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

Belső és külső front. 
A belső és ktllső frontnak  egymásra 

való hatása nyilvánvaló. Az arcvonal és 
a mögöttes országrészek közti kapcso-
lat oly szoros, mint volt a sziámi ikrek 
fizikai  és lelki együttélése. Itt is ugy 
van, hogy ha bánatos az egyik, szomo-
rúsága a másikra is ráragad s a jókedv 
és öröm ia egyszerre nyilvánul meg 
mindkettőjüknél. Minden szerencsésen 
megkezdett és kielégítő sikerrel vég-
hezvitt offenzíva  ujongó örömet és ál-
talános megelégedést vált ki a polgári 
társadalomban és a nép körében meg-
nyilvánuló bizakodó hangulat átszárma-
zik a harcoló csapatokra, további kitar-
tásra, ujabb hőstettekre buzdítván azokat. 

Az isonzói offenzíva  is nagy lelke-
sedést keltett Magyarországon s bizo 
nyára az osztrák hangulat megjavításá-
hoz is nagy mértékben fog  hozzájárulni 
ármádiánknak a szövetséges német ha-
dakkal együtt foganatosított  előretörése 
a tizenkettedik isonzói offenzívára  láza-
san készülődő olaszok ellen. Az offen-
zivánk sikere okozta öröm, mint jelen-
ség, annál figyelemreméltóbb,  mivel 
maga az a tény, hogy az olaszokkal 
való döntő mérkőzés elől nem térhettünk 
ki, arra vall, hogy a béke lehetősége 
— legalább egyelőre — ismét csökkent. 

És ha mindazonáltal öröm sugárzik 
ki a szemekből s nemcsak a tőzsdén, 
hanem a legszélesebb körökben is olasz-
országi erélyes hadiakciónk folytán  meg-
erősödött a reménység s ujabb gyöke-
ret vert a kielégítő békéhez való biza-
lom: a sziámi ikerfrontok  biológiai tör-
vénye szerint az olasz harctereken el-
kerülhetetlenné vált hadi eseményektől 
csak olyan eredmények várhatók, me-
lyek a hadseregnek diadalt és utána 
nyugodalmat, a nemzet dolgozó zömé-
nek pedig kielégítő békét szereznek. 
Ha pedig itt-ott rábukannánk olyanokra 
is, akik a külső és a belső front  érzelmi 
harmóniáját meg nem értik, ne enged-
jük magunkat megtéveszteni ítéletünk-
ben, ettől a politikai kakofoniától.  Az 
örvendő frontokon  kívül állók artiku-
látlan lármája nem zavarhatja azon 
milliók örömét, akik vitézeink ujabb 
diadalától várják a lehetőségét annak, 
hogy diplomáciánk a kivívandó végleges 
győzelem alapján fogja  megközelíteni 
békés céljait. 

Derék hadseregünk immár negyedik 
éve küzd mesés hősiességgel és lankad-
hatatlan kitartással oly hadi szituáció-
nak a megteremtéseért, mely külügyi 

kormányzatunknak ne csak a béke 
siettetéséhez, hanem a nemzeti és biro-
dalmi érdekeinknek a békekötéskor való 
céltudatos és hathatós védelméhez is 
megfelelő  tekintélyt és erőt biztosítson. 
Sajnos, hogy katonáink önfeláldozó  vi-
tézsége nem győzhette le eddig a béke 
rettenetes akadályait. Aminek egyik 
oka, sajnos, abban kereshető, hogy az 
ellenséges diplomácia békeellenes törek-
véseiben közvetett támogatást nyert 
nálunk és Németországban is a szélső-
ségeket képviselő túlzóknál. Nálunk 
hiányzik ugyan az alldeutsckok-hoz ha-
sonló annexionista tábor, de a Lajtán 
innen és tul is sokan vannak, akiknek 
nem konveniál a német birodalmi gyű-
lés rezoluciós többségének mérsékeltebb 
álláspontja. 

Az igazi veszedelmet azonban mind 
Ausztria-Magyarországon, mind Német-
országban mégis azok képviselik, akik 
békét akarnak minden áron. Felelős-
ségre vonatván és ha sarokba szorítják 
őket, tiltakoznak az ellen, mintha ők 
más békét akarnának, mint az, amelyen 
gróf  Czernin fáradozik,  ám ha el is hisz-
szük nekik, hogy szemeik előtt a Czer-
nin-féle  békeformula  lebeg, lehetetlen 
elzárkózni annak konstatálása elől, hogy 
szenvedelmes agitációjukkal akaratlanul 
is nem Czernin békepolitikáját támogat-
ják, mint inkább az ellenség érdekeit 
szolgálják. 

Túlzott pacifizmusuk  határozott aka-
dálya az egységes belső front  kialaku-
lásának. Már pedig a kielégitő béke 
előkészítése a belső fronton  mutatkozó 
ellentétek kiküszöbölése nélkül el sem 
képzelhető. Gróf  Czernin Budapestre 
jön, hogy politikusainkkal való több 
napi közvetlen érintkezés révén lehe-
tőleg elősegítse a belső fronton  érvé-
nyesülő erőknek közös célokra való 
egyesítését. Szereplése és közvetítő 
működése természetesen csak a külpo-
litikára és nevezetesen a háborús cé-
lokra vonatkozó területre szoritkozhatik. 

A béke és egyebek. 
Csíkszereda, október 29. 

Nagyon felületesen  itéli meg a köz-
véleményt, aki azt hiszi, hogy az csak 
a háború befejezését  kivánja minél ha-
marább való békekötéssel. Ezt hiszen 
bármikor, nyomban is megkaphatnék, 
csak le kellene raknunk a fegyvert  a 
megrontásunkra, feldarabolásunkra  es-
küdt ellenség előtt, mely megátalkodott 
gonosz támadásával a háborút reánk 

erőlteti. De van-e magyar ember, aki 
ilyen áron is elfogadná  a békét? Hiszen 
az a sir békéje lenne, már pedig még 
csak arról sem lehet szó, hogy renge-
teg áldozatunk, példátlan erőfeszítésünk 
és nagyszerű győzelmeink után a leg-
kevésbbé is lealázó békét kössünk va-
laha. 

