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Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 
KÓBÍratok nem adatnak vissza. 

A hadikölesönről. 
A jegyzésre megszabott terminus 

u'olöó periódusába leplünk. Már c.-*ak 
Dapok kérdése a kötelesség gyakorol 
hatása. Közéig a tizenkettedik óia: a 
jogysís lezárása s még igen sokan nem 
ü-ijösitették kötelességüket. Várnak, ha-
bodnak és elmélkednek a teendők fölött. 

Meliőzve a szokásos frázisokat,  nem 
a hazafias  kötelesség hangoztatásával, 
Lauetn tárgyilagos érvek csoportosítá-
sával kísérlem meg ínég égyszer bizo 
nyittinl, hogy a hadikölcsön jegyzése az 
ingyen szempontjából nem aldozat — ha-
nem kötelesség! 

Nagy tévedés azt hinni, hogy a köi-
cáöü jegyzésével az áliamnak teszünk 
szolgálatot. Távolról sem. Legsajátosabb 
egyéni erdekeinket védjük ezzel. Meut-
jük készpénzünket és egyéb nemzeti 
javainkat — az elértéktelenedéstől. 

Normális időkben, minden forgalomba 
hô ou bankjegy bonitását 40% erejéig 
a jegybank aranykészlete, azontúl pedig 
p i i LO a bankszerű fedezet  garantálta. 
Mindenkor a megnyugvás érzetével el-
teive vettünk kezünkbe egy-egy bank-
jegyet. Tudtuk, hogy jegybankunk ugy 
az aranykészlet megóvásában, mint a 
fizetőeszközök  megteremtésében a leg-
rigorozusabb elvek szerint jár el. 

DJ eljött e minden világrendet fel-
forgat  nagy háború, amely a csalódá 
sok ós meglepetések hosszú sorát kel-
tette fel,  az illúziók egész tömegét te-

mette sirba s eltemette bankjegy fede-
zeti rendszerünket is. A bankjegy boni-
tását illetőleg a jegykibocsálóbank arany 
és egyéb bankszerű fedezete  helyett 
éleibe lépett — az állam garanciája. 

Ha egy rövid visszapillantást vetünk 
a monarchia történetének ama sötét 
lapjaira, amelyek a XVIII. századvégén, 
és a XIX. szazad első felében  az osz-
trák háborúk pénzügyi műveleteit tár 
gyazzák s elvonultatjuk szemeink előtt 
a háború céljaira igénybevett kényszer-
köicáönök, papírpénz, bankadósság és a 
különböző vagyoni adók tarka képét, 
joggal fog  el az aggodalom: mit és 
mennyit ér az állam garanciája? 

A devalvációk történetebői tudjuk 
— hogy nem sokat. Akár az 1848 iki 
mozgalmas napok beköszöntését, akár 
az 1859-iki olasz háború, akár az 1866-iki 
osztrák-porosz háború, avagy az 1873 iki 
válságos esztendők történetét vesszük 
alapul, a tanulság az: a gazdasági me-
rényletek mindig súlyosan megboszultak 
magukat. Nem csupán az a fontos,  hogy 
az elkerülhetetlenül szükségeltető hudi-
cikkek beszerzésére rengeteg összegek 
álljanak az állam rendelkezésére, hanem 
ennél sokkal fontoaabb,  hogy a pénzt 
milyen  módon teremtik  elő. 

A pénzelmélet tudósai sokat és sok 
szor vitáztak e kérdés fűlött.  Kivétel 
nélkül mind egyet is értenek abban, 
ha nagy mennyiségben kerül fedezet 
nélkül bankjegyforgalomba,  azzal vagy 
együttjár a devalváció, vagy pedig csak 

azon egyetlen helyes kivezető ut van 
ebből: ha az állam idejében, helyes 
pénzügyi müvelet végrehajtásával, bár-
milyen súlyos kamatteher vállalása mel-
lett is, felszívja,  elvonja  a forgalom' 
bői  a fedezetlen  nagymennyiségű  bank-
jegyet,  s ezzel  annak értékállandósá-
gát  megőrzi. 

A hadikölcsönők kibocsátásával e 
nagy horderejű célt óhajtja elérni az 
államhatalom. Sajnos nemzetünk lakÓB-
ságát inkább a politikai, mint a nemzet-
gazdasági kérdések érdeklik s igy a 
népek milliói nem tudják helyesen el-
bírálni e pénzügyi művelet fontosságát. 
Békeidőben kedélyeinket inkább izgat-
ták a pártok mérkőzései, a pariáment 
akrobatáinak zsonglőrősködései, mint 
az élet reális kérdéseinek megismerése. 
Innen van az, hogy az áldatlan politika 
mindannyinkból hivatásos és kevésbbé 
hivatásos politikusokat nevelt s amily 
mértékben gyarapítottuk ismereteinket 
a politika útvesztőjébe sülyedt kérdéBek 
komplekszumában, azon mértékben fé-
ledtük azon kevés nemzetgazdasági is-
mereteinket is, amit az iskola padjaiban 
jól rosszul megtanultunk. 

Természetesen ilyen előfeltételek  és 
körülmények között hasztalan fordul 
hozzánk az államhatalom s igyekszik 
pénzünket az elértéktelenedéstől men-
teni, mi következetesen ülünk rajta és 
szorongatjuk. Hallani dajkameséket és 
képtelennél-képteléirebb érveket, hogy 
miért nem ajánlatos a hadikölcsön jegy-
zése. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Itthon. 
Irta  Felszeghy  Jolán. 

A Kárpátok aljában, Câikmegye szélén fek-
szik a völgyben egy kis halott falu.  Ellen 
uetn dúlta, a házak fedele  nincsen felpörkölve, 
a falai  szétlőve, a földje  nem véres, minden 
tagja ép s inegis halott a falu.  Fekszik csen 
desen fehér  szemfód  je alatt s várja békésen 
a fültamadáat. 

