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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vákár L. könyv- ós paptrkereskedése Csíkszereda, 
hova a lap szellemi részét Illető minden közlemény, 
valamint hirdetések i s előfizetési  dijak is küldendők. 
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Megjelenik minden a s e r d á n . 
Elófizetóci  ar: Kpész évre 12 kor. (Külföldre  16 K.) 

Félévre ti bor. Negyedévre 3 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 

Kéziratok nem adatnak ylsasa. 

Évforduló. 
Most egy éve történt, hogy O'asz-

ország haddal támadt a harminc éven 
át b'\ és aldozatkéaz szövetségesre: az 
osztrák-magyar monarchiára. Most egy 
éve — éppen pünkösdi meglepetésül — 
jöttek reánk, az áruló veszett dühéve! 
és oiyan eltökéltséggel, hogy holttes-
teinken, (elprédált országainkon keresz-
tül meg sem á'lanak Bécsig, Budapestig. 

Hát mégis megállottak és i géez had 
seregeik véreztek el ugyanazon a pon 
ton, ahol berontani készültek a mi te-
rületünkre. Az Isonzó menti sziklák kö-
zött esett dicstelen halál martalékául 
százezernyi olasz, az árulók népének 
szine virága. Csak messziről láthatták 
.az igéret földjét",  de rá nem tehették 
a lábukat, csupán egy keskeny sávra 
belőle, melyet az első pillanatban mi-
magunk engedtünk át nekik — teme-
tőül. Azután pedig temetőjükké lett az 
egész határmente, borzalmas temetőjévé 
országuk becsületének és mészárszékre 
vitt katonáik óriási tömegeinek. 

Igy bünteti az igazságos latén a tör-
ténelemben példátlan árulásukat. Így 
hajtja végre — a históriában szintén 
példátlan hősiességgel — az Isten Íté-
letét a mi hadseregünk. 

Da most már nem elégszünk meg 
annyival, hogy az olaszok maguk jöj -
jenek vágóhidra, hanem magunk Ldi 
tunk nagyobbmérvü támadást hadállá-
saik ellen. És offdDziváuk  feítartózhat-
lanul halad előre. Már kivertük őket a 
déltíroli határterületről, csapataink az 
olasz határon elfoglalták  a környék fö 
lőtt uralkodó magaslatokat. 

Történik ez éppen évforduiójfin  hit 
vány orvtámadásuknak. Lassú lép-ekkel 
jön az Isten haragja, de a késedelmet 
a büntetés könyörteleuségével pótolja! 
— ezt tartja a latin közmondás. És ez 
most teljesedésbe Í9 megy a latin törzs-
nek erkölcsileg legdegenerált-abb hajtá-
sán, az olaszon. 

A trónörökös kitüntetése. 
Elsőosztályu vaskoronarend 
a hadtest fényes  vezetéséért. 

Sajtóhadiszállás,  május  22. 

ö császári és királyi Feusége Fri-
gyes főherceg  tábornagy a következő 
hadseregfőparancsoj  adta k i : 

ő császári és apostoli királyi felsége 
legkegyelmesebben a következő távira-
tot méltóztatott hozzám intézni: 

Unokeőcsómnek,  Károly  Ferenc  József 
altábornagy  urnák  hadteste  fényes  veze-
téséért  elsőosztályu  vaskoronarendemet 
a hadiékitménnyel  adományoztam.  Öröm-
teli  megindultsággal  közlöm  ezt  önnel  és 
megbízom  öat,  bogy  valamennyi  hősie-
§0B  és  eredményesen  b&rcoló  vozéremaok 

és  csapatomnak  teljes  elismerésemet, 
legmelegebb  köszönetemet  ós  üdvözlete-
met  tudtul  adjh. 

Ferencz  József. 
Legkegyelmesebb urunknak ez a 

mindnyájunkat örömmel eltöltő üzenete 
azonnal közlendő a csapatokkal. 

Frigyes  főherceg,  tábornagy. 

—  A tiégyesssövétség  ujabb  demursa 
ltomániálioz.  Bratianu  miniszterelnök  til 
takozott  a  befolyásolási  kísérletek  ellen. 
A ma reggel megjelent bukaresti lapok írják : 

A Siófiában  megjelenő „Ivambana" nak je-
lentik Bukarestből: 

„A négypESzövctség követei ujubb demar-
sot iutéztí-k Bratianu miniszterelnökhöz, inely 
alkalommal az orosz követ újból kérte a ro-
mán kormány válaszát azon átadott jegyzékre, 
amely a német—román megegyezésre vonat-
kozik. 

Bratianu miniszterelnök azt válaszolta, hogy 
a kormánynak előbb meg kell állapítania a 
válaszjegyzek szövegét. 