A közvélemény tehát mindenek fe-
lett méltányos, tisztességes békét akar, 
olyat, amelyben megelégedetten pihen-
hetjük ki roppant fáradalmainkat  s me-
lyet nyugodt öntudattal hagyhatunk 
utódainkra. 

Mi kell az ilyen béke eléréséhez ? 
Kitartás. Ehhez pedig pénz kell a had-
sereg számára. A pénzt csak maga a 
nemzet adhatja, h a d i k ö l c s ö n alak-
jában. Min fordul  tehát meg a nekünk 
való béke Ugye ? Legelső sorban a most 
induló uj m a g y a r h a d i k ö l c s ö n 
teljesen kielégitő sikerén. 

A béke óriási érdeke az első ok, 
amiért ebben az uj hadikölcsönben min-
den magyar állampolgárnak egész anyagi 
erejével kell részt vennie. De vannak 
egyéb serkentő okok is. Ilyen az biztos 
és jelentékeny kamatjövedelem, amivel 
ez a hazafias  ténykedés együtt jár. A 
mai pénzbőség idején nincs ennél oko-
sabb és nemesebb tőkeelhelyezés. — 
Azokra, akik a háborúban, vagy éppen 
a háborúból lépesedtek meg és még 
sem járulnak hozzá kellőképpen a nem-
zeti kölcsönhöz, majd rájár a rud. Bi-
zony jól teszi, aki azt nem várja meg. 

De itt van a németek megragadó 
példája. Ök a hetedik hadikölcsönünkbe 
tizenkétezer millió márkát hordtak össze, 
együtt a hét kölcsönbe pedig hetvenöt-
ezer milliót. Büszkék vagyunk nagy 
szövetségesünkre s vájjon lehetséges-e, 
hogy ugyanakkor magunk miatt piron-
kodjunk ? 

A bűnbánó Románia. 
A Bukarestben maradt lakosság szereti 

magát ugy feltüntetni,  hogy ők ártatlanok az 
egész háborúban. Szidják Bratianut, Take 
Jonescut, a királyt. A király még egyszer 
visszajöhet, — mondják — de csak pakolni. 
Bratianut felakasztják  az apja szobrára. Jo-
neskut, ha máB nem vállakozik, az asszonyok 
készülnek lelőni. 

— Mi a külömbség az öreg Bratianu és 
fia  között ? — kérdezte tőlem egy román 
asszony. 

A kiváncsian várt felelet  ez volt: 
— Az öregnek (1866-ban) egy egész esz-

tendőre volt szüksége, mig egy németet hozott 
(t. i. Károly királyt); a fiatal  három hónap 
alatt hozott egy egész német hadsereget 1 
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Minket, amennyire gyűlöltek, — állítólag 
— épp annyira megszerettek. Főként ha cuk-
rot kapnak ajándékba, mert náluk olyan nincs 
a sifonérba.  Egy kilónak maximális ára 18 lei 
(22 korona), de ugy sem kapható. Lélektani 
magyarázata a nagy szeretetnek (?) az, hogy 
van, a kit még jobban gyűlölnek. 

Ha Károly király nem halt volna meg, 
— mondogatják, — nem lett volna háború, 
mert neki volt erélye és tekintélye megfékezni 
a háborúra uszítókat. Őt is fenyegették  ugyan, 
hogy megfosztják  trónjától, a királyi palotára 
cédulát ragasztottak, hogy kiadó, de ö inkább 
lemondott volna, mintsem a háborúba bele-
egyezzék. Annyira elkeserítették, hogy 1914 
október elején súlyos betegségében sírva 
mondta monarchiánk követének, hogy „már 
csak egy kívánsága van : meghalni és minden-
nek véget vetni" (Vöröskönyv 12. 1.). 

Halála közvetlen okozójának beavatott 
udvari körökben az angol ügynök Buxton 
testvéreket tartják. Ezek október 9-én késő 
este audienciát erőszakoltak ki és annyira 
felizgatták  a beteg királyt, hogy másnap (ok-
tóber 10.) meghalt. 

A királyné nem engedte felboncolni  s csak 
injekciókkal balzsamozhatták be az orvosok. 
Ebből keletkezhetett az a hirlelés, hogy nem 
természetes halállal mult ki. Némelyek gyil-
kosságot, mások öngyilkosságot emlegettek. 

A Buxton-testvórek ellen oly nagy volt az 
ingerültség, hogy a király temetésén merény-
letet követtek el ellenök s mindkettő meg-
sebesült. Az Erzsébet-szanatóriumban feküdtek, 
ahol a ministerelnök és a külügyminister ka-
binetfőnökeik  által, Take Jonescu személyesen 
meglátogatta őket. Még ott és akkor is izgat-
tak a háború mellett. 

Take Jonescu lapja megintervjuolván őket 
(a La Roumanie október 17/30. sz. szerint), 
azt mondták, hogy Anglia Romániának szánta 
Erdélyt és a Bánátot, de ezt csak ugy nyer-
hetik meg, ha maguk is részt vesznek a há-
borúban. 

A király környezetében a leglármásabb iz-
gató maga a trónörökösné volt, aki — egy 
udvarhölgy mondása szerint — mint egy cigány-
asszony, ugy veszkedett az öreg királlyal a 
háború felett.  Carpnak angolellenes érvelésére 
azt mondotta: Ne felejtse  Excellenciád, hogy 
én angol hercegnő vagyok. Mire Carp azt 
felelte,  hogy fenségednek  itt elsősorban román 
trónörökösnének kell lennie. 