A falu  végén szép telek, csinos, takaros, 
rendes, jó gazda tanyája. A kapuja galamdu-
co3, az ablaka alatt virágoskert, bazsalikom-
mal, pünkösd rózsával, nyáron friss  élet lüktet 
benDe, de most télen csak álmodik a hó alatt 
a kid kert csendesen. Tói van és éjszaka. A 
házikó szemét lehunyta, nem mosolyog az éjbe 
fényes  melegen Sötét van mindenütt, hideg 
és sötét. A kémény füstje  nem kavarog a ma-
gasba, üres a ház, elmentek a lakói. 

A szomszédban nincsen semmi nesz, szo-
morúan kuksol ott is az öreg kunyhó a sötét-
ben. Didereg, fázik  vagy talán már meg is 
fagyott;  elmentek onnan is a lakók. És igy 
tovább végig az egész falun  minden ház üres, 
kihalt s világtalan szemmel mered az éjbe. A 
szűz fehér  havat nem takarítják emberi láb-
nyomok, az utou nincs szekárnyom, csak a 
Bzél borzolja föl  a havat, sivít végig a fák 
ágai között s csapj a. félre  a kémények tetején 
a hegyes hósipkát. 0 fodrozza  fői  a gömbölyű 
bokrpk babos fejkötőjét,  ó tódul be a lesze-

gezett ajtók keskeny résein. Az ő birodalma 
ez most, az övé s a kiéhezett farkasoké,  az 
erdő vadjainak a tanyája. Az emberek elköl-
töztek innen, elmenekültek az oláh invázió 
elől. Az öregek, asszonyok, gyermekek el-
mentek világgá, jámbor rokonnepuk s bár jó-
BZÍVÜ emberek, de mégis csak idegenek közé. 
Ott bujdosik a székely bánat, a kis székely 
falu  uagy városok zajában. Ott esett széjjel: 
kicsiny családok, vérző darabokra tépve. 
Könnyes, szomorú anyák ott jajongnak az utca-
sarkokon s vezetnek kopogó faialpu  ajándék 
cipőkbe, szeretett adományokba burkolt fa-
gyoskodó drága gyermekeket. Kicsi, rózsás 
arcú szöszkék, sötét szemű barnák, ártatlan 
édes C3öpségek, hogy reszketnek a mostoha 
sors ostorcsapásai alatt. Itt vannak a gyer-
mekek, az öregek, az asszonyok hontalanul, 
s az ifjak,  a férfi,  az erő, a szálas fenyők  ott 
állanak a puskacső előtt, ágyutüzben, lövőárok-
ban. Vakondok módjára túrják a földet  s er-
dei duvadként élnek Áznak, fáznak,  viselnek 
kint, gyötrő fájdalmakat  s érzik a pokol min-
den borzalmát, átélik az egész gyehennát még 
ide fönn.  Álluak vasemberként, törhetetlen fal-
ként rendületlenül H megsebesülve végigvágód-
nak a földön  : megtöltik a kórágyak t, elnyeli 
őket a közös sir és betemeti a hó, a vérrel 
vegyes rózsaszínű s a koromtól szürke hó . . . 

A faluvégi  kis házból egy szép legény 
ment a harctérre s a szomszédból egy szép 
leány a városba. Közös volt a gyermekségük, 
az eddigi életük, a szerelmük is. Talán már 
egy fedél  alatt élnének békés boldogan, ha 
nem zavarja őket Baéjjel a háborít, De mi 

annak a forró  orkánnak két emberélet boldog-
sága ; ugy ragadja őket magával, tépi széjjel, 
hajtja, röpíti, mint Bzélvész tépett virágszir-
mokat. 

Pista két éve már hogy oda van: két éve 
szakadatlanul állja a harcot. Ott volt OrÓBz-
lengyelországban, ott volt Galíciában, Przenţysl 
alatt, Lembergnél s a Kárpátokban azután. 
Sebet nem kapott és nem vójt még szabadsá-
gon. Nem látta a faluját,  vén apját, fiatal 
babáját, mindazokat, a kikhez a szive vágyott. 
Csak álmában ment, a földekre  szántani, a 
fonóba  incselkedni. Álmában járta a tájat, a 
hová a lelke szitott. Álmában csak. De most 
mégis egyre közeledtek az otthonához, mindig 
közelebb, közelebb, már a szomszéd faluban 
folyt  a csata, a véres harc a falu  fölötti  hegy 
birtokáért. Egy Bzékely ezred küzdött ott a 
túlnyomó ellennel B olyan igazán érezte ott 
minden ember, hogy lábuk alatt a föld  az 6 
édes szülőanyjuk. Fogcsikorgatva mentek ádáz 
dükükben, tudták, hogy inkább itt halnak meg 
mind, de az ellent kiverik innen B a magaslat 
az övék lesz. Megtizedelve, nyomorúban, de 
feljutnak  a hegyre . . . 

Futottak, aztán elvágódtak; lőttek, kúsztak 
és újra rohantak. El-elmaradt közöttük egy-egy 
véresen. Oda se neki, mentek tovább vi élők, 
az épek fel  a hegynek. A közelharcban össze-
kapaszkodtak az ellennel éB téptékv marcan-
golták egymást, egy véres gomolyban ott ka>-
varogtak, fetrengtek)  mint dühödt állatok a 
csak akkor eresztették el egymást, mikor as 
egyik, va^y mindkettő halva volt. Talia nem 
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Igy egyesek szerint ha nem jegyez-
nek, hamarább befejezést  nyer a há-
ború. Mások szerint a jegyzés azért 
nem ajánlatos, mert az állam nem fogja 
a kötvényeket visszaváltani. VégQl hal-
lani azt is, hogy a pénz mégis csak biz-
tosabb és több ér, jobb tehát azt meg-
őrizni. 

Akár jegyzQnk, akár nem, a háború 
befejezését  ez nem befolyásolja.  Az 
állam nem hadikölcsöneinkböl fedezi  a 
háborús költségeket, hanem a szükség-
hez mérten bankópréssel nyomatja és 
hozza forgalomba.  A hadikölcsönnel 
pusztán valutáris viszonyaink megjaví-
tására törekszik, a pénz elértéktelene-
dését akarja megakadályozni. 

