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Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n számíttatnak 
Kéziratok nem adatnak visaea. 

A hadikárok megtérítése. 
Csíkszereda, szeptember 18. 

Az ellenségtől sújtott erdélyi vár-
megyékben és azok között is legfőkép-
pen Csikban, kétségtelenül a hadikárok 
megtérítése foglalkoztatja  érdekelteket. 
Remény és csalódás váltakoznak egyik 
napról a másikra és az élet nehéz 
gondjai, csaknem ideges türelmetlenség-
gel, keserű panaszokat hoznak felszínre 
mindenütt. 

Az utóbbi időben a fővárosi  sajtó 
is több ízben szót emelt az erdélyi ká-
rosultak érdekében. Dr. Bocskor Béla 
nyug. vármegyei tiszti főügyész  „Az 
Ujság'-ban nyílt levelet intézett a kor-
mányhoz, rámutatva a szomoiu évfor-
dulón arra, hogy a hadikárosultak — el-
tekintve a tisztviselők és nyugdijasok 
félévi  fizetésének  előleges segélyképpen 
történt kiutalásától, — még segélyezés-
ben egyáltalában nem részesültek. Más-
nap az „Az Újság" vezető cikkben mu-
tatott rá a segélyezés gyorsaságának 
nagyfontosságára  és a fővárosi  sajtó 
nemtörődömségére, amely az erdélyi 
vármegyék kiürítésekor a menekültek 
ügyét meleg érzéssel és hazafias  lelke-
sedéssel karolta fel,  de később ellan-
kadt és a károsult erdélyieket magukra 
hagyta. 

Sümegi Vilmos, a gyergyószentmik 
lósi kerület országgyűlési képviselője, 
a napokban a parlamentben tárta fel  a 
károsult Bzékelyek kétségbeejtő hely-
zetét, sürgetve a kártérítési segélyek 
mielőbbi folyósítását. 

E legutóbbi eseményekkel kapcso-
latba hozható Ugrón Gábor belügymi-
niszternek a petrozsényi küldöttség előtt 
tett és a Gsiki Lapok mult heti számá-
ban ismertetett nyilatkozata, mely re-
ményt és bizalmat keltett legérzéke-
nyebben sújtott vármégyénk károsultjai 
között. A belügyminiszter kijelentette, 
miszerint belátja, hogy a kártérítés Ugye 
nem odázható el a hadikárfelvevó  bi-
zottságok müködésésének hosszadalmas 
befejezéséig.  Bz okból külön bizottsá-
gokat küld ki a helyszínére és e bi-
zottságok jelentéseinek beérkezte után, 
a kártérítési  segélyeket  hadikárosul-
taknak  haladéktalanul  ki fogja  utalni, 
annyival  is inkább, mert  a fedezet 
már rendelkezésére  áll. 

Ez az első nyilatkozat legilletéke-
sebb helyről, melyet megnyugvással ée 
teljes bizalommal fogadtak.  A belügy 
miniszter ismeri a székelyek bajait, t 

nyilatkozat mindenképpen méltó a nagy 
név viselőjéhez. 

Sajuos, sokáig nem örvendhettünk 
e nyilatkozatnak sem, mert az Apponyi-
párt egy félhivatalos  közleményében is-
mertette Wekerle miniszterelnöknek 
azokra a parlamentben elmondani szán-
dékolt interpellációkra adott válaszát, 
amelyeket a miniszterelnök kérésére 
interpellálók a pártkörben mondottak 
el és amelyekre a miniszterelnök ugyan 
ott nyomban válaszolt. Ezek között sze-
repelt az erdélyiek kártalanítása is, 
melyre Wekerle miniszterelnök kijelen-
tette, hogy a kártalanítás kérdésé: köl-
csönök nyújtásával  és  szerzésével 
óhajtja  keresztülvinni. 

E pillanatban nem tudjuk, de nem 
tartjuk lehetetlennek, hogy e két ille-
tékes helyről elhangzott, azonban egy-
mással ellentétben állónak látszó nyi-
latkozat a sajtó által nem helyesen ada-
tott vissza. A miniszterelnök nyilatko 
zatát ugyanis nem tartjuk kártalanítás-
nak, mig a belügyminiszter határozott 
és kedvező kijelentést tett arról. 

A mi vidékünkön, a törpe- és kis-
gazdaságok, a kisexistenciák igazi ha 
zájában, nem űznek olyan produktív 
foglalkozást,  hogy egyedül kölcsönök 
nyújtásával pótolni lehetne a károkat 
és helyreállítani a normális gazdasági 
élet rendjét. A hadikárok Csikvárme-
gyében legtöbb esetben olyan megsem 
misitóek, hogy a normális gazdasági 
életet a legkisebb existenciáknál csak 
a megállapított  hadi  kárösszegbe  betu-
dandó  segélyezéssel  lehet  helyreállí-
tani.  Sajnos, vármegyénkben ez osztály 
hoz tartozik legtöbbje. 

Nagyobb gazdasági erőt képviselő 
hadikárosultaknál helye lehet a hosszú-
lejáratú kamatmentes  államkölcsönnek, 
de csak ott, ahol arra kellő fedezet 
van, mert nem lehet kétséges, hogy a 
kölcsön csak ott lehet produktív és 
reális, ahol megvannak annak személyi 
és anyagi garanciái is. 

A kártérítési segély mellett szól az 
igazság, mert amig mi évszázadok óta 
ki voltunk és vagyunk téve az ellenség 
pusztításainak, addig az ország belsejé 
ben, főképpen  a most folyó  világhábo-
rúban, nagy vagyonok keletkeztek. A 
közteherviselés elvéből folyik  tehát, 
hogy az ország e részét sújtó teher 
arányosan viseltessék az ellenségtől 
mentesült állampolgárok által. 

E kérdés elintézése teljesen függet 
len a pártpolitikától, sőt veszélyes volna 
annak gondolata is. Minden erős magyar 

nemzeti politikát folytató  kormánynak 
kötelessége Erdély magyarságának és 
keleti végvárának, a székelységnek 
megerősitése. A kártérítés kérdése első-
rangú magyar nemzeti politika, mert a 
mindig elhanyagolt székelység a most 
ért szerencsétlenségből a kormány hat-
hatós anyagi támogatása nélkül nem tud 
erőre kapni és védekezni a dákó-román 
irredenták ellen, amint ezt eddig tette. 