A román kormánynak azonban semmiféle 
indoka nincs arra, hogy más kormány által 
engedje in agat befolyásoltatni  a központi ha-
talmakkal szemben követelendő magatartását 
illetőleg." 

= .1 görög  trónörökös  a  központi 
hatalmak  fővárosaiban.  Szófiából  jelentik : 
Az athéni .Patria" szerint György herceg görög 
trónörökös már a legközelebbi napokban meg-
kezdi utazását a középeurópai szövetség fő 
városaiba. Kétségtelen, hogy Görögország el 
van szánva arra, bogy inkább vakmerő lépésre 
határozza el magát, semhogy teljesen magára 
vegye az ántánt igáját. 

= Oroszország  különbékére  törekszik 
Németországgal.  A bukaresti .Moldova", 
Carp Péter lapjának egyik legutóbbi száma Ro-
mánia külügyi hdyzotével foglalkozva,  arra a 
következtetésre jut, hogy Romániát nem is 
annyira egy gy öze lm UH Oroszország részéről 
fenyegeti  veszély, mint inkább egy legyőzött 
Oroszország részéről, a mely igyekezni fog  a 
gyóitt'B Németországgal a lehető legelőnyösebb 
bekét megkötni Németországnak pedig nem 
áll érdekében, hogy a békekötésnél egy mind-
végig passzív magatartást tanúsító országot a 
győztes fél  erejével támogasson. Oroszország 
— irja a „Moldva" — a melyet most az a 
veszély fenyeget,  hogy Lengyelország mellett 
még Besszarábiát is elveszítheti, minden lehe-
tőt el fog  követni, hogy a hajótörésből lega-
lább ezt a második értéket megmentse. 

= A világháború  tul  van  a  tetőpon-
ton  és  közeledik  a  békéhez.  Amsterdamból 
jelentik: A nemzetközi pénzügyi és börzevilág 
abban a véleményben van, hogy a világháború 
már tul ván a tetőpontján és közel van a 
békekötés ideje. Azoknak a társaságoknak a 
részvényei, amelyek a háborúból hasznot me-
rítettek, mind aiászallanak, ami legjobb bizo-
nyítéka a békekilátások növekedésének. 

= .1 bukaresti  f  rancia  követ  vissza-
hívása.  A Magyar Távirati Iroda jelenti: Blon-
dei bukaresti franci:»  követet saját kérésére 
visszahívták. Utódjául Saint Aulairet nevezték 
ki. Blondei távozása az antant-politika teljeB 
kudarcát jelenti Romániában. 

—-  Tárgyalások  fegyverszünetről  9 
Luganóból jelentik : A „Secolo" londoni tudó-
sítója jelenti: Angliában a békemozgalommal 
összefüggő  eseménynek tekintik Grewnek, a 
berlini amerikai uagykövetség titkárának haza-
utazhat. Mielőtt Giew eltávozott Berlinből, 
hosszasabban tanácskozottGerard nagykövettel, 
aki elsősorban utasította, hogy utazzék Kopen-
liágába és onnan táviratozza meg Washing-
tonba azoknak a beszélgetéseknek a tartalmát, 
amelyeket Gerard Vilmos császárral, Bethmann-
Holweggal és <1 ago w val tartott a békekötés 
lehetőségéről. A „Secolo" Iondoni levelezője 
szerint Vilmos császár fegyverszünet  esetén 
hajlandóságot árult el Belgium kiüritésére, 
előrebocsátva, hogy a szövetségeseknek hozzá 
kell járulniok a független  lengyel királyság 
fóltámasztásáboz. 

= Békeakció  a  pápa,  a  spanyol  ki-
rály  és  Wilson  között.  Berlinből jelentik 
A „Vossische Zeitung" amsterdami tudósítója 
írja : Londoni bizalmi ember jelenti ideérkezett 
madridi jelentés szerint, hogy egyrészt a pápa 
és a spanyol király, másrészt a pápa és Wilson 
között tárgyalások folynak  a béke ügyében, 
amelynek célja egyelőre a fegyverszünet, 
amely alatt a béketárgyalások levezethetők 
lennének. Alfonz  királynak meggyőződése, hogy 
a fegyverszünet  biztosan meghozná a békét, 
mert lehetetlenné tennék a hadviselőknek, hogy 
az ellenségeskedést újra felvegyék. 