Ami pedig azt illeti, hogy a kötvé-
nyeket nem váltanák vissza, nem egyéb 
dajkamesénél. Ugyanis a mai gazdasági 
és pénzügyi fejlettség  mellett, nem ilyen 
ostoba módon fog  az állam az adósságok 
terhétől szabadulni, hanem az összes 
polgárok  teherviselési képessége ará-
nyában fogja  a terheket szétosztani. Meg 
lehet mindenki győződve róla, az uj 
adórendszer alapján e gondoskodás va 
lóban meg is fog  történni. . 

Végül ugyancsak képtelen érvelés 
az is, hogy a készpénz biztosabb és 
többet ér, mint az államadóssági köt-
vény. A készpénz jóságát, akárcsak a 
hadikölcsön kötvényét, ma egyaránt az 
állam garantálja. Egyik ép anuyit ér, 
mint a másik. Sem többet, sem keve-
sebbet. 

Sőt ha a pénzügyi művelőt inten-
cióinak szempontjából bírálják el a kér-
dést, a kölcaönkötvény többet ér, mert 
kamatot is hajt. Azonkivül ha a forga-
lomban levő összes fölös  készpénzt jegy 
zés utján az állam rendelkezésére bo-
csájtanók, pénzünk nyomban vissza-
nyerné vásárló erejét és értékét. 

Szívleljük meg az elmondottakat 
mindannyian, ébredjünk a tizenkettedik 
órában öntudatra és teljesitBük köteles-
ségünket. Nem az államnak teszünk a 
jegyzéssel szolgálatot, hanem — önma-
gunknak 1 Igaza van az isonzói hadse-
reg nagynevű parancsnokának, Boroevics 
vezérezredesnek: ,Ha  nem jegyzünk 

néhány  milliárdot  — magunknak, majd 
annál  többet  kell  jegyezzünk  — ellen-
ségeinknek!"  Éa ez igy is van, egy 
esetleges devalvációval tényleg ellen-
ségeinknek jegyeztünk! 

Balogh  Géza. 

A csóplögépészek és fÜtök  felmentése. 
A cséplógépészek és fűtők  felmentése  iránt 

a honvédelmi minister rendeletileg intézkedett. 
Az 1917. évi 11900/eln.-Mga. Bzámu ren-

delet értelmében a katonai, illetőleg népföl-
kelési ténylegeB szolgálatot telyesitő, valamint 
a hadicólu szolgálatra igénybevett hivatásos, 
vagyis gyakorlatilag képzett gőz- és motor-
cséplőgépészek és fűtők,  akikre a cséplésnél 
tényleg szükség van, a községeknek, birto-
kosoknak és CBéplőgéptulajdonosoknak rendel-
kezésre bocsáttatnak illetőleg a saját gépjük 
kezelésére hivatott cséplőgéptulajdonosokkal 
együtt felmentetnek. 

A cséplőgéptulajdonosok, amennyiben a 
cséplőgép kezeléséhez értő egyén otthon ren-
delkezésre nem áll, a községi elöljáróságnál, 
illetőleg városi polgármesteri hivatalnál jelent-
kezni tartoznak, mely a felmentendő  gépésze-
ket és fűtőket  hivatalból és díjtalanul név-
jegyzékbe foglalni  és a névjegyzéket a fel-
mentés engedélyezésére illetékes pótteatpa-
rancsnokBághoz eljuttatni köteles. 

A felmentési  jogcím megállapításánál és 
ennek alapján a névjegyzék összeállításánál 
elsősorban a gépkezeléshez értő géptulajdo-
nosok és az öregebbek, valamint a mögötteB 
országrészben Bzolgálók veendők figyelembe 
és csak a végső kivételes esetben kerhető az 
arcvonalbeli szolgálatra alkalmas, harctéri 
Bzolgálatot teljesítők felmentése. 

A hadicélu szolgálatra igénybe vett csépló-
gépészek éB fűtők  legalább 8 hétre, de csak 
abban az esetben menthetők fel,  ha egyénileg 
nélkülözhetők. 

A felmentésből  ki vannak zárva a tisztek, 
tisztjelöltek, a kórházi ápolás alatt álló beteg 
legénység, a vasutezred állományába tartozók, 
azok a kik a polgári életben a vasútnál van-
nak alkalmazva és a vasutak rendelkezésére 
bocsáttatnak, végül a műszaki csapatoknál 
vezető állásban levő nélkülözhetetlen egyének. 

A legutóbbi pótszemlén alkalmasnak osz-
tályozott és még be nem vonult cséplőgépé-
szék a szükséghez képest szintén fel  fognak 
mentetni. 

A felmentett  cséplógépészek éB fűtők  a 
hatóságok által ellenőriztetni fognak,  vájjon 
előirt munkájukat tényleg végzik-e éa az 
eaetlegeB mulasztások vagy visszaélések a 
felmentések  hatályon kivül helyezése mellett 
•zigoruan meg fogna*  büntettetni. 

Bujkálók és dugdosók. 
Egy gazdaember ellenséges betörés-

től való féltében  elásta a pénzét, Cdupa 
bankjegyet. Mikor aztán ismét előkotorta 
a föld  alól, csupa foszlányt  kapott he-
lyette, mert egy éhes vakond mind össze-
rágta. Ha a gazda hadikölcsönbe helyezte 
volna el a pénzét, az nemcsak megma-
radt, hanem meg is növekedett volna 
busás kamattal. 

Egyébként is oktalanság a papírpénzt 
földbe,  falba,  szalmazsákba, bárhová is 
eldugdosni, mert idővel értékcsökkenés 
állhat be, a hadikölcsönkötvénynek 
ellenben még emelkedhetik is az értéke. 
Ha rejtekhelyeken igen sok bankó gyül 
meg, annak idején bajos dolog lesz azt 
mind beváltani; ha ellenben a sok bank-
jegyet odaadjuk az államnak hadiköl-
csönbe, ezzel az ország valutáját is 
megjavítjuk. 