A trónörökös (a mostani király) nem sokat 
számitott. Ö élt az ó külön kedvteléseinek, 
a bornak és piaci szerelemnek, moziszinésznó-
inek és szemet hunyt .Románia legszebb, de 
legromlottabb asszonya" szerelmi kalandjai 
előtt, amiről legendák szállanak és megbot-
ránkozással beszélnek még a hírhedt erkölcsű 
Bukarest nem éppen kényes ízlésű közönsége 
között is. 

De bármily nagy része legyen is egyesek-
nek a háború előidézésében : az nem egyesek-
nek a müve volt, hanem a román közvéle-
mény követelése. Arra nevelték, tüzelték, pre-
parálták a népet évek, évtizedek óta. Az is-
kola, a sajtó, a szószék céltudatosan hirdette 
Nagy-Románia nemzeti ideáljait. Negyven éve 
már, hogy megvolt szerkesztve Daco-Románia 
térképe, melybe Magyarország be van kebe-
lezve a Tiszáig. Erről csinos szines levelező-
lapokat maga a belügyministérium politikai 
rendőri osztálya terjesztett hivatalosan. (Szá-
zával találtuk ott felhalmozva).  A bukaresti 
uj utcanevek között egymás mellett keletkez-
tek a Strada Transylvani, Cimisiana, Crisánia, 
Maramuresiane ; másutt a Hora, Klosca, Avram 
Jancu stb. utcák; hirdetői az ellenünk szitott 
nemzeti gyűlöletnek. 

Százszámra termettek az ellenünk harcot 
hirdető röpiratok, könyvek, irredenta nyom-
tatványok. .A román-magyar háború. Erdély 
a vérfürdő"  már 1904. november 30-iki kelet-
tel hirdette, hogy a háború ellenünk kikerül-
hetetlen („inevitabil.") „Az erdélyiek gyásza" 
(1915.) versekben buzdított Nagy Románia 
megalkotására. „Erdély keservei" Avram 
Jancu cimképével 341 lapon izgatott ellenünk. 
Lukács pap beszédei, Goga versei. Az erdélyi 
szökevények kongresszusa, sok mással együtt 
mind a felszabadító  háborút hirdette. 

Nem maradt távol a politikai izgatástól a 
hadsereg sem. Crainicean tábornok, aki már 
1894-ben sztratégiai tanulmányt irt a kárpáti 
frontról,  most izgató felolvasást  tartott az 
erdélyi háborúról. Ő és más tisztek (mig ná-
lunk némelyek nagy garral hirdették, hogy a 
Kárpátokon nem lehet átjönni) könyveket ír-
tak arról, hogy hol és merre kell átjönni s 
miként kell támadni. (Pavlescu J. alezredes: 
Daci Transcarzatica, studiul Ld. geografic  si 
militár. Bucurest 1915.) 

Lemberg elfoglalása  hirére (1914. szep-
tember) ezrek vonultak fáklyászenével  Mihály 
vajda szobrához s megkoszorúzták Erdély 
felé  mutató szekercéjét. A lapok egymással 
versenyezve hirdették, hogy „Fel Erdélybe !" 

Lukács pap nemcsak a szószékről és tollal 
izgat, de az uj királyt valósággal terrorizálja, 
letérdel előtte s ugy könyörög s átokkal fe-
nyegetőzik, ha nem indit háborút. Felolvasá-
sait Nagy-Románia éltetésevei és .Fegyverre !" 
(La arme I) kiáltással végezgette. 

Az orosz és angol kéz milliókat költött la-
pokra, ágensekre, politikusokra. Bandát szer-
veztek, mely a német- és osztrák-barát lapo-
kat, szeikesztőségeket üldözze, az entente-
ellenes politikusokat inzultálja. 

Végül 1915. szeptember 19. október 2-án 
az ellenzéki pártok a Kultur-Liga és az er-
délyi s bukovinai szökevények megalakították 
az Unionista szövetséget (Federaţia Unionistaj 
a nemzeti ideál, Nagy-Románia megvalósítása 
céljából. Az erdélyiek közül 18 renegát lépett 
be aláírással és eskütétellel, kiket külön bi-
zottság képviselt a 12-es igazgatóságban : Lu-
kács Vasilie, Goga Oktavián és Lucaci Basile. 

Mindezek a rendszeresen, tervszerűen űzött 
izgatások megtermették mérges gyümölcsüket. 
Hogy mi lett az eredménye, nyilvánvaló. 

A leigázott Románia otthonmaradt lakos-
sága most már átkozza a bujtogatókat. A bu-
karesti politikusok terveket szőnek a béke és 
kibontakozás érdekében. A köznép meg van 
elégedve az uj állapotokkal. Soha olyan jó 
dolga nem volt, mert most magának dolgozik, 
arat, nem a zsarnok bojároknak. Van kenyere, 
pénze, bőven; a politikával (mely az urak s 
főként  a bujtogatok üzlete volt) nem sokat 
törődik. 

A lecke erős volt, de nem hiszem, hogy 
kiábrándítsa a fanatizált  lelkeket. Ezeket 
annyira megmételyezte az izgatás, annyira 
elragadta a nagyzási hóbort, elvakította a po-
litikai ábrándok délibábja, hogy ezektől józan 
belátást a jövőben sem várhatunk. Ezekkel 
szemben továbbra is résen kell lennünk, mert 
ezek élet-halálharcot hirdettek, melynek még 
nincsen vége. 

Uj vezetőknek, a főtől  a lábig uj kormány-
nak kell jönnie s egy uj nemzedéket kell 
fölnevelni;  addig nem várhatjuk, hogy az el-
vakított és elvadított Románia velünk békében 
tudjon élni. Addig hiába hirdetjük a magyar-
román érdekközösséget. 

A hadikárosultak segélyezése. 
Csíkszereda, október 31. 

Széli József  kormánybiztos a hadi-
károsultak segélyezésével felmerült 
aggályok eloszlatása tárgyában az alábbi 
átiratot intézte a vármegye főispán-
jához : 

Kapcsolatban a 9728—1917. szám 
alatt Méltóságodnak másolatban meg-
küldött általános segélyezési rendeletre, 
értesítem a következőkről. 