= liománia  nem  állhat  a»  ántánt 
mellé.  A bukaresti „Adeverul" jelenti: — A 
párisi L° Information  nyilatkozatot közöl a 
román kormány egyik tagjáról a központi 
hatalmakkal kötött gazdasági megállapodás 
jelentőségéről. A miniszter kifejti,  hogy Ro-
mánia csupán a semlegességnek tett elegét, 
mikor aszóbanforgó  gazdasági megállapodásokat 
létesilette. Oroszország gyengének bizonyult 
Bukovinában és Bsszarábiában is s a fennen 
hirdetett szalonikii akcióból sem lett semmi : 
ezek a legfőbb  okai annak, hogy Románia nem 
állhatott az ántánt mellé. Egy további fontos 
ok a municiókérdés. Honnan venue a román 
hadsereg muuiciót nehéz és hosszadalmas had-
műveletekhez, mikor Oroszország a maga szük-
ségletét is csak Ugygyel bajjal tudja Wladl-
vosztokon keresztül biztosítani. Bármit csinál-
janak is a háborús pártok. Románia semleges 
marad, mert nem akar Szerbia Borsára jutnL 
Románia a győztes féllel  fog  menni. Eddig a 
nyilatkozat. A párisi lap hozzáfűzi  hogy ha 
valóban ez Románia álláspontja, ugy el kell 
ismerni, hogy ez igen reális álláspont 

Mindenki vegye meg a Nem-
zet Háza idóreform  emléklapját. 

A megtakarított óra értékéből 
juttassunk valamit a rokkant hő-
söknek. 



Ed székely hfó  a tiroli arcvonalon. 
Csíkszereda, május 23. 

Városunk szülötte, K. D. hadnagy, ki a 
mozgósítás óta állandóan arcvonalban küzd és 
a télen résztvett az orosz verő toporautz-rarancei 
diadalmas csatában éa jelenleg a tiroli arcvo-
nalon a hitszegő talliánokkal szemben harcol, 
— becsületet éB dicsőséget szerezve a székely 
névnek, — iija az alábbi, győzelmes offenzi-
vánk előtt kelt rendkivül érdekeB sorokat: 

A magas sziklán vezető lövészárokban ör 
ködöm embereimmel önállóan egy nyaktörő 
helyen a várom a talliánt kézigránátokkal és 
egyéb nyalánkságokkal. A küldött dolgokat 
megkaptam, amelyek drót kötélen érkeztek 
meg barlangomba. 

Egyébként jól vagyok, csak nehéz szolgá-
latot tartok, mert reggel fél  7 óráig a szemem 
nincsen lehunyva, de már ezt is megszoktam. 

Ezelőtt 10 nappal nyolc alpini tallián pró-
bálkozott ide felkapaszkodni,  bogy a drótot 
szétrobbantsák, de mindannyian itt hagyták a 
fogukat  8 most naponként nézegetem, mint 
aluszák az örök álmot a drót előtt. Bakáim kö-
zül egy páran tegnapelőtt leereszkedtek a bul-
lákhoz 8 hoztak nekem acél csákót, k arabint 
éB oldalfegyvert,  amiket a sapka kivételéve) 
hordozgatok és saját fegyverükkel  a szép na-
pos délutánokon rájuk vadászok. 

Ha látnád, milyen helyen vagyok, a bámu-
lat megölne. Hol keskeny szikla párkányon, 
hol kötélbe kapaszkodva, bol meg létrán lehet 
csak feljönni.  Minden szükséges dolgot sodro-
nyon huzunk fel  és a sebesülteket szintén azon 
eresszük le, ami nem a legkellemesebb utazás, 
különösen akkor, ha az ember letekint a mély-
ségbe. 

Mikor neki-neki kezd a tallián az ágyúzás-
nak, csak 'amúgy harsognak a sziklák s egy-
egy lövés után egész kóiavinn zudul alá. En-
nek dacára sorom elég jól megy, pedig a nap-
palom este kezdődik. Nappal pihenek az odúm-
ban, a fülem  mellett van a telefon  s ba vala-
mire szükségem van, kiabálok. 

Éjjelenként nagyban kezelem A világítóra 
kétákat, keresve a szemtelen talliánt. Kézigrá-
nátom van bőven B támadás esetén a legényem 
gyújtja és én dobom, mert igy szaporabb a 
munka. 

Eddig tart a fiatal  székely hős két rövid 
rózsaszínű lapja. Büszkén olvashatja minden 
székely ember, «nert azóta a mi Hóferünk  nap-
nap után megindult diadalmas offenzivánk  ujabb 
nagyszerű eredményeiről, 25.000 oiasz fogoly-
ról, az olasz földre  való betörésről, olasz erő-
dök elfoglalásáról,  251 ágyúról, 101 gépfegy-
verről és rengeteg badizsákmányról ad hírt. 
A monarchia diadalmas hadseregében a hit 
szegő tallián érzi a székelynek is igazságosztó 
erős karját. A mi hősünk azóta megsebesült, 
és bár e percben nem tudható, remélhetőleg 
nem leBz súlyos sebesülése. 