Vitézségünkkel a harctereken meg-
mutattuk, hogy a monarchia legmegbíz-
hatóbb oszlopai vagyunk. Mig véreink, 
a híres 82 ősök életüket áldozták, itt-
hon ránk tört a hitvány ellenség és fel-
dúlta elhagyott tűzhelyeinket, ö Felsége 
több ízben kitüntetett legmagasabb lá-
togatásával és meggyőződött a kártérí-
tés szükségességéről. Jellemzésül említ-
jük fel,  hogy legutóbbi látogatása alkal-
mával, mikor meglátogatta a frontunkon 
küzdő 82 ősöket, egyik vitézünk Ő Fel-
sége kérdésére, hogy mi lenne az óhaj-
tása, azt felelte:  Felség, egyetlen óhaj-
tásom, hogy fizessék  meg otthonmaradt 
családomnak az oláhok okozta kárait. 
Én magam szívesen küzdök mind halálig. 

Ez a katona kifejezte  mindnyájuk-
nak legforróbb  óhajtását. Mig ő fegy-
verrel kezében védi a hazát, féltő  gond-
dal éB a legnehezebb aggodalmakkal 
tekint tönkrement hazája és a megél-
hetéssel küzködő övéi felé. 

Igen soknak házát és összes gazda-
sági épületeit, minden ingósággal együtt, 
felperzselte  az ellenség és most a szom-
szédok szívességéből sok gyermekes 
családok szoronganak egy-egy kis szo-
bában, kétségbeesve a küszöbön levő 
tél miatt. Nincsen meleg ruha, nincsen 
tűzifa,  nincsenek meg a megélhetés leg-
elemibb feltételei.  Ezek a szerencsétle-
nek még nem kaptak egy fillér  segélyt, 
bár egy évnél több idő telt el a betö-
rés óta. Ha már nem kaphatnak nagyobb 
összegű kártérítési segélyt, legalább 
a hadbavonultak családjaihoz hasonló 
külön  segélyeket folyósítsanak,  melyből 
ruhát, élelmiszert ós lakást szerezhetnek. 
Bis dat,  qui cito  dat! 

A Wekerle kormány WaUsa. 
A képviselőház szerdai első ülésén 

Wekerle ministerelnök elmondotta nagy 
érdeklődéssel várt programmját, amely-
nek legfontosabb  és legkiemelkedőbb 
része a választójog mellett való nyilt 
hitvallás volt. Wekerle egyébként gaz-
dag és nagykoncepcióju programmjában 
kiterjeszkedett az aktuális politikai kór-
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désekre B a nagy tetszés, amely beszé-
dét kisérte, bizonyítja, hogy a király 
beléje helyezett bizalma a parlament-
ben is élénk viszhangot keltett. 

A ministerelnök nagyhatású program-
beszédében többek között kijelentette, 
hogy a politikai helyzet és az előző 
kabinet programmja változatlan marad 
tak. A választójog egyetlen létalapja 
a kormánynak, amely ezzel áll, vagy 
bukik. A demokratikus reformot  a napi 
rendről levenni nem lehet. Bizik benne, 
hogy a választójogot a parlamentben 
sikerül megoldani ós nem lesznek kény 
telenek a nemzetre apellálni, amelyre 
egyébként felhatalmazásuk  megvan. 

Ezután felsorolja  a kormány szoci-
ális intézkedéseinek programmját, köz 
tük a rokkantak és árvák hadisegélyé-
nek és a közalkalmazottak háborús se 
gélyének felemelését,  a köztisztviselők 
pragmatikáját stb. Apponyi iskolaren-
deletére áttérve kijelenti, hogy a ren-
deletnek célja volt az egységes állam-
eszme megerősítését elősegíteni, hogy 
mindenkinek alkalmat nyújtson a ma-
gyar nyelv elsajátítására. Sehol sincs 
meg a nyelvi szabadságnak ilyen nagy 
mértéke, de vigyáznunk kell, hogy nép-
iskoláink ne váljanak államellenes ten-
denciák fészkeivé.  A birtokpolitikában 
a legfontosabb  szempont az, hogy a 
föld  sajátunk legyen, mert akié a föld, 
azé az ország. A birtokmegosztás érde-
kében nemcsak a hűtlenség és az állam 
elleni bűncselekmények elkövetőinek 
földjét  fogjuk  igénybevenni, hanem 
egyéb birtokokat is teljes kárpótlás 
mellett. A katholikus autónómiát az 
egyháztörvénnyel kapcsolatban még az 
ősszel beterjeszti. Közintézményeinkben 
a vezérfonal  az egyszerűség lesz, mert 
a demokratizálódás nemcsak a választó-
jog megalkotásából áll, hanem a közin-
tézményeknek a néphez való közelebb 
vitelében. A választójogot a demokrácia 
jegyében fogják  végrehajtani, de azu 
tán is olyan intézményeket kell alkotni, 
melyek a nép érdekében valóak. 

Beszéde befejezése  előtt szólt az 
osztrák álmodozásokról, melyek a ma-
gyar korona területi integritása ellen 
hangzottak el. Meggyőződött arról, hogy 
illetékes körökben semmi támaszpontja 
sincs azoknak. Nemcsak legfelsőbb  he-
lyen, hanem irányadó osztrák politiku-
soknál is fennáll  azon irány, hogy egyes 
autonomikus törekvések kizárólag a mai 
határok között oldhatók meg. A viszo-
nosság alapján követelni fogjuk,  hogy 
ilyen területi integritásunk elleni törek-
véseket Ausztriában a büntetőtörvény 
kipótlása utján torolják meg. 

A külügy politikáról kijelentette, 
hogy a ránk kényszeritett háborút nem 
csak hódítási törekvésekből nem foly-
tatjuk, hanem majd békében gazdasági 
harcot sem kivánunk. Óhajtásuuk az, 
hogy a fegyverek  erejét a jog és az 
erkölcs uralma váltsa fel.  Készséggel 
és hálával fogadjuk  a pápa békeakció 
ját, de amíg ellenségeink békekészsé-
güket nem nyilatkoztatják ki, kényte-
lenek leszünk a háborát a végsőkig a 
tartós és maradandó béke kivívásáig 
folytatni. 