De nemcsak oktalanság a pónz rej-
tegetése, hanem vétek is. Nagy tévedés 
azt hinni, hogy ki-ki azt csinálhat a 
pénzével, amit akar. Ez legfölebb  az 
egyes emberek közt való jog szempont-
jából van igy, a jogszabályok fölött  ott 
vannak azonban az erkölcsi törvények, 
a társadalmi kötelességek parancsai. A 
bibliai példázat is megrója azt, aki a 
neki adott talentumot elásta. A pénz 
arra való, hogy forogjon,  szükségleteket 
elégítsen ki, termeljen, kiegyenlítsen, 
gyarapodjék — nem pedig, hogy valami 
zugban vesztegeljen. Ha mindenki el-
dugná a pénzét, az egész gazdasági 
élet vérkeringése megállana. 

Igy áll a dolog már béke idején is. 
Hát már most háborúban mennyivel hely-
telenebb, vétkesebb dolog kivonni a 
pénzt a forgalomból  s nem alakitani át 
hadikölcsön kötvénnyé, ami az aláiróra-
nézve is tiszta nyereség, a hazára nézve 
pedig egyenesen a győzelem vagy vesz-
tés, a lét vagy nemlét kérdése! 

Még csak rövid ideig lehet hadiköl-
csönt jegyezni. Azalatt jöjjenek elő a 
bujkálók és szedjék elé pénzeiket a 
dugdosók. Félre minden álokoskodással 
és hazug Urügygyel, ami mind csak a 
leggonoszabb önzést takarja. A hadse-

is emberek, démonok harca ez. Hatszor roha-
mozták meg a hegyet s mint egy vérző, vo-
nagló kigyó, ugy kanyarogtak, nyomultak föl-
felé.  Meg-megingott a vonal s újra előretört, 
egész Borokat szakítottak ki belőle a tetőn 
működő gépfegyverek,  de azért nem engedett, 
nem lankadt. Az leleaettek helyébe ujak jöttek; 
ott küzdött az egész tartalék a végre a hosz-
szas erőfeszítés  célt ért, elfoglalták  a magas-
latot. A feltörtetók  között ott volt Pista is. 
Ment lihegve, a boszu tüzétől áthatva, ment 
mámorosan és diadalai érte még el a hegy-
tetőt, de azután már nem mehetett följebb, 
büszkén tovább, az utolsó golyó, a mit a futó 
ellen leadott, neki szóit. Csak egy, ütést érzett 
a mellén a tovább ment azért. Érezte, hogy 
valami meleg foly  végig a testén, szédül, Inog-
nak a lábai és elhomályosodó szemmel látja 
a faluját.  Ott világit a torony havas teteje s 
alatta a házikók a késő alkony pírjában lilás 
fényben  dideregve. 

Oda fog  menni minden áron, haza megy a 
falujába  meggyógyulni, vagy meghalni a szülei 
báz fedele  alatt. Botorkál lefelé  a lejtőn s 
azután elvágódik, elveszti egy pillanatra az 
eszméletét, de bogy újra magához jön, fel-
tápászkodik és megyen lassan, kínosan, botor-
kálva, de mégiB fenntartja  és hajtja a vágy : 
otthon lenni, otthon. Édesanyja köti be a se-
bét, megbontják neki a himes ágyat éB átjön 
Mári is. Mári lelkem, szivem Mári. Hogy me-
legít ennek a névnek mindenik betűje. Hivja, 
csalogatja, támogatja a nehéz uton. Mégis 
alig tud már lépni, le kell hogy üljön megint. 
Aztán nem Is áll már fel.  csak négykézláb 

kúszik, csúszik, vergődik egyre előre éa előre 
a fagyos  havon. Ereje egyre lankad, fogy,  pi-
roa vércsöppek jelzik az útját, de homályosult 
szeme látja már a házat, az otthon int felé  a 
ő vergődik tovább, tovább. De miért nincsen 
világ; alusznak már a faluban  ? . . . Az agya 
alig bir meg egy-két zavaros gondolatot s 
inkább csak az ösztöne vezérli haza, A láz 
el-elkapja a fantaziáját  s mutat neki képeket 
a múltból. 

Kis gyermek újra s egy nagy darab ke-
nyeret majszolva áll a galamducoB kapuban, 
az utcán mennek a szekerek, emberek, egy 
szőttes rokoja ringatózik s egy pötömnyi le-
ányka megyen beléje kapaszkodva, visszanéz 
reá, húzza a rokoját s ugy elnyúlik kicsi karja. 
Nem szólnak egymáshoz, csak néznek egy 
pillanatra, bámulják egymást ártatlanul s ő 
áll tovább fehér  ingecskéjében s kezecskéjével 
kapaszkodik a faragott  tulipános kapufélfába. 
Részekre osatatt vlrágcserépból nő föl  a tuli-
pán B egy furcsa  madár is van az ágai között. 
Olyan élénken látja a faragást,  mind nő előtte, 
nő éa azután szétfoszlik  . . . Újra a havon 
fekszik  s látja maga előtt a kaput feketélni 
a sötétben. Ott áll a vackorfa  ÍB a kapu mel-
lett, de olyan nagy minden igy alulról nézve. 
Erőlködik, hogy fölemelkedjék,  de nem bir a 
a következő pillanatban már újra nyár van, 
s ő megint gyermek, éretlen kamasz. Ül a 
vackorfa  ágai között, jó magasan s lógatja a 
lábait. A fa  alatt megyen Mári piros kendő-
vel a fején,  mezítláb a nem veazi észre őt, 
de egy jól irányzott vackor dobásra mégis 
fölnéz.  Szitkozódik éa elfut,  ő pedig kacag, 

kacag B lepottyan a fáról  a hóba. Hogy került 
ide a hóba? Tompa fájás  az oldalában, félig 
eszmél a kúszik tovább, egyre kúszik, halad 
s nem tud más semmit, csak azt az egyet, 
hogy megyen, de azt is már csak képzeletben 
a nem aokáig. Valójában egyet Bem mozdul 
többé, lehajtja fejét  a hóra s nem tudja meg 
soha, bogy a kis házban nem várta senki.. . 