A hadikölcsőn sikere. 
Csíkszereda, május 24. 

Tegnap zárult le a negyedik hadikölcsőn 
a aiker teljes jegyében. E pillanatban nem tud 
ható még az elért Bzámszerü eredmény, de 
előreláthatólag megközelítjük a harmadik ha-
dikölcsőn nagyszerű eredményét. A várme-
gyénkben elért siker páratlannak mondható és 
a mint már jeleztük, egész bizonyosan megüti 
a 15 millió koronát, sőt minden valószínűség 
szerint meg ls haladja. Közelebbről módunk-
ban leez pontos és részletes adatokat is kö-
zölni. 

Az alábbi ujabb jegyzések közöltettek ve-
lünk: 

Cslkrákoson Fekete Imre plébános, hitel-
szövetkezeti ügyvezető elnök lelkes agitáció-
jára a különböző egyházi alapok és egyesek 
10 650 K, a szövetkezet pedig 16.000 koronát 
jegyeztek. 

Csikszenttamáson Tóth L á s z l ó községi 
jegyző, Balogh Ignácz közbirtokossági elnök 
éa Vilmán Oéza plébános lelkes agitációjára 
jegyeztek: 

özv. Sándor Jánosné Sánta Éva 400 K, 
özv. Imecs Andrásné Sándor Borbála 600 K, 
Biró Antal és neje 1000 K, Bíró Karolina 700 
K, Oláh Mihály 1200 K, Oláh Borbála Maknem 
Istvánné 450 K, Márk József  Pálé 100 K, K-d-
Ves Albert 100 K, Sándor Istvánné Sándor G. 
Teréz 200 K, Ferenc István 200 K, Ouzrány 
János Jánosé 700 K, György Ferenc 100 K, 

Imecs Antal 1000 K, I m e c s József  700 K.Boér 
Péter 1000 K, Biró Antalné Tamás Jute dUU 
K, Ágoston Andrásné Benes Jula 500 K. Adam 
Márton 2500 K, Balogh I g n á c 7000 K, Trohán 
Béla 3000 K, Ágoston Ferenc 3000 K, Ágoston 
József  ig. anitó 5000 K, Székely banknál Adam 
János 10.000 K, Csíkszereda takaréknál 9700 
K, Vilmán Géza gyűjtése 10000 K. 

A Várdotfalvi  Hitelszövetkezetnél Pálffy 
András körjegyző és Márkos Dénes községi 
biró lelkes agitációjára jegyeztek: 

Várdotfalva  község 11000 K. Márkos Dé-
nes községi biró 6000 K, Petres Lajos nyu?. 
tanitó 500 K, Gecző József  300 K. Kovács 
AndráB tanitóképezdei hittanár 1000 K, id. 
Bálint János 200 K, Salamon Károly cipés2 
200 K, Petres János hatósági erdóör 1000 K, 
Péter Imre 7C0 K, Karácsony József  tanító-
képző intézeti igazgató 200 K, Márkos László 
100 K, Pálffy  András közjegyző 1000 K, ifj. 
Bálint János 200 K, id. Orbán János 300 K. 
Csik vármegyei róm. k. tanitópgyesület 600 K, 
Csikvárrangyei tanítótestület tanszer muzeum 
100 K, Alszeg juhnyáj-tárnaság 200 K. Orbán 
Ferenc 400 K, Beke Mihály 2000 K. Zöld Fe-
renc 1000 K, özv. Ádám Ferencué 100 K, Put. 
res Elek 200 K, Lugifj.  Gecző Jánosné 400 K, 
Jakab Antal 1000 K, G cző Bálintnó 600 K, 
K&nya Keresztesné 1000 K, Csiszér József 
Páié 1000 K, Csiszér Pal községi biró 3000 
K, Ambrus Antalné 1000 K, Bartalis János 
Imréé 2000 K, Petres Antal 100 K, Oláh István 
2000 K, Balló Bálint 1000 K, Bakó László 700 
K. György Árpád 400 K, Hollanda János 600 
K, id. Ferenc Lajos 100 K, Pálfalva  községi 
tenyészülap 1800 K, Pa falva  községi köz-
munkaalap 1100 K, Pálfalva  községi törzs-
alap 100 K, Petres Antal 100 K, Balogh Fe-
rencné 100 K, Feltizesi juh társaság 300 K, 
Balló László 500 K, Erd r. k. tanitó egy. szöv. 
300 K, Balló József  100 K, Bálint István 200 
K, Várdotfalva  közbirtokossága 5400 K, Pet 
res János'Várdotfalva  1000 K, Bartalis József 
Várdotf.  400 K, Domokos Elek 100 K, Orbán 
Juliánná 700 K, H. Pap András ny. főgimná-
ziumi tanár és neje Csiksomlyó 11000 K. 