A miniszterelnök beszéde után az 
elnök 6 percnyi szünetet rendelt el. 

Szünet ut;ín gróf  Tisza István, gróf 
Andrássy Gyula, gróf  Károlyi Mihály 
és a többi pártok vezérei beszéltek. 

Harmat Leo alapítványa. 
Csíkszereda, Bzopt. 17. 

Lapuukban megemlékeztünk annak idején 
dr. Harmat Leo csíkszeredai közkórházi főor-
vosnak a csíkszeredai hadiárvák javára tett 
1000 koronás alapítványáról. 

A törvényhatóság juniusi közgyűlésén tár-
gyalta a nemes és hazafias  ajánlatot, melyre 
12053—191Ű. ai. szám alatt a következő vég-
határozatot hozta: 

A törvényhatósági bizottság az alispáni be-
jelentést tudomásul véve, dr. Harmat Leo csik-
megyei közkórházi főorvos  urnák, a csikvár-
megyei hadiárvák részére, hazafiasságáról,  em-
berbaráti érzéséről és áldozatkészségéről ta-
núskodó 1000 koronás alapitványát, az ezennel 
alapitó levélnek nyilvánított 135—1916. fl.  BZ. 
bejelentésében foglalt  feltételek  mellett, kö-
szönettel elfogadja  s utasitja a vármegye alis-
pánját, hogy erről dr. Harmat Leo urat érte-
sitse, az alapítványért a törvényhatóság hálás 
elismerését fejezze  ki és az 1000 K. hadiköl-
csön jegyzése után fenmaradt  s betétképpen 
elhelyezeti 37 koronát 1917. január hó 1-éu, 
az árvaszék elnökének meghallgatásával, 2 
Csikmegyeben született legszegényebb sorsú 
12 éven aluil hadi árvának adja ki. Az 1000 
koronás hudikölcsön kötvények 1929. január 
hó l-ig járó 6*/e kamataira, vagyis évi 00 ko-
ronára, akként rendelkezik a törvényhatósági 
bizottság, hogy az minden év január hó 1-én 
az árvaBzék elnökének meghallgatásával, há-
rom Csikmegyében született 12 éven aluil leg-
szegényebb sorsú hadiárvának kiosztandó. Az 
1929. január l-e mán esedékes kamutok, gyü-
mölcsözóleg elhelyezendők, s mindaddig tőké-
Bitendók, mig az 1000 korona, kamatok ka-
matjaival együtt a tizezer koronát el nem éri. 

Az igy létrejött 10000 korona töke „Harmat 
Leo-féle  alapiként kezelendő a kamatozta 
tandó, a kamatok minden óv január hó 1-én 
10 legszegényebb sorsú Gsikvármegyében szü-
letett 12 éven aluli gyermek részére a vár-
megye alispánja által kiosztandó felekezeti 
különbség nélkül. 

Ezen vóghatározat jóváhagyás végett a m. 
kir. belügy- és vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter urakhoz felterjesztendő. 

Az orosz-román támadás jelen-
tősége. 

Rohr báró vezérezredes hadseregénél. 
Csíkszereda, augusztus hó. 

A veszély szerencsésen elmúlt; végérvé-
nyesen megtört az erdélyi fronton  az egyesült 
orosz éa román haderők széles alapokra fekte, 
tett éa azivós kitartással vezetett offenzívája. 
Az oroszok Oyergyó felől,  a románok Három-
azékmegyén át akartak betörni Magyarorsiágba. 
Komoly hitük volt, hogy a mi nem sikerült 
tavaly, ahhoz hozzásegíti majd őket az idei 
kísérlet:, tartósan megvetni lábukat magyar 
földön.  Am a számításuk, a mely a legapróbb 
részletekig ki volt dolgozva, csődöt mondott 
ezúttal ia a magyar katona vitézaégén és nagy-
azerü vezetőik éberségén és olyan Bzivőssággal 
állották útját az ellenségnek, hogy borzalmas 
vérbe fult  minden lépéae, melyet tett volna 
hazánk szent földjén  előre. A világháború 
legsúlyosabb és különöaen számunkra magya-
rokra talán legdöntőbb jelentőségű küzdelmei 
dőltek el itt a juliua második és augusztus 
első felébe  eső napokon, olyan kUadelmek, 
melyek beláthatatlan horderejűek voltak ós a 
melyek jelentőségét majd caak esztendők mul-

tán fogjuk  kellőleg méltáujo.liaini. Ks Li 
mindjárt szabadjon hangsúlyoznom, hogy a 
veszedelem diadalmas elhárításában oroszlán-
része van József  királyi herceg, vezérezredes 
hadseregarcvonalának és abban ifimét  kiváló 
szerepe Bohr báró vezérezredes hadseregénel:, 
mely tényleg ércfalként  áilott a Magyarországba 
igyekvő oroszok ós románok elé. 

A hadsereg körletét járva be, e hadsereg 
isteni katonái és nagyszerű parancsnokai kö-
zött és velük együtt élve, legközelebb mar 
egy egész csomó igen érdekus cs idáig ismeret-
len részletét lesz módomban nyilvánosságra 
hozni azoknak a harcoknak, a melyek színleg 
ugy voltak beáliitva, mintha a szövetségesek 
galíciai nyomását akarták volna enyhíteni, 
tényleg azonban egész más célokat tűztek ki 
feladatul.  A legnehezebbet, az ekriietetieiR 
egyben : megismételni a román beiürest M i-
gyarországba, de nem ugy és olyan formában, 
mint tavaly, közvetlen az árulás után, hanem 
igen nagy es kiváló haderőkkel, a melyek nem 
rabolni es fosztogatni,  hanem hódítani akartak 
annak rendje és módja szerint. És most már 
bevallhatjuk, hogy a lökés olyan erőteljes é.s 
vehemens volt, hogy az elhárítása a legelső 
napokon éppenséggel nem látszott egykönnyen 
biztosítottnak. Igen nagy és a legkiválóbb 
haderőket kellett felvonultatni  az iszonyato.s 
támadás elhárítására, haderőket, a melyekben 
minden egyes, mint párducnösleny a kölykéeri, 
küzdött Magyarország áldott földjéért.  Mig 
Idehaza a galíciai előnyomulást, az orosz lo-
seregek visszavonulásai kisérték állandó figye-
lemmel, azalatt a legkevesebben tudták, 
hogy egyidejűleg éiet-halalhaic folyik  Magya-
rország bejáróiért, a melyeken mar keskeny 
rést is ütöttek a vitézül harcoló román sere 
gek. Mert teljes loyalitással el kell ismerni, 
hogy a románok ugyanazzal az elszántsággá! 
és vakmerőséggel ostromollak, mint a mily 
szívós halálmegvetéssel állottak ellen a miéin1-, 
és a julius végi harcok első fázisúban,  a mig 
csak defenzívában  lehettünk, egész mas olda-
láról mutatkozott be a kitűnően kiképzett, ki 
válóan felfegyverzett  és elsőrendűen ellátott 
román hadsereg, mint tavaly, a mikor egy 
rablásra és fosztogatásra  felkeszü  t hortU 
orozva támadott meg bennünket és rövid tar-
tózkodása után Erdélyben felperzselt  mindent, 
a mit csak lehetett. 