Reggelre hull a hó a betakarja friss  lepel-
lel a halott falut  és halott katonát. . . 

Mári az idegen városban most álmodik 
talán a boldog hazatérésről. S hogy aztán mi 
lesz, mit tudni azt. Talán idővel férjhoz  me-
gyen máshoz, vagy nem . . . Az élet foly  to-
vább . . . 

A falu  tavasszal uj életre ébred a a hősök 
sírján kivirit a béke virága. 

A lövóárokba áll, a harcoló ka-
tonák mellé, az a polgár, aki min-
den nélkülözhető pénzét kölcsön 
adja a hazának. 

Mindenki  teljesítse  köteles-
ségét  és  jegyezzen a hadi-
kölcsönre. 
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regnek, a hazának a győzelmes béke 
érdekében szüksége van mindnyájunk 
minden nélkülözhető pénzére s azt köl-
csön kéri és bőséges kamattal fizeti 
vissza. Siessünk az aláiróhelyekre és 
ugy térjünk haza onnan, hogy békes-
ségünk legyen a hazufiui  lelkiismerettel. 

Székelyudvarhely veszedelme. 
Elviszik a 82-ósöket. 

Székely udvarhelyre, erre az intelligens, ele-
ven székely városra rá jár a rud. Csak msst 
vált köztudomásá az, bogy a főreáliskolát  Ko-
lozsvárra viszik onnan és iBmét egy ujabb 
veszteség kisért, az, hogy a 82. gy. ezredet ÍB 
elhelyezik a legmagyarabb erdélyi vármegye 
székhelyéről. Ezúttal Segesvár a konkurrens 
város, mely Kolozsvár példájára lesben áll, 
pedig alig van jogcíme rá, mert a 82-ős ez-
red katonáit Udvarhely- és Csik vármegyék 
népe fiainak  sorából szedi. Ezen színtiszta 
székely vármegyék vére, hazafisága  és nem-
zeti lelkesedéée soha nem tagadta meg magát. 
Ez a nép a népek most folyó  véres háború-
jába maradandó betiikkel irta be nevét. A 
székely fiuk  — amint az meg van állapítva 
— a hadsereg Iegharco3abb katonái. Ezek a 
katonák nagy áldozatokat hoztak; szent kö-
telességüknek ugy feleltek  meg, hogy a halál 
— mert mindég ott voltak, hol a csata leg-
veszélyesebben dul — hatalmas rendeket vá-
gott soraiból a az élők számtalan sokasága 
feje  köré pedig a hősök babérjait fűzte.  Eit 
a népet azzal büntetni, hogy elvegyék a szé-
kely anyavármegyétől a 82 ősöket — gondo-
latnak is abszurdum és a rosz indulat minden 
kritériumát magán hordja. 

Udvarhely sem nézi összelőtt kézzel a 
dolgokat b már most megkezdik annak mun-
kálatát, hogy a még 1907-ben beindított azon 
akció, mely a 82-ik ezredtörzs odahelyezésót 
kívánta munkálni — újra, idejében napirendre 
kerüljön. 

LEGÚJABB 
A tizenkilenc napos Isonzó csatában 

160.000 embert vesztettek az olaszok. 
Az osztrák magyar vezérkar junius hó 1-én 

a következő hivatalos jelentést adta ki: 
Keleti harctér: A Kárpátokban ellen-

séges felderítő  osztagokat visszautasi 
tottunk. 

Olasz harctér: Gőrztől keletre az 
elleuség több izben megkísérelte, hogy 
teguapelőtt elvesztett árkait visszasze-
rezze. Valamennyi támadása eredmény-
telen maradt. Foglyaink száma 11 tisztre 
és 600 főnyi  legénységre, zsákmányunk 
pedig 9 géppuskára emelkedett. 

A Fajú Hriben 350 olaszt szállítót 
tunk be az ellenséges állásokból. 

Jamianó körzetében a harci tevékeny-
ség jóval élénkebb lett. Déltirolban, 
Arconál egy olasz vizi repülőgépet le-
lőttünk. 

Mint igen óvatos becslésekből kivi-
láglik, az olaszok veszteségei a tizedik 
Isonzó csatában felülmúlják  mindazt az 
áldozatot, amit az ellenség a korábbi 
támadások során emberéletben és né-
pének erejében hozott. Hódító politikája 
kedvéért a tizenkilenc napos küzdelem 
folyamán  legalább 35 olasz hadosztály 
jelenlétét állapítottuk meg. 

Az első vonalakban, vagyis arcvona-
lunknak egy 40 kilóméteres szakasza 
ellen az egész olasz haderőnek legalább 
a fele  indult rohamra. Azok a veszte-
ségek, amelyeket e tömegáldozatnál a 
támadó halottakban és sebesültekben 
szenvedett, okvetlenül meghaladják a 
160,000 embert, ezenkívül 16.000 fog-
lyot is ejtettünk, ugy hogy olasz rész-
ről, az ellenségre nézve kedvezően szá-
mítva, a veszteség összesen 180 ezer 
embert tess ki. Basel a I8O.QOO főnyi 

veszteséggel szemben, az ellenség terü-
letnyeresége mindössze a Kuk hegynek 
és a romhalmazzá lőtt Jamianó község-
nek a megszállására szorítkozik, ami 
felette  kevés ahhoz a diadalmi ujjon-
gáshoz, amely Olaszországot a háború 
megüzenésének második évforduló  nap-
ján eltöltötte. A siker elvitathatatlanul 
a mienk. 

Délkeleti hadszíntér: A helyzet vál-
tozatlan. 
A király parancsa 

a győzelmes Isonzó hadsereghez. 
A király vitéz és győzelmes harcosai 

körében a következő parancsot adta ki: 
Isonzó hadseregemhez! A legsúlyo-

sabb napokig tartó küzdelemben vissza-
utasítottátok az ellenségnek régóta elő 
készített és igen hatalmas erőkkel ke-
resztülvitt támadásait és újból megmu-
tattátok neki, milyen hősi szellem lako-
zik bennetek. Szivem sugallatát követve, 
siettem hozzátok, hogy körötökben leg-
bensőbb köszönetemet fejezzem  ki nek-
tek vitézségetekért, kitartásotokért, oda 
adásotokért. Ti, a szeretett haza min-
den részének szülöttei egyesült erővel, 
híven összetartva, csodálatra méltó tet-
tekkel a haza forró  köszönetét érdemel-
tétek ki. 