Egyes vármegyékben a hadikárok 
alapján folyamatban  levő segélyezési 
akcióval kapcsolatban nagy nyugtalan-
ság támadt abból a szempontból, hogy 
a károsultak — nem ismervén a lété-
ben megtámadott existenciák segélye-
zésére irányuló akció célját — ezen 
akcióval a károk alapján várható összes 
intézkedések végleges befejezését  látják. 

Felkérem Méltóságodat, hogy a kor-
mányzatára bízott vármegyében a folya-

matban levő segélyezési akció alapel-
veinek megismertetésével a köztudatba 
vitetni méltóztassék, hogy ezen — t. i. 
a fent  hivatkozott rendelettel megindí-
tott segélyezési akció kizárólag arra 
szolgál, hogy a hadikára folytán  létében 
megtámadott lakosság a rendes élet-
viszonyok helyreállításához sürgősen és 
a feltétlenül  szükséges mértékben támo-
gatásban részesüljön. 

Ezen segélyezési akció nem vág 
elébe és nem prejudikál ama kérdés 
későbbi időpontban várható eldöntésé-
nek, hogy a hadikárok alapján az állam 
egyáltalában ad-e és ha igen, milyen 
arányban kártérítést. Ennek az utóbbi 
kérdésnek érdemleges eldöntése ezidő-
szerint mindenek előtt azért sem volt 
még lehetséges, mert a kormánynak 
még nincs módjában az összes szenve-
dett károkról szóló kimutatásokat a ma-
guk egészében ismerni. 

Marosvásárhely, 1917. évi szeptem-
ber 10-én. 

S z é l i s. k., 
kormánybiztos. 

Hazaáruló oláh urinök. 
Három év egy oláh esperes és mérnök 
feleségének  — Anya és leánya a vád-

lottak padján. 
Kolozsvárról irják : Az itteni honvédhadosz-

tálybiróság e hét szerdáján érdekes bűnügyet 
tárgyalt, amelynek eredete az oláh betörésre 
nyúlik vissza. A folyton  szaporodó hazaárulási 
bünperek sorában is külön helyet foglal  el ez 
a bünpör, amelyben két intelligens úriasszony 
volt a vádlott és amelyben a hadbíróság igen 
súlyos ítéletet hozott. 

Dr. Popp István orsovai görög katholikus 
esperes és Mihailescu Péter orsovai m. kir. 
erdőmérnök nejei ellen emelt vádat a honvéd-
ügyészség az állam hadereje ellen elkövetett 
bűntett miatt. Dr. Popp Istvánné édesanyja az 
erdőmérnök feleségének.  A két uriasszonyt az 
ügyészség azzal vádolta, hogy 1910. augusz-
tusában az Orsovára betört ellenséges oláh 
csapatok tisztjeivel ismeretséget kötve, azokkal 
tűntető módon barátkoztak, lakásukon botrányt 
okozó módon ének és zene mellett velük 
gyakran mulattak, majd az ellenség vissza-
vonulása alkalmával ingóik egy részét pénzzé 
téve, oláh tisztek kiséretében önként ellensé-
ges területre távoztak és a strahajai kórház-
ban fizetés  ellenében önként ápolónői szolgá-
latba léptek, mindezt azzal a célzattal, hogy 
saját haderőnkre hátrány, az ellenséges had-
erőre pedig előny háramoljék. 

A megtartott főtárgyaláson  a vádlottak ta-
gadták a terhükre rótt cselekményeket. Előad-
ták, hogy azért nem menekültek el a betörő-
oláhok elől, mert féltették  az ingóságaikat. 
Házukba oláh tiszteket szállásoltak be, akik 
kényszeritették őket arra, hogy ebédeiken és 
vacsoráikon résztvegyenek. Tagadták, hogy a 
tisztekkel viszonyuk lett volna és hogy dorbó-
zolásokban vettek részt. Beismerték, hogy az 
eltávozó oláh csapatokkal együtt Romániába 
mentek, de ezt nem önként tették, hanem pa-
rancs folytán. 

Távozásuk okául még azt adták elő, hogy 
az orsovai parancsnokló Draguliua oláh tábor-
nok, aki egyébként karánsebesi származású és 
családjuk régi ismerőse, három izben is izent 
hozzájuk egyik törzstisztje utján, hogy okvet-
len Romániába kell menniök és négylovas 
kocsi állott rendelkezésükre. Ugyancsak a tá-
bornok tanácsára állottak be Strahaján az oláh 
hadikórházba önkéntes ápolónőnek, hol jó el-
látásban volt részük és havi 60—80 lei fize-
tést is kaptak. November közepe táján a kór-
ház Brailába költözött s amidőn a német had-
sereg hirtelen előnyomulása miatt Brailát az 
oláhok kiürítették, ők visszamaradtak. 

A vádlottak védekezésével Bzemben több 
tanú, akiket a biróság az Ügyészség inditvá-
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nyára kihallgatott, bizonyította, hogy a két 
úriasszony az ellenséges megszállás alatt együtt 
dorbézolt és mulatott az oláh tisztekkel és 
hogy e tisztek társaságában utaztak el Romá-
niába. A védelem arra vonatkozólag sem tu-
dott bizonyítékot produkálni, hogy a vádlotta-
kat az eltávozásra és a kórházi ápolásra kény-
szeritették volna, ellenkezőleg, minden amellett 
bizonyított, hogy a vádlottak önszántukból 
cselekedtek. 

A hadbíróság bizonyítottnak vette a vádlot-
tak bűnösségét és az anyát és leányát három-
három évi súlyosbított súlyos börtönre ítélte. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hir. Tolnay Lajos dr. főis-

pán szombaton hivatalos ügyben Kolozsvárra 
és Budapestre utazott, honnan november 4-én 
tér vissza. 