A Csikszeredai Takarékpénztárnál jegyeztek : 
Özv. Bakó Gáborné 800 K, Balló János 

2200 K, özv. Ger̂  Janosné 100 K, László Bé-
láué 250 K, Gígó Jánosné 500 K, Jakab Anna 
kisk. 8000 K, Pototzky Ödön kisk. 400 K, Po-
totzky József  400 K, Pototzky Ferenc 400 K. 
Pototzky Mariska 400 K, Pototzky G-jrő 400 
K, Kánya Im-e 6500 K, G;il Ferenc 20.800 
K, Ferencz Jóssef  1000 K, Ktnya Imréné 1500 
K, Incze Józs<f  Jüz<efé  100 K, B>cskor An-
talné 1000 K, Nagy János 1000 K, id. Kánya 
János 1000 K, Kinya Terézia 2000 K, Kánya 
Ferenc 100 K, ifj.  B.iliut András 2000 K, Lidó 
Antal 1000 K, Ladó János 2000 K, Gál Lijos 
6000 K, Birta Károly 1O00 K, Balla Liszló 
és neje 2000 K, Balázs Sándorné 100 K, Hozó 
Jánosné 600 K, ifj.  Gere Sándorné 1000 K, 
Pap Károly 1800 K," VereaB Irén 100 K, Fü-
löp Anna 800 K, Fülöp Áron 1000 K, Kovács 
Lajoâ 700 K, Iskola Aiap 600 K, C-.ikszent-
tamás község pén/tára 000 K, Bjjthy Gábor 
és neje 3800 K, Községi tenyészalap Zsögöd 
1000 K, László L I O3 200 K, László Lajosné 
100 K, Jakab István 5000 K, Dr. Györgypál 
Domokos 2000 K, Csikszenttamás község pénz-
tára 9000 K. 

Gyimesközéplokon Bálás Dénes községi 
jegyző lelkes agitációjára jegyeztek : 

Tankó Pótomé 2200 K, Tankó János és 
nej a 2500 K, Blágn Imre Péteré 1000 K, Tankó 
György vajda 200 K, özv. Antal Györgyné 
3000 K, Antal Bala nó:ek 2000 K, Mihók Ká-
rolyné 500 K, Mihók Peterué 1050 K, Tankó 
János nákó 1000 K, Tankó Prster Imre Petere 
3000 K, Blága Péter 1000 K, ifj.  Antal Jáno* 
300 K, Antal Margit 200 K, Bodor Péter 1000 
K, Fábián János 400 K, Tankó Györgyné cifra 
1200 K, Pál János Pátere 1000 K, Péter Mi-
hály 1000 K, Pál Péter Peteró 600 K, Tankó 
György gyenge 1000 K. özv. Bartos Demeterné 
2000 K, Prezsmer Jáuos Péteré 6000 K, Jánó 
Jánosné 100 K. Tamás János Inváné 1000 K, 
Prezsmer György Péteré 3200 K, Mihók Jánoska 
200 K, Mihók Anna és Erzsébet 100 K, Mihók 
Péterke 2000 K, Tankó János monus 200 K, 
Molnár Ilonka magyar 200 K, Molnár András 
niagyaj 400 K, Poporics Gábor és neje 600 
K, Tankó Fülöp c u!a 1000 K, Tankó István 
G iboré 1000 K, Molnár Miklós néma 2000 K, 
Antal Antal Jánosné 1400 K, Tankó Istvánné 
150 K, Jánó htván kati 2000 K, Jánó Virá» 
200 K, Mihók Miklósné csula 300 K, Molnár 
Imre Ferencé 600 K, Bálás Dínes 4000 K 
Tankó Károly 1200 K, Tankó Iatvánnó 300 K 
Tankó Péterné juon 100 K, Baliga Pété? Jk 

nősé 100 K, Antal Istvánné szüleh 200 K, Tankó 
Imréné nahó 200 K, Antal György pisti 500 
K, Zakariás Jánosné 1000 K, Antal Péter árval 
fíOO  K 

A Csíkszeredai Agrár Takarékpénztár Rész-
vénytársaságnál ujabban jegyeztek : 

Szentmise-alap Delne 300 K, Kapolna-alap 
Pálfalva  100 K, Demeter Antal 600 K Ujfa-
lusi László 100 K, Fekete VUmos 100 K, 
Árvaszéktói 81-en 94346 K, Balogh Ignácz 
1000 K özv. Endes Józsefnó  5000 K, Katona 
Zsigmond 750 K, Ádám Márton utóda,2500 K, 
Várdotfalva  közbirtokosság 1300 K, Hollanda 
János 10000 K. Nagler Izidorné 14000 K. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— S z e m é l y i h i r . Gyalókay  Sán-

dor  főispán  két  heti tartózkodásra 
Budapestre  utazott. 