A románokat páratlan energiával lámogal 
tak a közös cél tidekebeu ai oroszok, 
egészen uj formációk  vállvetve küzdöttek ve-
lük, az úgynevezett orosz halálzászlóaljak, 
melyek mint rohamcsapatok szinte foltanóz-
hatatlan erővel vetettek ránk magukat. Ei a 
háttérben mindenütt, végig a körülbelül hat 
kilóméteres támadó fronton,  a francia  tüzér 
ség, a színe-java a fegyvernemnek,  a mely a 
nyugati fronton  a németekkel folytatott  viasko-
dásban aczélozódott meg. Ugy lőtt az egész 
tüzérség, mint egyetlen ember, mint egy czél 
lövő, mint Carver, ha ugy tetszik. A IVancziu 
tüzérség nem hibázhatott, még csak korrektu-
rára Bem szorult a tüze, a mely ha egyszer 
megnyílt, oda ért, a hová czólzott. A fárad-
ságét sem sajnálta és munícziója volt olyan 
kiadósan, hogy már tékozláaszámba ment. Az 
állásainkat, az akadályainkat pozdorjává lőtte, 
ós a tüzelést nem szüntette be, a mikor a siker 
már minden kétségen felül  lehetett. Mindenféle 
kaliber csak ugy ontotta gyilkos lövegeit ós 
nem elégedtek meg vele, hogy gránátjaikkal 
a védekezők állását szántsák fel,  hanem löve-
dékeikkel elborították az egyes tábori orsó 
geket, alig tizenhat-husz ember állasat, a kik 
ezentúl naphosszat rókalyukakban éltek, étlen-
szomjan közben, de meg nem adták magukat, 
hanem adott pillanatban az utolsó lehjlietig, 
vagy a megváltásig védeLeziek. Itt minden 
egyes katona át volt hatva a tudattól, hogy 
csak gyózuie, vagy meghalnia lehet. Ki ebben 
a hitben állottak ki közben 3000 ágyúlövést 
egy óra alatt, a mikor sokkal kevesebb ia 
bőven elég ahhoz, hogy a legfegyelmyzettebb 
idegek felmondják  a azolgálatot. Egy tábori 
őrség a Paltinizen, a melyet Hindanburg-
begynek neveznek, egy tartalékos záazlóa tiien-
hat 69 es Hindenburg-bakával, miután állásai-
kat öasze-viauza lövöldöztek, rókalyukakból 
vedekezett a tüzérségi előkészítést követő 
•rósz gyalogsági támadás eilen éa addig lőtte 
két gépfegyverével  a terepet elözönlő ellenaó-
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get, a mig két század rohant fel  a meredek 
hegyoldalon éa végzett az oroszszal. A tábori 
őrség a segitó csapatok diadalkiáltásaira ugy 
mászott ki piszkosan és véresen odúiból éB 
nem a maguk számára reklamáltak elismeré8t, 
hanem a segítőknek lihegtek hálát, dadogván : 

— Isten áldjon meg benneteket, a miért 
megint élünk. 

Ez volt egyébként egyik legemlékezetesebb, 
hogy ne mondjam, legkeményebb napja az 
egyesült orosz-román erdélyi offenzívának. 
Pontos dátum: juliás 24. A franczia  tüzérség 
negyvennyolez órán keresztül szakadatlanul 
pergőtüzet adott, a mely a világ minden vó-
dőseregét felmorzsolta  volna. A kétnapos tü-
zérségi előkészítést követőleg az orosz halál-
zászlóalj három rohamszázaddal támadott. A 
rohamcsapatokat három további erős gyalog-
sági vonal követte éa ezek mögött ismét 
árkakban éa egyéb biztos fedezékekben  erős 
ellenséges erők voltak csoportosítva, hogy a 
rohamcsapatok sikerét nyomban és gőzerővel 
kihasználják. A tüzerségnek sikerült a fent 
emiitett előretolt tábori őrség állását betemetni 
és miután a tábori őrség parancsnoka, egy 
tiatal zászlós és néhány embere megsebesült 
és ezzel harczképtelenné lett, a tábori őrség 
áilását birtokba venni. Ámde az összesen tizen-
hat főt  számláló tábori őrség épen maradt 
tagjai még a rókalyukakból is folytatták  a 
küzdelmet az orosz rohmesapatok ellen min-
daddig, mig az ellentámadásunk az előretolt 
tábori őrség állását ismét a mi birtokunkba 
juttatta, ötszáz halottja volt ez egyetlen tá-
madásnak, ötszáz orosz, a kit a tizenhat főből 
álló tábori őrség küldött a másvilágra. 

E látszólag hősies epizódnak döntő jelen-
tősége lett a küzdelmek további folyamán,  a 
melyek a Paltinizért és a 69-esek, a Hinden-
burg-bakák frontján  folytak.  A jelentőségét e 
rendkívüli teljesítményeknek nemcsak az ösz-
szeB parancsnokságok, hanem Rohr vezérez-
redes hadseregparancsnok ia méltányolta, a 
kővetkező uapiparancsot adván ki külön a 
69-eseknek: 

A 69-ik gyalogezred julius 24-én egy erő-
teljes tüzérségi előkéazitéa után vezetett erős 
ellenséges támadást visszavetett, a nélkül, hogy 
az ellenségnek egy talpalatnyi földdel  is sike-
rült volna előrejutnia éB e közben az ellen-
ségnek rendkívüli veszteségeket okozott. 