— Az olaszok romlása. Október 
hó 24-én indult meg diadalmas offen-
zivánk Olaszország ellen és azóta a 
világháború legnagyobb győzelmi má-
morában úszik az ország. Már a távíró 
sem bírja követni a magyar, osztrák és 
német katonák sebes szárnyú rohanását, 
keresztül a Karszt magas sziklacsucsain, 
le a gazdag és termékeny olasz sík-
ságra, Olaszország éléskamrájába. Egy 
csapásra visszafoglaltuk  Görzöt és mind-
azt a terilletet, melyet a hitszegő ola-
szoknak két és fél  éven át, tizenegy 
páratlanul véres és rájuk nézve példát 
lanul veszteségteljes Isonzó-offenzivában 
tőlünk kicsikarni sikerült. A büntető 
igazságszolgáltatás sújtó keze lecsapot 
volt szövetségesünkre. Harcedzett csa-
pataink lerohantak immár a hegyekről 
az olasz síkságra, megvertek és nagy-
részben elfogtak  két olasz hadsereget, 
elfoglalták  Udine és Cividalle virágzó 
olasz városokat és feltartózhatatlanul 
nyomulnak előre, keresztülgázolva a 
vert seregek maradványain és a mene-
külők tízezrein. Eddigi jelentéseink sze-
rint az olasz foglyok  száma 130,000, a 
zsákmányolt ágyuké 900. Ezenkívül oly 
óriási mennyiségű és még át sem te-
kinthető a hadizsákmány, hogy mennyi-
ségben messze túlhaladja 1915. évi 
galicziai és lengyelországi diadalmas 
offenzivánk  négy hónapi eredményét. A 
foglyok  száma és a zsákmány óráról-
órára nő és a csata politikai és katonai 
következményei a központi hatalmakra 
nézve döntő fontosságúnak  ígérkeznek. 
A győzelem nagy örömére vasárnap 
este városunkban fáklyásmenet  és ze-
nés takarodó volt, melyen közönségünk 
határtalan lelkesedéssel ünnepelte vitéz 
csapataink páratlan diadalát. 

— A lakosság téli elhelyezésének bii-
tositása. Tolnay Lajos dr. főispán  sürgős elő-
terjesztést tett a belügyminiszterhez aziránt, 
hogy az ellenség által feldúlt  és a katonai be-
szállások által megviselt lakások a tél beállta 
előtt lakható állapotba hozassanak, annyival 
is inkább, mert a hajléktalanok a meglevő 
kevés számú lakásban szoronganak, a felgyúj-
tott tűzhelyek felépitéséhez  pedig csak tavasz-
szal lehet hozzákezdeni. Tudvalevő ugyanis, 
hogy igen sok lakásból elszállították a kály-
hákat, leszedték az ajtókat, ablakokat, melye-
ket itt a helyszínén beszerzés utján pótolni 
nem lehet. A főiBpán  előterjesztése Ugrón Qá-
bor belügyminiszternél gyors megértésre talált, 
mert a belügyminiszter kályhák, ablakok, aj-
tók és ablaküvegek beszerzésére a mai napon 
táv i ra t i l ag 100,000 koronát küldött főis-
pánunknak, ki azok beszerzése iránt nyomban 
megteszi intézkedéseit, hogy természetben még 
november hó folyamán  a legsürgősebben le-
szállithatók legyenek. E segélyből elsŐBorban 
OyergyŐBzentmiklós város és a szépvizi járás 

részesül, melyek szükségleteit Orel polgármes-
ter és Márton László főszolgabíró  részletesen 
bejelentették. A főispánnak  gondja volt azon-
ban arra is, hogy a vármegye többi részébe 
is jusson a segélyből. 

— Kitüntetés. A király Becze Gábor m. 
kir. 9. honvéd huszárfőhadnagynak  az ellen-
séggel szemben tanusitott kiválóan vitéz és 
eredményes magatartásáért a Signum Laudist 
a kardokkal adományozta. Becze Gábor főhad-
nagynak, ki immár a negyedik éve állandóan 
a fronton  küzd, ez a negyedik harctéri kitün-
tetése. 

— Oláhország magára maradt. Ava-
reseu oláh tábornok egyik napiparancsában 
közli: Románia felfogása  szerint a nagy küz-
delemben magára maradt. Ezért egyedül kell 
folytatnia  háborúját. A napiparancs kiadása 
a legénységnek folytonos  gyülekezésre adott 
okot. A katonák ugyanis fegyverszünet  kér-
déséről tanácskoznak. 

— Az esküdtbíróság uj elnöke. A ma-
rosvásárhelyi kir. ítélőtábla elnöke a csíksze-
redai kir. törvényszék esküdtbiróságának el-
nökéül Antal József  törvényszéki elnököt, el-
nökhelyettesül Demény Ferenc táblabírót je 
lölte ki 1917—18. évekre. 