Nem áll módomban, hogy közületek 
minden egyesnek szemtől szembe mond 
jak köszönetet, a katonai Mária Terézia-
rend nagykeresztje azonban, amelyet 
ma Boroevics vezérezredesnek, a ti ki-
váló vezéreteknek kebelére tűzök, ne 
csak a hadsereg parancsnokával szem-
ben jelképezze legfelsőbb  elismerése-
met, de fejezze  ki mindannyiotoknak, 
a vezetőknek és harcosoknak egyaránt, 
mélyen átérzett köszönetemet és büszke 
megelégedésemet. 

Isten áldása velünk volt. Imádkoz-
zunk a Mindenhatóhoz, hogy továbbra 
is méltóknak ítéljen bennünket kegyes 
oltalmára és védelmére. Adja meg az 
Úristen kegyelme fegyvereinknek  a vég-
leges, teljes sikert. 
Csapataink nagy győzelme az olaszokon. 

171 tiszt és 6100 olasz fogoly. 
Az olasz foglyok  száma 22.000 emelkedett. 

Budapest, junius 5. 
(Hivatalos). Arz vezérkari főnök  jelenti: 
Keleti és délkeleti harctéren a hely-

zet változatlan. 
Olasz harctéren Jamianótól délre, 

feleúton  Monfa'cone  és a Hermada kö-
zött, csapataink tervszerűen előkészített 
és keresztülvitt ellentámadással vissza-
hódították jelentékeny részét azoknak 
az árkoknak, amelyeket az olaszok két 
hét előtt ezen a szakaszon elfoglaltak. 
Hiába vetette harcba az ellenség gya-
log és gépkocsikon tartalékait, hogy az 
elfoglalt  területet ismét elragadja tőlünk. 
A nappal és éjjel tartó viaskodásban, 
amely ma reggel uj olasz erősítések 
barcbavetése következtében a legna 
gyobb hevességre fokozódott,  hőslelkü 
gyalogságunk az egész vonalon győztes 
maradt. Ellenséget mindenütt visszave-
tettük. Az olaszoknak arra irányuló kí-
sérletei, hogy déli szárnyunkat Kostan-
jevica mellett, a Fajti Hriben és Görz 
tői keletre intézett előretöréseikkel te-
hermentesítsék, csapataink vitéz védel-
mén szintén teljesen meghiúsultak. 

A Jamianónál tegnap beszállított fog-
lyok száma 171 tiszt és 6100 főnyi  le-
génység. A legutóbbi jelentésben emii-
tett foglyok  száma eszel 22,000 re emel-

kedett, ami egy védelmi csatában rend-
kívül magas. 

Cortina d'Ampezzo mellett légi harc-
ban lelőttünk egy ellenséges kétfedelQ 
repülőgépet. 

(Lapzárta után érkezett táviratok szerint az 
olasz foglyok  száma több mint 27.000. Szerk.) 

Pályázat hadiözvegyek és 
árvák részére. 

A honvédelmi minister pályázatot hirdet, 
mely szerint a Wolfner  Gyula és társa cég 
által létesitett alapítvány kamatjövedelméről 
a kir. születése napján, augusztus 17-én a 
harctéren elesett vagy a hadifáradalmak  foly-
tán meghalt hivatásos honvédtisztek és hon-
védtisztviselők özvegyeit és árváit 600-tól 
1200 koronáig terjedő egyszeri segélyben ré-
szesiti. Az alapitványi kamatjövedelmeknek 
egy negyede a hetedik és ennél alacsonyabb 
rangosztályba tartozott tisztek ÓB tisztviselők 
özvegyeinek ÓB árváinak van fenntartva.  A 
mellékletekkel együtt szabályszerű bélyeggel 
ellátott folyamodványok  legkésőbb folyó  évi 
julius hó 15-ig nyújtandók be annál a póttest-
parancanokságnál, melynél a férj  vagy atya 
legutóbb szolgált. A folyamodványokhoz  mel-
léklendő. 

1. a házasságkötést igazoló anyakönyvi 
kivonat, 

2. hatósági bizonyitvány, mely szerint az 
özvegy férjétől  törvényesen elválva nem volt 
és újból házasságra nem lépett, 

3. az árvák születési és iskolai bizonyít-
ványai, 

4. nyomorék vagy keresetképtelen árvák-
nál orvosi bizonyitvány, valamint 

5. a folyamodó  vagyoni állapotáról ható-
sági bizonyitvány annak feltűntetésével,  bog}' 
az özvegy, illetve az árvák élveznek-e vala-
mely alapítványi ösztöndijat, díjmentes ellá-
tást, vagy sem. 

NYILTTÉR.*) 
Bticstiszó. 

Mindazon jó ismerőseimnek és barátaim-
nak, kiktől az idő rövidsége miatt személyesen 
nem vehettem bucsut, ezúton mondok hálás 
köszönetet szíves barátságukért, kérve, hogy 
tartsanak meg jó emlékezetükben. 

Csíkszereda, 1917. évi junius hó 6-án. 
Barabás Mihály, 

mdv.  fSraktárnok. 

ÉRTESÍTÉS. 
Általánosan  ismert  első  minőségű 

boraimat 
ajánlom  vételre  a következő  jutányos 
árak mellett: 
Eredeti  hordóvételnél  literenként  K  4-30 
Ötven literen  felüli  vételnél  K4  80 
Ötven literen  aluli  vételnél  K5-— 

Tisztelettel:  JAKAB  ÖDÖN, 
Csíkszereda. 

*) £ rovat alatt közlöttekért nem váűal fele-
lősséget a Szerk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hír. Gyalókay Sándor főis-

pán Budapestről jövő hét közepén érkezik 
vissza. 