A 31-ik hadosztály rohamcsapatai vissza-
foglalták  a Paltinizen az ellenség által elő-
zőleg elfoglalt  tábori őrségi állást, a melynek 
pedig összes árkait éa akadályait a tüzérség 
összelövöldözte. 

Különösen kiemelendő a tábori őrség le-
génységének és parancsnokának bátor maga-
tartása, mely a küzdelmet az állásainkba be-
tört orosz rohamcsapatok ellen mindaddig 
szakadatlanul folytatta,  a mig azokat ez állá-
sokból ismét kivethettük. 

Mindezekért a nagyszerű fegyvertényekért 
a bátor 09 ik gyalogezrednek a hadseregpa-
rancsnokság legteljesebb elismerését fejezem 
ki és különösen kiemelem a gyalogságot czél-
tudatosan támogotó tüzérség éa törzaek rend-
kívüli sikerű együttműködését. Rohr. 

Szomory  Emil. 

Kivonják a harcvonalból az 
egyetlen fiukat  és a hatgyerme-

kes apákat. 
A király ma a következő legfelsőbb  kézi-

ratot kegyeakedett kibocaátani: A hosszú, 
makacs háború súlyos áldozatokat rótt az 
ÖBBzes állampolgárokra. Hogy a legsúlyosabban 
érintett családokat a jövőben további csapá-
soktól lehetőleg megóvjam, megparancsolom, 
hogy a harci csapatokhoz tArtozó, alant jelzett 
katonai személyek, amennyibea nem a hiva-i 
tásos katonaállományhoz tartoznak, a hadban-
álló hadaeregnél oly frontazolgálatra  rendsze-
reaitett szolgálati helyen alkalmazandók, ame-
lyek nincsenek kitéve állandó ellenségea be-t 
hatásnak: 

1. Oly családnak egyetlen megmaradt flaj 
amely családból már két vagy több flu  elesett, 
vagy hadipzolgálaia teljesítése közben szeriatt 

aebeBÜlése folytán,  háborús erőfeszítések 
folytán,  vagy hadiszolgálata teljesítése közben 
szerzett betegsége következtében haltak meg. 

2. Hat vagy több el nem látott gyermek 
atyja, akinek a gyermekek fentartásáról  gon-
doskodnia kell. 

Erről egyidejűleg érteBitem hadügyminisz-
teremet, közös pénzügyminiszteremet, (Bosz-
nia éa H r̂czegovina Ügyeiben), oaztrák hon-
védelmi miniszteremet, magyar honvédelmi mi-
niszteremet, a vezérkar főnökét,  tengerészeti 
parancsnokomat és az egész fegyveres  erő 
pótló szolgálatának főnökét,  akik kölcsönös 
egyértelműséggel megteszik majd a további 
intézkedéseket. 

Kelt Roichenauban. 
Károly . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— E g y h á z i h í rek . Bartos Mihály 

kozmáéi plébános és Nagy Jánoa sepsiszent-
györgyi B. lelkésa katonai lelkészi teendők 
végzésére szóiitattak be Nagyszebenbe. 

— A király adománya, ó Felsége Ágos-
ton Dávid csikjenófalvi  lakósnak, kinek hat 
fia  küzd a harctéren, magánpénztárából 100 
koronát adományozott. 

— Az uj törvényszéki elnök. A hiva-
talos lap legutóbbi száma közli, hogy a király 
Antal József  kézdivásárhelyi járásbirót a csík-
szeredai kir törvényszék elnökévé kinevezte. 

— Az ügyészség köréből. A király dr. 
Patonai László zalaegerszegi járásbirósági és 
dr. Máthé Endre nagykikindai törvényszéki 
jegyzőket a csíkszeredai ügyészséghez ügyé-
szekké kinevezte. 

— ütban van a vetőmag. A 
székelyföldi  miniszteri kirendeltség tá-
viratilag értesítette a vármegye alis 
pánját, hogy Csikvármegye őszi vető 
mag szükségletére 170vaggon vetőma 
got útnak indított. A vetőmag azonnali 
kiosztása iránt Fejér Sándor alispán a 
szükséges előkészületeket már meg-
tette. 

— Megnyílt a oslkszeredai főgimná-
zium. A csíkszeredai főgimnáziumban  augusz-
tus 25. és szept. 2. között tartották a javító 
09 pótló vizsgálatokat s a beiratásokat. Szept. 
8-án volt az ünnepélyes Veni Sancte s az 
iskolai év megnyitása. A beiratkozott tanulók 
száma 293. Minthogy azonban megfelelő  he-
lyiségük még nincs, s a tanárok száma is 
C B e k ó l y — összesen tíz — természetes, hogy 
a tanítás caak nagy nehézségek közt haladhat. 

— Kiméi d a terméBt és a vetéseket. 
A még kint levő termés és a vetések kimé-
léae céljából ugy a rendőri, mint a katonai 
hatóságok a legszigorúbb rendeleteket adták 
ki. Kérjük a közönséget, hogy a nevezett ha-
tóságoknak az ellenőrzéaben éa felügyeletben 
legyenek aegitBégére és a kihágókat azonnal 
jelentsék fel. 

— Másodosztályú jeggyel nem lehet 
első osztályon utazni. A Máv. a következő 
rendeletet adta ki: a kalauznak helyhiány 
miatt utanokat magasabb kocsiosztályba csak 
ugy Bzabad elhelyezni, ha azok a magasabb 
kocsiosztályoknak megfelelő  utánflzetést  tel-
jesítik, ellenkező esetben az utasok az utazást 
abbanhagyni kötelesek. Ezentúl tehát ha a 
második osztály zsúfolva  van, az első osz-
tályba csak ugy lehet beszállani, ba a két 
osztály közötti klllömbaéget és az egy korona 
póttilletéket megfizeti  az utas. 

— A jegyzők is kapnak osaládi pót-
lókot. A községi alkalmazottak tudvalevőleg 

eddig nem kaptak családi pótlékot, de az 
1917. évről szóló indemnitáa reájuk is kiter-
jesztette ezt. A belügyminister tegnap küldötte 
meg Csik vármegye alispánjához a rendeletet. 