— H á z a s s á g . Krall  János  m kir. 
erdőmérnök  hétfőn  délután  fél  7 óra 
kor  vezette oltárhoz  a helybeli  róm. 
kath.  templomban Fejér  Sándor  alis-
pán és neje Száva Katinka  leányát, 
Micikét.  Az egyházi szertartást  a me-
nyasszony nagybátyja, dr.  Fejér  Gerő, 
az erdélyi  róm. kath.  Status  referense 
végezte.  Násznagyok  voltak  a meny-
asszony részéről  Száva Jakab  kir. 
járásbiró, a vőlegény  részéről  Boddr 
Gyula kir.  főerdőtanácsos.  Az előkelő 
esküvőn  a templom zsúfolásig  megtelt 
érdeklődő  közönséggel.  Az örömszülő' 
ket  és az ifjú  párt rendkivül  sokan 
keresték  fel  szerencsckivánataikkal. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csik-
rármegye törvényhatósági bizottsága junius 
14-én délelőtt 9 órakor tartja rendeB tavaszi 
közgyűlését. 

— Nem ünnepelnek az olaszok. Milá-
nóból jelentik : A kormány kívánságára a há-
ború évfordulójára  tervezett ünnepségek elma-
radtak. 

— Oratulál a kanoellár. Bécsből jelen-
tik : A német kancellár Burrián báróhoz inté-
zett táviratban gratulált a tiroli fényes  fegy-
vertényekhez és további győzelmeket kivánt. 

— A 9-ik honvéd haszárezred kitün-
tetései a haboruban. A „vörös ördög* ezred 
a háború alatt a következő kitüntetéseket kapta. 
Megjegyezzük, hogy ezen adatok annyiban 
értakesebbek egy huszárezrednél, mert egy 
huszárezred lovaslétszáma csak V»-eegy gyalog-
ezredének. A tisztikarban van: 5 vaskorona-
rend 21 katonai érdemkereszt, 2 ezüst .Sig-
Dum-lautlib", 26 bronz „Signuin-laudis. A le-
génységnél van: 5 arany vitézségi érem, 73 
nagy ezüst vitézségi érem, 194 kis ezüst vitéz-
ségi érem, 121 bronz vitézségi érem. Az ezred 
nemcsak a háborúban szerzett dicső hírnevére 
büszke, de büszke arra is, hogy tényleges és 
tartalékos tisztjei sorába számítja Erdély főúri 
és nemesei családjainak számtalan tagját: igy 
a csak nemrég elhunyt gr. Teleky Samu tart. 
alezredest, a gr. Haller, gr. Bethlen, gr. Told-
alaghy, gr. Csáky, gr. Wass, gr. Dagenfeld, 
br. Bánffy,  br. Daniel, br. Rudnyánszky, br. 
Jósika, br. B omberg, br. Sennyoy, Maiiaffy, 
Ugrón, Mikó, Mara, Barcaay, Végb, Dalt' Adatni, 
Sándor, Bacze család fiait. 

— Menekülnek Felső Olaszországból. 
Luganóból jelentik: Szombat óta az olasz va-
súti csatlakozások elmaradtak. Milanói utasok 
szerint az összes felsőitáliai  nyilvános helyi-
ségeket fentartották  a menekülteknek. A szá-
muk több hatvanezernél. 

— Oroszország fél  Románia támadá-
sától. Bukarestből jelenjik: A .Minerva" sze-
rint az oroszok B9sszarábiában uj vasutvona-
lakat épitenek a célból, hogy a katonákat tö-
megesen szabadságolják. A lázas gyorsaság 
bizonyítja, hogy Oroszország fél  a romániai 
támadástól. 

— Az országgyűlés megnyitása. Bu-
dapesti tudósítónk jelenti: A képviselőházat 
junius 7-ére fogják  összehívni. Legfontosabb 
tárgya lesz az indemnitás elintézése, de ezen-
kívül több uj kormányjavaslat is a Ház elé 
kerül 