— Igazságügyi kinevezés. A király Je-
ney László debreczéni főügyészhelyettOBt  a 
kassai ítélőtáblához bíróvá kinevezte. 

— Kitüntetett osendőrök. Ereszt Fe-
renc, Gagyi Gerenc, Bordás Béla, Fülöp Jó-
zsef,  Jóbi Károly 1. osztályú őrmestereknek 
és Zsurka Szabin alőrmeBternek a brassói VH. 
Bzámu csendőrkerületben a koronás vas ér-
demkeresztet a vitézségi érem szalaglán ado-
mányozták. 
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— A» Mj miBisaterelaök. Érte 
sütésünk  szériát  a király  minden  va-
lószi/iíiség  szerint Wekerle  Sándort 
fogjfi,  megbízni  kabinetalakitássnl. 

— náMMág. Hermann János hawrédfau-
azár̂ fóhadiiutgy  folyó  hó 9-én tartja eskilvójét 
dálnókj és azeptfcptelnaá  Demény Gabriellával, 
Demény Ferenc kir. ítélőtáblai biró leányával 
BudapéBten, a kőbányai rém. kath. templomban. 

— TiraţffţMţft  ruhásai* f«gólye.  A 
kormány által a tisztviselők ruházati segélyére 
kiutalt összegek kifaafeését  a c&bsperedai kir. 
adóhivatal már megkezdette. Úgyszintén meg-
érkezett az Oraaágos Hadsegélyzó Bizottságtól 
a Qyaiókay ÍSáador félapán  által még április 
havában kért 200,000 korona is, melyből azok 
az állami, vármegyei, városi és községi tiszt-
viselők kapnak félévi  fizetésük  összegéig ter-
jedhető előleges kártérítési segélyt, akik az 
első Uben történt kiutalásnál, az összeg elég-
telensége folytán  nem résBesttihettek. Gyalókay 
Sándor főispán,  bármég Budapesten tartóz-
kodik: az előleget soronkivttl utalta ki és 
azok már felvehetők. 

— Eső és jég. Napok óta állandóan borús, 
esŐB idő váltotta fel  a májusi szárazságot. A 
gazdik nagy örömére megeredtek az ég csa-
tornái, ós bőségesen hullatják az áldást. Űr-
napján délután pár percig tartó, borsó nagy-
ságú jég is esett, a jég azonban hála Istennek, 
kárt egyáltalában nem okozott. A termés ki-
látások vármegyénkben kedvezők és a májusi 
esőhiény nagyobb károkat nem okozott. 

— Határrendőrségi áthelyezések Er-
délybttn. A belügyminiszter dr. Nagy András 
kapitányt Brassóból Gyékényre, Duszig Ferenc 
fogalmazót.  Nagyszebenből vezetői minőségben 
Királyhidára, dr. Tódor Árpád fogalmazót  Új-
vidékről Nagyszebenbe, Kovács Nagy Pál fo-
galmazót Sopronból Brassóba helyezte át. 

— Vonatok indulása Brassóból. A sze-
mélyvonat Brassóból indul reggel 2 órakor, 
érkeak Budapestre másnap reggel 7 óra 50 
perckor. A személyvonat indul Brassóból dél-
utáu 1 óra. 5 perckor, érkezik Budapestre más-
nap este. 6 óra 5 perckor, indul Budapestről 
délelőtt 9 órakor és érkezik Brassóba másnap 
délután 5 óra 53 perckor. A személyvonat in-
dul Budapestről délután 5 óra 49 perckor, ér-
kezik Brassóba harmadik nap éjjel 1 óra 59 
perckor. A személyvonatok a keleti pályaud-
varra érkeznek, illetve onnan indulnak. 

— Félmillió a Saékóly Népinternátus-
nak. Sándor János belügyminiszter értesítette 
Bernády György Marosvásárhely főispánját, 
hogy a Székely Népinternátus Egylet alapsza-
bályait jóváhagyta. Ezzel egyidejűleg érkezett 
Jankovics Béla kultuszminiszter leirata, mely-
ben közli, hogy a Székely Népinternátus Egy-
let céljaira 518.000 korona államsegélyt utalt ki. 

— Ax újonnan sorozott népfelkelők 
bevonulása. Az 1893—1867. évfolyamba  tar-
tozó azon osztrák-magyar népfelkelésre  köte-
lezettek, kiket fegyveres  szolgálatra alkalmas-
nak találtak, egy ma megjelent plakát szerint 
a köuelliezá csoportok ban tartoznak- bevonulni: 
Azok, akik májps hó 31-ig Boroztattak, csak 
junius hó 14-én, azok* akik májuB 31-én Boroz-
tattak. juniua hó 28-án tartoznak ezredkötelé-
küknél jelentkezni. 

— A tűzkárok bejelentése. Mint ille-
tékes helyről' értesülünk, városunkban többen 
azoo.meggyőződésben, hogy a várofci  tunács 
mult év, óp?én. a* ellenség okozta tűzkárokat' 

hivatalból már felvétette,  kárbejelentéseikben 
tűzkáraikat egyáltalában nem tüntetik fel,  csu-
pán az ingóságokban szenvedett hadikárokra 
terjeszkednek k\ Érdekelteket figyelmeztetjük, 
hogy a tűzkároknak felvétele  csak előleges 
tájékozásul szolgált, mely nem megállapítás. 
A tűzkárokat a most ülésező hadikárfelvevő 
bizottság állapítja meg, ezért érdekeltek szen-
vedett tűzkáraikat sürgősen jelentsék be a bi-
zottságnak av8gy iktatóra adott bejelentései-
ket tűzkáraikkal Biírgősen egészítsék ki, mert 
ellenkező esetben a bizottság nem veheti tár-
gyalás alá a be nem jelentett tűzkárokat. Itt 
emiitjük meg, hogy a hadikárfelvevő  bizottság 
a szépvizi és csikszentmártoni tisztviselők ká-
rait ia letárgyalta és tárgyalásait most már 
megszakítás nélkül Csíkszereda vámban foly-
tatja. 