— Nem sorozzák a fölmentetteket. 
A bécsi Landwehrministérium közli: A külön-
böző napilapokban nemrég megjelent az a hir, 
amely szerint állítólag a frontszolgálatra  való 
alkalmatlanság lesz föltétlen  követelménye 
minden felmentésnek,  különösen pedig a har-
minchét életévig minden személynél éa hogy 
e személyek általános megvizsgálására különös 
intézkedések állnak küszöbön, ebben a for-
mában nem helytállók. Ellenkezőleg a fel-
mentések felülvizsgálásánál  ugy, mint eddig, 
elsősorban az a körülmény lesz irányadó, vajon 
az illető polgári hivatásában nélkülözhetetlen, 
vagy pótolhatatlan-e. 

— Címadományozások a határren-
dőrségnél. Ö felsége  Burg Kornél brassói 
m. kir. határrendőrkapitánynak a tanácsosi, 
Joódy Endre brassói m. kir. határrendőrségi 
fogalmazónak  a kapitányi cimet és jelleget 
adományozta. A határrendőrség e kát kiváló 
tisztviselője a királyi kegy megnyilvánulására 
a háború alatt teljesített és igazán eredményes 
működésével Bzerzett érdemeket. 

— A negyvenkilenc ötven évesek kí-
mélése. A hadügyminiszter — mint Bécsből 
jelentik — a következőket rendelte el: Az 
1867. és 1868. születési évfolyamokhoz  tartozó 
legénység szolgálatra való alkalmasaágának 
fokára  való minden különbség nélkül mostantól 
kezdve csak a mögöttes országrészben alkal-
mazandó. Ez évjáratokhoz tartozó legénységi 
személyek sem kicaerélÓB, sem pótlás céljából 
nem küldhetők a hadbanálló kerethez, ellenben 
elsősorban belső kicserélésre használandók fel 
a mögöttes országrészekben. Ezzel szemben a 
jövőre nézve a hadbanálló sereg köréből az 
1867. és 1868. évjáratokhoz tartozó, a mögöttes 
országrészbe jutott legénységi személyek első-
sorban arra használandók fel,  hogy a mögöttes 
országrész frontszolgálatra  és őrszolgálatra 
alkalmasabb fiatal  legénységi személyeit fel-
váltsák. 

— Agyonlőtt telekkőnyvezatő. Kézdi-
vásárhelyi tudósítónk irja: Bokor Lajos ko-
vásznai telekkönyvvezető szombaton este künn 
állott az udvarán. Egyszerre lövés dördült el 
s a telekkönyvvezető golyótól szivén találva, 
holtan rogyott össze. Bokor éppen a gyümölcs-
fáira  vigyázott, melyeket minden éjszaka meg-
dézsmáltak. Valószinüleg valamelyik gyümölcs-
tolvaj fegyvere  végzett vele. 

— Kitüntetett csendőrök. Szotyori 
Lajos járásőrmesternek az arany érdemkeresz-
tet a vitézségi érem szalagján; Paál András, 
Tompa Ferenc, Albert János járásőrmesterek-
nek, Oyurka János, Horváth István II., De-
meter Sándor törzsőrmestereknek, Qecse Imre, 
Szabó Ignác, Billes János, Tőkés Mihály, 
Gergely Lukács, Sütő János 1. osztályú őr-
mestereknek ; Halász Istvái, Bitai Mózes, 
Szabó Lajos 2. osztályú őrmestereknek, mind 
a brasBÓi VII. Bzámu csendőrkerületben, a ko-
ronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi érem 
szalagján adományozták. 

— Felmentettek és alkalmatlanok 
egyesülete. Aradról jelenti a „Magyar Tudó-
sító" : Barabás Béla főispán  mozgalmat indí-
tott, hogy megalakítsa az aradi felmentettek 
egyesületét, amelynek révén a katonai szol-
gálat alól felmentettek  egyrészt közhasznú 
tevékenységet fejtenének  ki, másfelől  alaptő-
két gyüjtenének a háború okozta nyomorúság 
enyhítésére. A felmentettek  tegnap értekez-
letre gyűltek össze, amelyen elhatározták, 
hogy a mozgalomba belevonják a katonai 
szolgálatra alkalmatlanokat ia. 



4. oldal. c s í k i l a p o k 30. sz&m. 

— Litzmann porosz t ibornok magyar 
nupip$rancsa Hónapok óta magyar c-apa 
lukkal együtt harcol a keleti froulon  az ál-
talunk Jól ismert Litzmann porosz gyalogsági 
tábornok. Talán sohasem volt ezelőtt Magyar-
országon, talán soha magyar beszédet nem 
hallott, de a mikor a Bors odavetette a ma-
gyar katonák közé, mint jó hadvezér, hamar 
felismerte  annak a szükségét, hogy katonáival 
az ó nyelvükön beszélhessen. A súlyos harcok 
között időt szakított magának, hogy megtanulja 
a mi nyelvünket. Katonáitól és egy kis nyelv-
tanból tanult és hamarosan elérte azt, hogy 
az alája rendelt magyar csapatokkal magya-
rul tudott érintkezni. A mult hónapban, Ká-
roly király születésenapján — mint velünk 
közlik — személyesen akart megjelenni a 
magyar csapatok között, hogy velük ünne-
pelje királyunk születése napját, de megbete-
gedett és nem mozdulhatott ki hadiszállásáról. 
Mégis meg akarta mutatni, hogy mennyire 
együtt érez magyar csapataival; tollat fogott 
és magyar nyelven a következő napiparancsot 
adta át vezérkari főnökének  : 

1917. aug. hó 17-én. 
Bajtársok! 

Megígértem jönni, örültem köztötök ünne-
pelni szeretett Királytok születésnapját 1 

Szívből sajnálom, hogy éppen ma egész-
ségi állapotom akadályoskodik I 

De vezérkari főnökem  visz nektek üdvöz-
letemet és szerencsekivánatamat. Visz nek 
tek az elismerés jelét, a melyet én ő Fel-
BÓge a német császár nevében adom. 

Viszontlátásra, vitéz flalm!  ó Felsége, 
Károly király — éljen 1 

Litzmann, 
gyalogsági tábornok. 