21. üftm. C S Í K I L A P O K 8-Ik oldal. 
— Frigyes iőheroeg hadparancsa az 
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olasjş naboru évfordulójára.  A sajtószál-
lásról jelentik : Frigyes főherceg  a következő 
hadparancsot adta ki: .Ma egy éve Itália ré-
gen tervezett és gondosan előkészített árulását 
hadüzenettel koronázta meg. Félmilliónál alig 
több emberünkkel szemben nyolcszoros túlerő 
állptt a határunkon. Az olasz vezetők vakme-
rően ígérték népüknek a győzelmet és gyors 
rohammal akarták fegyvereiket  országunk szi-
vébe vinni és a világháborút eldönteni. Csa-
pataink mindife  megállították a gyűlölt ellen-
séget. A helyzet megkövetelte határvédelműnk 
megerősítését. Az Isonzónál négy ütközet és 
számtalan csata a Stilfsti-hágótól  a tengerig 
az egész fronton  igazolták az erőinkbe vetett 
bizalmat. Ezalatt felszabadítottuk  Galicziát, 
meghódítottuk Montenegrót és Albániát, lever-
tük Szerbiát, flottánk  és repülőink zűrzavart 
okoztak olasz területen. Egy évig kellett vár-
nunk, mig a megtorlás órája elérkezett. Roha-
munk hatalmas rést ütött az ellenséges front-
ban, a többi még hátra van. Tudom, hogy csa-
pataink ezt a feladatot  is teljesítik. Délnyugati 
front  katonái, ne feledjétek,  hogy Itália miatt 
hOsszabodot meg a háború és hogy véráldo-
zatokat hoztatok. Szabadítsátok meg hazáto-
kat a betolakodóktól és teremtsétek meg az 
uj délnyugati határt, amelyre a monarchiának 
jövendő biztonsága miatt szüksége van. Fogad-
játok köszönetemet hósteteitekért és jókíván-
ságaimat a jövőre. Frigyes tábornagy ° 

, — Fekete keresztek. A névmagyarosí-
tások,, pályázatok között, megható és kegye-
letes ujitást látunk meg a hivatalos lapban. 
Agpk a hivatalos közlemények, amelyeket az 
etoşşţt bősök ügyeiről rendelkeznek, a jövőben 
fekpte  keresztet viselnek az élükön. Az állam-
hatalom tisztelete ez a hősi balált halt kato-
nák emléke előtt. Gyönyörű tanúsága ennek, 
bogy a hivatalos hatalom a szürke aktákba is 
beviszi ş kegyeletet, hogy az emlék minél ma-
radandóbb legyen, hogy az utókor minél töké-
letesebben tudja meg, kik harcoltak a hazáért ? 
E tekintetben az első intézkedés, hogy az ele-
sett kştooâk örökösödési irataiba u jár.isbiró 
ság.mihdpnkor tartozik belevenni a tényt, hogy 
az Örökhagyó hősi halált halt, ujabb rendel-
kezések következtek. Fekete kereszttel ellá-
tott körrendeletben arra utasította a honvé 
delmi miniszter a csapatokat, hogy a veszte-
ségi kimutatásokban jövőben tüntessék fel  az 
ütközet helyét is. És fekete  keresztes rende-
let BZÓI a segélyekről is. 

— A vármegyei tisztviselők napidij 
éa fuvarpénzpótleka.  A belügyminiszter 
— mint már jelentettük — rendeletileg közölte 
CBÍkvármegye alispánjával, hogy a m. kir. 
minisztériumnak az állami alkalmazottak által 
hivatalos kikiildeteseik alkalmával a szabály-
szerű uti illetményeken felül  napidijpótlékuak 
és fuvarpénzpótléknak  felszámítása-  tárgyában 
kiadott rendeletét a vármegyei alkalmazottakra 
is megfelelően  kiterjeszti. Ennek alapján napi-
dijpótlékot minden olyan nap után tehet fel-
számítani, amely után egész napidij jár és 
pedig: a) négy korona napidijpótlékot szá-
mithat fel  a vármegyei tisztviselő (tisztviselők, 
segéd- és kezelőszemélyzet tagja,) ideértve a 
közigazgatási gyakornokot is, valamint a vár-
megyei díjnok ; b) három korona napidijpótlékot 
számíthatnak fel  a vármegyei altiszti és szol-
gaszemélyzet tagjai. Kilómeterenkint harminc 
fillér  fuvarpénzpótlékot  számithat fel  a var-
megyei tisztviselő, de csak olyan utak után, 
amelyeknél, a fuvart  tényleg igénybe is vette. 
A vármegyei dijnokok, altisztek és szolgák 
kilóméterenkint hn ẑ fillér  fuvarpénzpótlékot 
számithatnak fel,  de csak olyan utak után, 
melyeknél a fuvart  tényleg igénybe is veitek. 