— Hadifogolytisatjelnk  osaládjáról 
ugyancsak mostohán történik gondoskodás, 
amiről mai számában a Külügy-Hadügy soka-
kat érdeklő cikket közöl. Ismerteti a kitűnő 
katonai hetilap a németek kiképzési rendszerét, 
amelyet a mi hadseregünkben is meghonosí-
tanak. Ezt a cikket Molnár István főhadnagy 
irta. Az olaszok csatéjárói Gellért Oszkár, 
Székely Aurél százados tárcája, dr. Dombováry 
Géza főhadnagynak  jogi értekezése, Szondy 
Jenő főhadnagy  és Benedek Géza hadnagy 
háborús cikkei, a rendeleti közlönyök tartalma, 
a közérdekű katonai hírek, a katonai tanács-
adó stb. egészítik ki a lap gazdag tartalmát. 
Előfizetési  ára negyedévre Ö-K ; kiadóhivatala 
Üllői-ut 11. sz. alatt van. 

— Cipőáruk árai. A kereskedelemügyi 
m. kir. minister a 31662/VI. C. sz. leiratával 
a következőket közli: A cipőáruk árának meg-
állapításánál irányadó szabályok tárgyában 
kiadott 992/917 számú rendeletem kapcsán 
értesítem a t. kamarát, hogy a rendelet C.) 
fejezetében  előirt számítási módot megokolt 
esetekben oly kisiparosok részére is engedé-
lyezni óhajtom, akik nem csupán m rték után 
dolgoznak és kevés raktárra készített árujukat 
nem csak heti és országos vásárokon adják 
el Felhatalmazom eiért a t kamarát, hogy 
oly kisiparosok részére, a kik (az inasokat is 
beleértve) legfeljebb  öt segédmunkást foglal-
koztatnak a árujokat nem heti vagy országos 
vásárokon, hanem műhelyükkel kapcsolatos 
elárusító helyiségben adják el közvetlenül a 
fogyasztóknak,  ha azt egyébként is megokolt-
unk látjrt, jelen leiratomra való hivatkozással 
megengedje, hogy árszámitámkat a 992/917 
K. M. sz. rendeTet C ) fejezetében  előirt mó-
don végezzék. 

— Kileno hónapig faggött  a fán.  A 
Pricske nevű erdőben egy fára  felakasztva 
feloszlásnak  induló ferfiholtteetet  találtak. A 
holttesten lévő ruhából és a földön  elszórt 
tárgyakból megállapították, hogy a hulla Péter 
Gáspár gyergyószentmiklósi főszolgabirósági 
hivatalszolgával azonos, a ki a román betörés 
idején tűnt el. A románok visszavonulásuk al-
kalmával ugyanis nagyon sok embert hurcoltak 
magukkal és többet kivégeztek útközben. Ez 
a sors érte Péter Gáspárt is és a szerencsét-
len ember kilenc hónapig függött  holtan a fán, 
a mig végre ráakadtak. 

K e r e s e k megvételre használt 
2-2 gépszijat. 

Cím: Albert Lajos Józsefi,  Csikszenttunás. 

A Csíkszeredai Takarékpénztár 
Részvénytársaság felvesz  képzet t 

FlrlriÁ C ö í k B z e r e d á b a n a Főtáreo, a 
CluUU váro9 legforgalmasabb  helyen 
Szultán Gergely örökösei tulajdonát képező 

KŐHÁZ 
mely áll három üzlethelyiségből és 
egy családnak való lakhelyiség-
ből. — Értekezni lehet ö z v . K i s s 
K á r o l y n é v a l , N a g y v á r a d , 

Kőrös-utca 21. szám. 

Két vaggon asztali és 
2 vaggon csemegebor 

ju tányos árban eladó 
Hann Leonhárd kádármesternél 

Szászsebes (Erdély). 2-3 

Kiadó 3 lakás ^sí''i8zere^4')au' su<h Lajos u:ca 41. 
szám alatt egy emeleti lakás: 4 szoba, 
konyha, éléskamra, pince és közös 
padlás; egy földszinti  lakás: 1 Üzlet-
helyiség, 2 szoba, konyha, 2 éléska-
mara, piucw, közös pádias, azonnal 
kiadó. Ajánlatok Köllö István cimére 
Lúgoson kir. pánztlcyigaz^atúságoál 
cimezendők. 2—3 

Szám: 679- 1917. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság közh íré 
teszi, hogy a Csikszentgyörgy és Bánk-
falva  községek tulajdonát képező s a 
Piactéren fek\ő  349. összeirasi szám 
alatt levő korcsmuház mellékhelyiségei-
vel és melléképületeivel egyllit folyó 
évi junius hó 17-én délután 2 óra-
kor a csikszentgyörgy i jegyzői irodán 
egymásután következő 6 évre haszon-
bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 200 korona, azr.z kettő-
száz korona. Ibim érési engedélyről u 
község fog  gondoskodni. 

Árverezni szándékozók az árverési 
feltételeket  a csikszentgyörgyi jegyzői 
irodán a hivatalos órák alatt megtekint-
hetik. 

Csikszentgyörgyön, 1917. évi május 
hó 15 én. 

CsikbâBkfalra  részéről: Cslfcsxentirflrgy  részéről; 
Bálint Ferenc, Miklós János, 

k. biró. k. hiró. 
Ifj.  Potyó'Antal, Puskás Lajos, 

k. jegyző. k. jegyző. 

ÉRTESÍTÉSI Tisztelettel van szerencsém értesíteni Csiksze-
reda város és vidéke igen tisztelt vevő közönsé-

gét, hogy Pototzky Pál ur volt üzlethelyiségében a napokban 
f é a E f i . -  é © a c L Ő i - d i - T r © L t - i a . z ; l © t e t 

fogok  nyitani. S minden igyekezettel azon leszek, hogy a mai 
viszonyokhoz mérten a n. é. közönség igényeit kielégithessem. 
Becses pártfogásukat  kérve, maradtam kiváló tisztelettel Jakab István £sikszereda. 

•tn 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