— A tisztviselők segélyezése. Tolnay 
Lajos dr. főispán,  mint már több ízben meg-
írtuk, a vármegye rekonstrukciója és gyors 
segítése érdekeben illetékes helyen minden 
lehetőt elkövet és fóispánságának  rövid ideje 
óta már eddig is rendkívül nagy eredményeket 
ért el. — Különös gondot fordított  a teljesen 
tönkrement, a legszükségesebbeket nélkülöző 
és létének fenntartásával  küzdő közalkalma-
zottak hathatós segítésére, melynek eddigi 
kusza szálait egységbe hozta és sok vitás kér-
dést kedvező megoldáshoz juttatott. Így leg-
utóbb végre-valahára megkapták előleges kár-
térítési segélyeiket a bírósági végrehajtók, a 
postamesterek és a munkásbiztositó pénztár 
alkalmazottai. Sikerült főispánunknak  továbbá 
felhatalmazást  kapni arra, hogy a közalkalma-
zottak második félévi  fizetését  is engedélyez-
hesse és kiutalhassa előleges kártérítési se-
gélyül. E célra Ugrón Gábor belügyminiszter 
500,000 koronát táviratilag küldött meg főis-
pánunknak, ki a kiutalásokat azonnal eszkö-
zölte, miáltal lehetővé tette, hogy a közalkal-
mazottak a tél beállta előtt minimalis élet-
szükséglet cikkeiket beszerezhessék és ház-
tartásukat megkezdhessék. A tisztviselők érde-
kében folytatott  fáradhatatlan  tevékenységének 
egyik igen becses és a legnagyobb elismerésre-
méltó eredménye a napidijszerü segélyeknek 
folyó  évi október havában életbelépett enge-
délyezése, melyre a szükséges fedezetet  Ug-
rón Gábor belügyminiszter főispánunknak  már 
rendelkezésére bocsájtotta és a kiutalások 
legközelebb megtörténnek. Tolnay Lajos dr. 
főispán  ezzel lehetővé tette, hogy a belső had-
színtér okozta elviselhetetlen nehéz helyzetben 
Csikvármegye közalkalmazottai és családjaik 
megélhetése biztositva legyen. Egy további és 
kétségtelenül legfontosabb  eredménye eddigi 
tevékenységének a közalkalmazottak végleges 
kársegélyezése, mely iránt az eljárást meg-
indította és alapos remény van arra, hogy 
az ellenséges betörés alatt kárt szenvedett 
közalkalmazottak december havában kézhez 
kapják az elpusztult elsőrendű életszüksegleti 
cikkek értékének arányához viszonyított ma-
gasabb összegű kársegélyeket. Hangsúlyozzuk 
azonban, hogy ez még mindig csak segélye-
zés és nem maga a kártalanítás, amely csak 
későbbi időpontban következik be. Ez okból 
teljes kársegélyre nem lehet számit ani, csupán 
olyan mérvűre, mely elegendő ahhoz, hogy a 
normális élet megkezdhető és folytatható  le-
gyen. Mindenesetre jelentékeny segélyezésről 
van szó, mely a közalkalmazottak körében 
nagy megnyugvást fog  kelteni. Végül remény 
van arra, hogy a nyugdijasok segélyezése 
ügyében is további segélyezési akció már kö-
zelebbről folyamatba  fog  tétetni. 

— A király nevenapja. Károly király 
legfelsőbb  névnapja alkalmából november 4-én 
délelőtt 9 órakor a főgimnázium  kápolnájában 
ünnepélyes istenitisztelet tartatik, melyen részt-
vesznek a polgári ÓB katonai hataságok kép-
viselői. 

— Halottak napja. A csütörtöki nap a 
megemlékezés ÓB a kegyelet napja. Nem Bab-
Ionos ismétlődése egy mélységes szimbólumok-
kal teli ünnepnek, hanem igaz érzéssel át-
meg átfont  nagy nap. Mintha százszorta érez-
nénk közelgését az elmúlásnak, mintha sokkal 
titokzatosabb volna az a sötétség, mely az 
élet végződése mögött feketéllik  . . . Most, 
hogy a halál sürü rendet vágott szeretteink 
között, felzokog  bennünk minden fájdalom. 
Elhullott hősök, elesett katonák jutnak eszünk-
be, behavazott sírokat, korhadt fakereszteket 
látunk Nagy-Lengyelország mezőin, Szerbia 
kietlen kavicsos földjén  és ott lent a kanyargó 
Isonzó kősziklái között, hol a halál most újra 
vígan arat. Képzeletben beborítjuk virággal 
és mécsest gyujtunk nekik, mig az itthoni sí-
rok sötétben maradnak és csak a szeretet vir-
raszt mellettük. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Nagy 
János számvizsgálót, a csíkszeredai pénzügy-
igazgatóság mellé rendelt számvevőség főnö-
kének kinevezte. Nagy János 17 éven keresz-
tül teljesített szolgálatot Udvarhelymegyében, 
mely idő alatt ugy a felek,  mint hivatali elöl-
járói elismerését kiérdemelte. 

— Jubiláris ünnepély. A helybeli refor-
mátus anyaszentegyház a reformáció  négy szá-
zados évfordulója  alkalmából október hó 31-én 
délelőtt fél  11 órakor a református  imaházban 
hálaadó jubiláris ünnepélyt tartott. 

— Katonai kitüntetés. Dr. Zakariás 
Manó m. kir. népfelkelő  főhadnagynak  a csík-
szeredai hadtápállomásparancsnokságnál, a ka-
tonai érdemkereszt 3. osztályát a hadiékit-
ménnyel és a kardokkal adományozták. A ki-
tüntetés igen érdemes katonát ért, mert Za-
kariás főhadnagy  pontos kötelességteljesitésé-
vel és a közönség iránt tanusitott fáradhatat-
lan előzékenységével általános elismerést szer-
zett magának. 

— A virilisek névjegyzékének össze-
állítása. A vármegye alispánja az alábbi hir-
detményt bocsájtotta ki: A csikvármegyei tör-
vényhatósági bizottság 1918. évi virilís név-
jegyzékének összeállításánál alapul veendő 
adóhivatali kimutatások Csíkszeredában az 
alispáni kiadóhivatalban 1917. évi november 
hó 1-től kezdve 8 napon át közszemlére lesz-
nek kitéve, mely idő alatt azok betekinthetők 
és ellenök felszólamlások  adhatók be. Köz-
hírré teszem egyúttal azt is, hogy a vármegyei 
igazoló választmány a legtöbb adót fizető  tör-
vényhatósági bizottsági tagok névjegyzékének 
összeállítását a közszemlére kitett névjegyzé-
kek és a beérkezendő felszólamlások  alapján 
az 1917. óvi november hó 9-ón és 10. napjain 
a vármegyei főjegyző  irodájában délelőtt 9 
órakor kezdődőleg fogja  végezni, mely idő 
alatt mindazok, kik adójuk kétszeres számí-
tására igényt tartanak, e jogukat uz igazoló 
választmány előtt szóval vagy írásban igazolni 
kötelesek és a mennyiben ezt elmulasztják, 
az adó kétszeres számításának jogát ez alka-
lomra elvesztik. 