A parancsban, mint láthatjuk, akad egy-
két kisebb hiba, megérzik rajta, hogy írója 
főképp  könyvből tanulta a mi nyelvünket, de 
Litzmann tábornok, a mikor ki akarták javí-
tani írását, tiltakozott ellene, mondván : ő 
igy tanulta és azt akarja, hogy a magyar 
katonák lássák, hogy az ő német tábornokuk 
magyarul akar szólani hozzájuk! 

Sok osztrák tábornok és tiszt tanulhatna 
a porosz generálistól I 

— Kinevezés. A király Schuster 
Olivér kir. tanácsos, a VI. fizetési  osz-
tály jellegével felruházott  csikszeredai 
kir. pénzdgyigazgatót a VI. fizetési 
osztályba kinevezte. A kinevezés érde-
mes főtisztviselőt  ért. 

— A hadsereg köréből. A ki 
rály Nyegován Viktor altábornagyot, a 
nagyszebeni katonai parancsnokság ve-
zetőjét gyalogsági tábornokká nevezte 
i i. Nyegován tábornok a háború alatt 
megfeszített  erővel és ritka rátermett-
séggel vezette Erdély katonai igazga-
tását, mely kiváló érdemeiért soronkivQl 
oi te öt a királyi kegy. 

— Katonai kinevezés. A király 
Kovács Károly kir. törvényszéki jegyző, 

és kir. 50. gy. e. hadnagyot főhad-
uu:ygyá nevezte ki. 

— Egy hős sírjának megkoszorúzása. 
I'\>lyó hó 12-én Csató János főgimnáziumi 
a iár vezetése alatt a csíkszeredai főgimná-

: inai IV. osztályának tanulói növénygyüjtés 
có'j iból a Kis-Somlyóra rándultak ki. Kirán-
i'u'ás közben a Kis-Somlyó aljában a tanulók 
v ;y elesett magyar hős sírjára bukkantak. A 
iin egyszerű fejfa  jelölte meg az eleBett 

l is iHvét. Nyíri András nyirbélteleki 17 éves 
:ns/ár neve volt ráírva, ki fiatal  korából meg-
áMapi hatólag, önként jelentkezett hazájának 
m-)i(vúléBére és érette életét áldozta fel.  A 
t u'ók megható ünnepséggel áldoztak a fiatal 
hós emlékének. Két koszorút kötöttek és he-
I ecti-k el a sírra, a sírt pedig zöld ágakkal 
ilir-ziit-tték fel.  A Bírnál hazafias  beszédet tar-
t'i' ak Kovács János és Lázár Mihály, kik 

társaikat tántoríthatatlan hazaszeretetre buz-
dították és a fiatal  hőst, mint az igazi magyar 
hazaszeretet példaképét dicsőítették. A tanu-
lók a meghatóan Bzép ünnepség kezdetén elé-
nekelték a hymuust, majd „Árpád apánkat* 
és végül a szózatot. Csató János főgimná-
ziumi tanár a tőle megszokott, erős hazafias 
érzéstől duzzadó, eszmékben gazdag beszéd-
ben lelkére kötötte tanítványainak, hogy sze-
ressék hazájukat és érte, ha kell, életüket is 
szívesen áldozzák fel.  A magyar hazáért hősi 
halált halt Nyíri András huszár sirja immár 
gondozás alá került, hová a főgimnázium  ta-
nulói szorgalmason eljárnak és a fiatal  bős 
emlékét kitörölhetetlenül szivükbe zárják. 

— Életbelépett az uj zárórarendelet. 
Megjelent a kormányrendelet, mely szerint ezen-
túl az üzletek zárórája hét óra, vendéglők, 
mozik, Bzinházaké tizenegy óra. A megfelelő 
szénfogyasztási  és világítási korlátozást is 
életbeléptették. A rendelet tizenhetedikén lé-
pett életbe. Élelmiszerüzletek 9 órakor zárna"k. 

— Felsőbb leányiskola Brassóban. 
Szépréthy Béla brassói főreáliskolai  igazgató, 
akit a kultusz-miniszter a brassói áll. leány 
középiskola vezetésével megbízott, a következő 
felhívást  intézi az érdekelt szülőkhöz: A vallás 
és közoktatásügyi minisztérium egy leány 
közép iskolának Brassóban való felállítását 
ba'ározta el, melynek szervezésével és ideig-
lenes vezetésével a brassói áll. főreáliskola 
igazgatóját bízta meg. Az áll. leány közép 
iskola felsőbb  leány és kereskedelmi iskolából 
fog  állani, melynek négy osztályból álló közös 
törzse van. Miután a minisztérium az elBŐ 
osztály haladéktalan megnyitását rendelte el, 
felhívjuk  mindazokat, akik leányaikat ily iskolá-
ban taníttatni akarják, hogy őket az igazgatónál 
mielőbb jelentsék be. A növendékek fölvétele 
a jüvő hét folyamán,  szept. 18-tól 22-ig, dél-
előtt 9 és 11 óra között a főreáliskola  igaz-
gatói Irodájában (Főreáliskola épülete, föld-
szint) fog  eszközöltetni. A leányiskola első 
osztályába kizárólag csak oly tanulók vehetők 
fel,  akik a felvétel  polgári évének végéig éle-
tük 10-ik évét betöltik és nyilvános népiskolá-
ból nyert bizonyítványt mutatnak fel  arról, 
hogy a népiskola négy alsó osztályát sikerrel 
végezték. A felvételnél  a születési anyakönyvi 
kivonaton kivül az ujraoltási bizonyítvány is 
bemutatandó. Tizenkét évesnél idősebb taulót 
az igazgató az első osztályba csak különös 
méltány lást érdemlő okokból vehet fel.  A beira-
táBnál 10 kor. felvételi  dij lizelendő, a kisebb 
mellékdíjakat a minisztérium pótlólag fogja 
megállapítani. Az évi tandíj 80 korona, mely 
négy egyenlő részletben is fizethető,  AZ iskola 
ideiglenesen a helybeli r. kath. főgimnázium 
épülete földszintjének  elkülöníthető szárnyában 
lesz elhelyezve, a rendes tanítás folyó  hó 
24-én veszi kezdetét. 

