-
viselőház legközelebbi ciklusán, a költségvetési 
vita letárgyalása után a parlament elé terjesz-
tik. A hadisegély felemelése  az összes kate-
góriákban 50 százalékos kulcs szerint fog  meg-
történni. A pénzügyminister már értesítette is 
a hadsegélyző hivatalokat, hogy az összes 
számításokat ezen az alapon ejtsék meg, mert 
julius elsejétől kezdódóleg már a felemelt 
hadisegélyeket kell kiutalni a hadbavonultak 
hozzátartozóinak. 

— Lassú vonatjáratok. Junius 1-ével 
a vonatjáratokban kedvezőtlén változások lesz-
nek, a mennyiben az utazás az egyes vonala-
kon még hosszabb és lassúbb lesz, mint ed-
dig volt Ez a változás hosszabb járatoknál 
menetrend szerint egy órát tenne ki, de a 
hagyományos késésekkel ez ki tudja tány-
érával toldja meg az amúgy is keserves uta-
zások időtartamát. Az uj menetrendeket még 
e hó végén az állomásokon kifüggesztik. 

— Az ellenséges államokban káro-
sultak, igényük bejelentésére nézve tájékoz-
tatást nyerhetnek a marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkámaránál. 

— A bankok pénztárainak vasárnapi 
nyitvatartása. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniBter 33532/1917.-VI. D. sz. rendeletével, 
a hadikölcsön jegyzés előmozdítása érdekében, 
megengedi, hogy a bankok és pénzintézetek 
folyó  év május hó 12- és junius hó 12-ike 
közé eső vasárnapokon pénztáraikat nyitva-
tartbassák és hivatalaikban akadálytalanul 
dolgozhassanak. 

Vérbefult  olasz tömegtámadások. 
14,500 olasz fogoly. 

Budapest, május 29. 
(Hivatalos). A vezérkar főnöke  jelenti: 
Keleti harctéren az ellenség tüzér-

ségi tevékenysége az arcvonal számos 
pontján fokozódott.  Egyes szakaszokban 
visszavertünk oroez felderítő  osztagokat. 

Olasz harctéren a nyugodt Pünkösd-
vasárnap után az Isonzó csata tegnap 
harmadszor lángolt fel.  Az ellenség uj, 
nagy támadó hulláma ismét főleg  a vo-
dicei magaslatok és a Monte Santo ellen 
irányult. Az olaszok rohama délben 
északi szárnyunk ellen kezdődött, dél-
után azonban hatalmas bevezető ágyú-
tűz után az előbb emiitett egész sza-
kaszra kiterjedt. Több izben elkesere-
dett közelharcra került a sor, amely 
éjszakán át is tovább tombolt. Különö-
sen heves volt a küzdelem a 652. számú 
hegykup körletében. Az arcvonalunk 
az ellenség  minden  erőfeszítésével 
szemben egész  kiterjedésében  acél-
keményén  belyt  állott.  A 9-ik, 24 ik 
és' 77-ik gyalogezredek különösen ki-
tüntették magukat. 

Görztől északkeletre az ellenség 
megkísérelt rajtaütésének visszaverése 
alkalmával 200 olaszt fogtunk  el. Jami-

anótól délre tegnap délelttt nagy, és 
véres veszteségein felül  az ellenség 
foglyokban  15 tisztet és 800 főnyi  le-
génységet vesztett. - , , t 

A tizedik Isonzó-csata kezdete óta 
beszállított foglyok  száma U,&00-ra rug. 

Karinthiából és Tirolból nincs jelen-
teni Való. 

Kereskedők figyelmébel 
Víszonteladásra áruk, nagy 
választékban beszerezhető 

Vákár L. üzletében, Csíkszereda. 
A Csíkszeredai Takarékpénztár 
Részvénytársaság felvesz  képzett 

van 

JAMAIKA RUM 
I literes palackokban 12,14 és 16 kor. 
Szétküldés pos tán és vasúton. 

B l o c h Gy. é s T á r s a , 
Budapest, VI., Aradi utca 16. sz. 

3-3 
ITiarin l a t / n c Csíkszeredában,Kos-
J\laUU la f tdJ .  Buth Lajos utca 41. 

szám alatt egy emeleti lakás: 4 szoba, 
konyha, éleskamra, pince és közős 
padlás ; egy földszinti  lakás: 1 üzlet-
helyiség, 2 szoba, konyha, 2 éléska-
mara, pince, közös padlás, azonnal 
kiadó. Ajánlatok Köllö István címére 
Lúgoson kir. pénzügyigazgatóságnál 
cimezendők. 1—3 

Két vaggon asztali és 
2 vaggon csemegebor 

jutányos árban eladó 
Hann Leonhárd kádármesternél 

Szászsebes (Erdély). 1 - 3 

Szám: 2837—1916. fb. 

Pályázati hirdetmény. 
A felcsiki  járásban elhalálozás foly-

tán megüresedett csikrákosi körjegyzői 
és segédjegyzői állásokra pályázatot 
hirdetek. 

A körjegyző javadalmazása: 
2000 korona évi fizetés, 
600 korona lakbér, 
80 korona irodaátalány B a közsé-

gek szervezési szabályrendeleteiben 
megállapított fuvar-  és napidijak. 

A segédjegyző javadalmazása: 
1400 korona évi fizetés. 
Felhívom mindazokat, kik ez állások 

valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy 
szabályszerűen felbélyegezett,  képzett-
ségüket s eddigi alkalmaztatásukat iga> 
zoló bizonyítvánnyal felszerelt  kérvényü-
ket hozzám folyó  évi junius hő 16-ig ad-
ják be, mert a később érkező kérvé-
nyeket figyelembe  nem veszem. 

A választás napját később fogom 
megállapítani. 

Csíkszereda, 1917. évi május hó 23. 
Dr. Sándor Gyula, 

főszolgabíró. 
Keresek megvételre használt 

gépszijat. 
Cim: Albert Lajos Józsefé,  Csikszenttmés. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