— A .Pro Transsylvania Csikmegyé-
ért. Az 0 Felsége Zita királyné legmagasabb 
védnöksége alatt álló „Pro Transsylvania" or-
szágos segítő bizottság Csikmegye ellenségtől 
sújtott lakossága részére Tolnay Lajos dr. 
főispánnak  604 drb. ruhaneműt, 1900 pár egé-
szen uj gyermekcipót és 2500 pár igen jó álla-
potban levő javított bakkancsot küldött. A se-
gélyezésnél elsősorban figyelembe  jönnek a 
hadiárvák, másodsorban a hadbavonultak és 
hadifogságba  esettek gyermekei, harmadsorban 
a tisztviselők gyermekei és negyedsorban más 
intelligens és szegénysorsu egyének gyerme-
kei. Gyermekruhák később külön fognak  kül-
detni, mihelyt a bizottság azokat a feldolgozó 
osztályból átveheti. A nagyértékü küldemény 
ujabb bizonyítéka annak, hogy a „Pro Trans-
sylvania* különös gondot fordít  az ellenségtől 
legérzékenyebben sújtott CBÍkvármegye felse-
gitésére. Nagy elismerés és köszönet illeti Tol-
nay Lajos dx, főispánt,  ki többszöri személyes 
intervenciójával és kiváló socialis érzékével 
ujjólag bebizonyította, hogy a cselekvés em-
bere és a vármegye minden társadalmi osztá-
lyának, különösen pedig az arra leginkább rá-
szorultaknak sorsát szivén viseli. A már meg-
érkezett ruhák és cipók november elBŐ felében 
kerülnek kiosztásra. 
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— Mennyit gyűjtöttek az erdélyi 
menekülteknek. Mint a belügyminister je-
lenti, az erdély részi menekültek javára ren-
dezett gyűjtés eddigi eredménye három millió 
hétzáznyolcvanötezer nyolcszázkilencvenhárom 
korona harminchat fillér. 

— Csikszereda és Gyergyószentmik-
lóa városok rendkívüli államsegélye. 
Ugrón Gábor belügyminiszter értesítette Tol-
nay Lajos dr. főispánt,  hogy Csikszereda vá-
ros részére a város háztartását a román be-
törés következtében ért veszteségek enyhíté-
sére és a városi háztartás továbbvitelének 
megkönnyítésére 164,000 korona rendkívüli 
államsegélyt engedélyezett. Egyúttal elengedte 
a város részére az alkalmazottak illetményeire 
és menekülési költségeire igénybevett 89734 
korona 30 fillért,  valamint a halaszthatatlan 
szükségletek kielégítésére már engedélyezett 
és igénybevett 10,000 koronát kitevő előleg 
összeget is. A belügyminiszter ugyancsak a 
fenti  indokokból Gyergyószentmiklós város ré-
szére 145,000 korona rendkívüli államsegélyt 
engedélyezett és egyúttal elengedte a város 
részére az alkalmazottak illetményeire és me-
nekülési költségeire igénybevett 54,244 korona 
32 fillért  kitevő előleget is. A belügyminiszter 
e rendelkezésével Csikvármegye két rendezett 
tanácsú városának közel fél  millió korona 
rendkívüli államsegélyt engedélyezett, ami azt 
bizonyitja, hogy a belügyminiszter a székely-
ség ügyét valóban szivén viseli. Kendeletében 
hangsúlyozza, miszerint a maga részéről tel-
jességgel átérezve az ellenséges betörés által 
okozott károk súlyát, jelentős kormányzati 
feladatnak  tekinti, hogy a szenvedett veszte-
ségeknek legalább részbeni csökkentésére az 
állam támogató közreműködése lehető hatályo-
san érvényesüljön. Éppen ezért a városok se-
gélyezésénél a rendelkezésére álló hitel kor-
látai között a legszélsőbb határig elment. Vé-
gül szigorúan utasítja a miniszter a két város 
képviselőtestületeit, hogy az államsegély fel-
használásánál a lehető takarékosan járjanak el 
és háztartásaikat rendezzék. A minap közöl-
tük a községek hathatós segélyezését, mely 
most a két város segélyezésével befejezést 
nyert. Az elért eredményben főispánunk  több 
rendbeli intervenciójának kiváló része van. 

— Lelőtt orosz repülők. Vasárnap 
délben Gyergyószentmiklós felett  megjelent 
egy orosz repülőgép és néhány bombát dobott 
le, amelyek azonban semmiféle  kárt nem 
okoztak. Elhárító ütegeink azonnal lőni kezd-
ték az ellenséges gépet, melyet egy jól irány-
zott lövéssel leszedtek. A gép nagy nehezen 
zuhanás nélkül földet  ért, a oenneülő két orosz 
tiszt sebesülten fogságunkba  került. 

— A máv. nyugdíjasainak segélye-
zése. Tolnay Lajos dr. főispánnak  sikerült 
kieszközölnie, hogy a máv. nyugdíjasai is ré-
szesüljenek előleges kártérítési segélyben. Ez 
a segély egyelőre a nyugdíj félévi  összegéig 
terjedhet és a főispánhoz  beadandó kérvény-
nyel kérelmezhető. A kérvényen hivatalosan 
igazolni kell a nyugdíj évi összegét és a meg-
állapított, esetleg bejelentett hadikár összegét. 

— A főispán  fogadó  órái. Tolnay La-
jos dr. főispán  naponként délelőtt 10—12 óra 
között fogad  feleket  hivatali helyiségében. Je-
lentkező felek  alkalmazkodjanak ezen időpont-
hoz, mert a főispán,  rendkívüli elfoglaltsága 
miatt, más időben kihallgatást nem adhat. 

— Értesités. A csiksomlyói róm. kath. 
iskolák pénztára kezelósége felhívja  az érde-
keltek figyelmét  arra, hogy ezután a pénz-
tárba való befizetések  Csiksomlyón, Szabó 
István tanítóképzői tanár lakásán, történnek. 