— Fölmentett tisztek kicserélése, A 
honvédelmi miniszter—mint a Külügy-Hadügy 
legújabb száma közli — a háború győzelmes 
folytatása  érdekében a pótlásügyek főnökével 
és a hadügyminiszterrel egyetértően a polgári 
és egyéb hatóságokat arra hivta fel,  hogy bo-
csássák a hadvezetőség rendelkezésére mind-
azokat az 1876. évben és később születet1 

tiszteket ós zászlósokat, akik eddig hivatásuk-
ban mint nélkülözhetetlenek a tényleges kato-
nai szolgálat alól fel  voltak mentve. A honvé-
delmi miniszter tudatában van az ezzel járó 
nehézségekuek, tehát felajánl  minden rendel-
kezésre bocBátandó két felmentett  tiszt vagy 
zászlós helyett három, — ott pedig, hol egy 
felmentett  tisztet vagy zászlós bocsátanak a 
hadvezetőség rendelkezésére: két tényleges 
katonai szolgálatban álló, azonban arcvonalbeli 
szolgálatra már nem alkalmas vagy 1876 év 
előtt született hasonló hivatásu tisztviselőt. 
Felhívja a honvédelmi miniszter a hatóságokat 
hogy a felmentések  revíziója alkalmából amúgy 
is rendelkezésükre álló névjegyzékek alapjá • 
állíttassák öszsze az arcvonalbeli szolgálatra 
alkalmas 1876. évben vagy később született 
ós eddig felmentett  összes tisztek éB zászlósok 
nóvjegyzókék, megjelölve azokat, akik a ren 
delkezéire bocsátandók ellenében behivandók. 
Egy máBÍk kimutatásban pedig jelöljék meg 
azokat, akiket ezek helyett felmentetni  óhaj-

tanak. A felmentendök,  a rendelkezésre bocsá-
tották névjegyzékét eszerint bizottság fogja 
végleg megállapítani; ebbe a bizottságba pedig 
ugy a honvédelmi, mint a hadügyminiszter, 
valamint az érdekelt polgári hatóság is kijelöl 
tagokat. A bizottság a most felmenteiteket 
azonnal utasítani fogja,  hogy polgári alkalma-
zási helyüket haladéktalanul foglaljak  el, az 
eddig felmentettek  behívása pedig négy-hat 
hét múlva fog  megtörténni. 

— „Déli Hírlap". Szeptember 17-ikéu, 
hétfőn  délben uj napilap jolenik meg Buda-
pesten. Az uj lapnak a címe Déli Hirlap lesz. 
Délben 12 órakor hírszolgálatában, kritikájában 
és publicisztikájában teljes újságot ad a fővá-
rosnak és a vidéknek egyaránt. A Déli Hírlap-
ot Lázár Miklós szerkeszti, akit a I'esti Napló-
ban és Az Est-ben irt cikkeiből ismert meg a 
magyar közönség ós aki a háború alatt hadi-
tudósításaival legművészibb emlékét állította 
a magyar hősiességnek. Ő az egyetlen hadi-
tudósítónk, aki ezüst vitézségi érmet, tehát 
legénységi kitüntetést kapott az ellenséggel 
szemben tanúsított bátor magatartásáért. Lá-
zár Miklós újságírói egyénisége, fanatikus  ma-
gyar érzése, az igazság, a nemzeti demokra-
tikus politika, a közélet tisztasága iránt való 
rajongása, modern újságírói képességei bizto-
sítják a Déli Hirlap komolyságát, független-
ségét, megbízhatóságát és becsületes irányát. 
A Déli Hiriap-ba a magyar irodalom és újság-
írás kitűnőségei dolgoznak bátor és meggyő-
ződéses publicisták, éles és művelt kritikusok, 
a legjobb riporterek. Külföldi  és belföldi  hír-
szolgálata lehető legtökéletesebb lesz. A Déli 
Hirlap elfogulatlan  tudósításokat kap naponta 
a vidék minden városából és községéből, külön 
levelezői ós tudósítói táviratozzák meg a kü-
lönböző harcterek eseményeit, a semleges 
külföld  híreit (Stockholmból, Hágából, üenfl»ő!), 
de ezenkívül Bécsben, Berlinben, S/.óíiábau 
ós Konstantinápolyban is rendszeresítette infor-
mációs szolgálatát. Modern, friss,  tisztességes 
és kérlelhetetlenül igazságos újság lesz a Déli 
Hirlap. Formájában, tartalmában és stílusá-
ban szól a harcoló Magyarország millióinak, 
akiknek hangját, érzéseit, vágyait, terveit, 
Öntudatát találja meg az olvasó a Dili Hírlap-
ban. A legtökéletesebb nyomda gépei nyomják 
a Déli Hirlap-ot, amely a legelső vonatokkal 
indul a fővárosból  és legkorábban ér a vidékre. 
A Dili Hírlap egyes száma ára tí fi  lér lesz. 
Előfizetési  ára: egész évre 24 korona, félévre 
12 korona, negyedévre ü korona, egy hónapra 
2 korona. A Déli Hirlap szerkesztőségés 
kiadóhivatala: Budapest, VIII. ker, Rikk 
Szilárd utca 9. BZ. alatt lesz. 

Hirdetés. 
Károsultak, kiknek a vasút ellen kár-
követeléseik vannak fordu'januk  Ster-
mann Ignác budapesti törvónyszékil» 
bejegyzett céghez (lakik Budapest, Vu 
mos császár-ut 66 ), aki a vasutak elleni 
követeléseket saját költségén meg-
állapodásszerű jutalék melleit elvállalja, 
forduljanak  bizalommal ezen céghez! 
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Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Calkueredában. 

Hölgyek figyelmébe! 
Tisztelettel van szerencsém értesíteni 
Csíkszereda város é3 vidéke igen tisz-
telt hölgyközöuségét, hogy a Kossutli-
Lajoa utca, Borbáih Andrásnó féle  házban 
levő lakásomon elvállalok mindennemű 

nöi-kalapdiszitést és javítást 
a legrövidebb idő alatt Ízléses kivitel-
ben, állandóan raktáron tartok minden-
félj  női-kalapot és hozzávaló díszeket. 

Szives pártfogásukat  kérve, mara-
radok kiváló tisztelettel 

Ligeti Samuné. 