— Benkő sorsjegye . . . ? Köztudomásu, 
hogy a nagyközönségnek sok millió koronát 
fizetett  ki eddig a hírneves Benkő Bank és 
valószinü, hogy az uj m. kir. osztálysorsjáték-
ban is kedvezni fog  e népszerű bankház ve-
vőinek a szerencse. A november 10-én kez-
dődő sorsjátékra a sorsjegykészlet kevés, mi-
ért ÍB kérjük a n. t. közönséget, hogy a meg-
rendeléseket postafordultával  szíveskedjenek 
beküldeni Benkő Bank részvénytársaságnak, 
Budapest, Andrássy-ut 60. 

— Hirdetmény. A vároíi tanács figyel 
mezteti a város lakosságát, hogy búzát, rozsot, 
kétszereBt és kölest állatok takarmányozására 
felhasználni  a legszigorúbban tiltva van, sőt 

a mostani nehéz élelmezési viszonyok között 
a kenyérmagvaknak ilyen célra való felhasz-
nálása hazafiatlan  cselekedet is. Ezért ismé-
telten figyelmeztet  a városi tanács mindenkit, 
bogy a gabonának takarmányozás céljara 
való felhasználása  nagyon szigorúan fog  bün-
tettetni. 

— A helybeli főgimnázium  a háború-
ban hősi halált haltak emlékének kegyeletes 
ápolása céljából elrendelt iskolai ünnepélyt 
— a katonazenekar közreműködésével — f. 
é. november 6-án d. e. 10 órakor a gimná-
zium dísztermében tartja és erre a t. közön-
séget hazafias  tisztelettel meghívja. 

— „Körülbelül tiz foglyot  szállítot-
tunk be" Nem a bogyiszlai vadásztár 
saságról van szó, a mely foglyászásra  indult 
az őszi avaron, nem is a gyűjtőfogház  napos 
őrmesterének reggeli jelentéséről. A foglyok, 
a kikről szó van, ellenséges katonák, hadi-
foglyok.  A francia  vezérkar hétfőn  délután 
három órakor kiadott jelentésében van szó 
róluk. A rendithetetlen franciák  az argonnei 
erdőben és a Maas balpartján „benyomultak 
az ellenséges árkokba és körülbelül tíz fog-
lyot szállítottak be~. Ugyanekkor az angol 
vezérkar azt jelenti, hogy a belga csapatok 
Dixmuidentől északra „eredményes támadást 
végeztek" s huszonhárom foglyot,  egy gép-
puskát szállítottak be. Muszáj meghatva lenni 
ezen az angol pontosságon és a könnyen, 
franciás  felületességen.  „Körülbelül* tiz fogoly, 
lehet nyolc, lehet kilenc is, talán tíz is, nem 
lehet pontosan tudni, bagatelle, nem is fontos 
és külömben oly nagy szám, hogy az egész 
francia  vezérkar nem ért rá még mindeddig 
megszámolni azt a tíz szerencsétlen ílótást. 
Nem is csodálni való, hogy nem értek rá 
pontosan megolvasni, hiszen elég olvasni valót 
nyújt számukra az ugyanakkor kiadott német 
és magyar vezérkari jelentés: körülbelül 
130,000 fogoly  és 900 ágyú az olasz fronton  .. . 

— Rekvirálják a harangköteleket is. 
A hadvezetőség leiratot intézett a vármegyék-
hez és városokhoz, hogy a harangköteleket is 

engedjék át a hadsereg céljaira. A harang-
kötél rekvírálása tehát hamarosan megtörténik. 

— Tilos a lovak rekvírálása. A had-
sereg főparancsnokság  megtiltotta a hadra-
kelt sereghez tartozó összes katonai hatósá-
goknak lovak vásárlását, vagy lovaknak a 
hadiszolgáltatási törvény alapján való igénye-
lését. Erre felhatalmazást  csak a badügymi-
nister adhat. A rendelkezés a szövetséges 
haderőkre is vonatkozik. 

— Pesti Fórum. Igen szenzációs és gaz-
dag tartalommal jelenik meg a Pesti Fórum 
hetilap minden száma. Szerkesztik Böször-
mény Géza és Böszörmény Zoltán. Kérjen 
mutatványszámot. Előfizetési  ára: egy évre 
10 kor., félévre  5 kor., negyedévre 2.50 kor. 
Szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest, 1., 
Greguss-utca 7. szám, II. em. 

Az Agrár  Takarékpénztár  R. T. 
csíkszeredai  fiókintézete  tisztviselő 
kara  fájdalommal  tudatja, hogy sze-
retett kartársuk 

lozsádi Farkas Zsigmond 
cs. ós kir. 64. gyalogezred zászlósa 

fiatal  élete 22-ik évében, folyó  évi 
augusztus hó 25-én Lipica községnél 
(Görz mellett), hősi halált halt a ha-
záért. 

Legyen áldott  emlékezetei 

Egy 26 éves, vas- és füszerkeres-
kedő (óvadékképes) azonnali esetleg 
későbbi belépésre Fogyasztási és Érté-

kesítő Szövetkezetnél 

boltkezelői állást 
keres. — Cim e lap kiadóhivatalában. 

| BOR, Qagybai) eladó 
• Szöllősi Samunál, Szekelyudvarhelyt. 
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Az Udvarhelymegyei Fatermelő R.-Társaság 
OOOOOOOO a Nagyerdőben földön  fekvő  OOOOOOOO 

BÜKK-NULLAPÉKFÁT 
SZEKERENKÉNT 10 KORONA ÁRBAN 

a helyszinén áruba bocsájtja. Venni szándékozók vásárlási bárcát 

Csíkszeredában BAUER JÁNOS úrnál 
sörfőzde  házban válthatnak. 2-3 
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( Keresek birtokot Erdélyben nagyobb 

• ERPŐ- ÉS LE6ELŐTERÜLETTEL 
2 millió k é s z p é n z kifizetés,  többlet bekebelezés mellett. 

Ajánlatok e lap kiadóhivatalához cimzendök. 

1 
Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában 