— ttedukálják a kereskedők és ipa-
ronpk hadisegélyét. A kereskedő'mi és ipar-
kamara közli, hogy tekintettel arra, bogy a 
bekövetkezendő nyári időszak, mig egyfelől 
bizonyos szükségleti cikkekben: fűtés,  világí-
tás, ruházkodás tekintetében a segélyre szo-
rulók szükségletét jelentékenyen csökkenti cs 
az élelmiszerekkel való ellátás és az uj ter-
mények forgalomba  jutásával tetemesen köny-
nyebbé és olcsóbbá válik, eddig másfelől  a 
munkaalkalmak megfelelően  szaporittatnak és 

Jrik r$qd?s ipari vagy kereskedő fog-
ljdkoziailk k ö r é a magúk és hozzátartozóik 
föniwálárór  gondoskodni nem tudtak, a mező-
gazdasági munkák egyikére vagy másikára 

alkalmasak, ennek következtében az Országos 
Hadsegélyzó Bizottság mint 1915-ben, ugy az 
idén is elhatározta, hogy az iparkamarák ré-
szére megállapított havi segélyösszeget a négy 
nyári (juniua, julius, augusztus, szeptember) 
hónapra az eddigi ellátmány kétharmad ré-
szében állapítja meg. A karnnránál legközelebb 
eszközlendö segélykiosztás alkalmával tehát 
mindenki — kivétel nélkül — az eddiginél 
kevesebb összegű segélyben fog  részesülni. 

— Halálozások. Szabó Lajos csíkszeredai 
fodrászt  és nejét súlyos csápás érte. Kilenc 
éves kis fiuk,  Gyu«zika elemi iskolai tanutó 
f.  hó 19 én reggel 7 órakor elhunyt. Temetésén 
iskolatársai, Kajtsa József  igazgató tanító veze-
tésével, testületileg vettek részt. 

— Bartis Lajos csikszentmihályi ny. kántor-
tanító 79 éves korában, hosszú és érdemes 
közpályája után, f.  hó 17-én elhunyt. Halálát 
neje és kiterjedt rokonság gyászolja. 

— MOZI. Csikszeredában, vasárnap folyó 
hó 28-án ket újdonság kerül bemutatásra az 
Edison mozgószinházban. A „Halálhírét" cimü 
3 felvonáson  artista dráma, a Nordisk egyik 
legszenzációsabb felvétele.  Ezen újszerű beál-
lítású dráma lebilincselően izgalmas cselekmé-
nyével, kiváló rendezésével és a szereplők 
mesteri játékával előreláthatólag nagy hatást 
fog  elérni. A műsor második fényes  pontja 
„A vőlegények iskolája" 3 felvonásos  kedves 
vígjáték lesz, Ebba Thomsen és Carl Alstrup 
már ismert kedves és vidám színészekkel a 
főszerepben.  Ezen kacagtató bohózat csupa 
derű, vidám pajzánság és szellemes ötlet. 
Alstrup ez az elegáDS, szeretetreméltó színész 
rendkívül kedves ezen szerepében. 

— Évzáró vizsga. A helybeli polg. leány-
iskolában az év végi vizsgálatok sorrendje: 
Május hó 28 an d. e. 9 órakor a róm. kath. 
hittan vizsgálat mind a 4 osztályban; d. u. 
2 órakor kezdődőleg francia,  ének elmélet, 
zene és tornavizfgálat  mind a 4 osztályban. 
Május hó 29-én d. e. 8 órakor I. osztály, d. u. 
2 órakor II. osztály; május hó 30 án d. e. 8 
órakor III. osztály, d. u. 2 órakor IV. osztály 
vizsgálata a többi összes tantárgyakból. Május 
hó 31-án d. e. fél  8 órakor hálaadó istentisz-
telet, 11 órakor záróünnepség; d. u 2 órakor 
bizonyítványok és kézimunkák kiosztása. Ju-
nius hó 4-én d. u. 2 órakor Írásbeli. Junius 
hó 5-én d. e. 8 órakor szóbeli magánvizsgá-
latok kezdete. 

— Rekvirálj ik a rézkilincseket is. Az 
országszerte folyó  fémrekvirálás  mindenült ked-
vező eredményekkel jár, mindazonáltal szükség 
van arra, hogy a közönség tulajdonában levő 
ama réztárgyak is a katonaság rendelkezesére 
bocsáttassanak, amelyek eddig mentesítve vol-
tak a beszolgáltatás kötelezettsége alól. A had 
vezetőség ezért azt tervezi, hogy a legköze 
lebb felhívással  fordul  a közönséghez és kérni 
fogja  a tulajdonában levő rézkilincsek átenge-
desét. Mielőtt azonban a kivitelnek sorát ejte-
nék, gondoskodni foznak  vasból és egyéb 
anyagból való kilincsek elóálliásáról, hogy az 
átengedett anyagokért nyomban megfelelő 
nagyságú és minőségű kilincseket lehessen fel-
ajánlani. 

— Megszűnt az általános házbéradó. 
Amint lapunk legutóbbi számában jeleztük, a 
Schuster Olivér pénzügyigazgatóhelyettes által 
városunkban elrendelt uj összeírás eredménye 
az lett, hogy az összes lakrészek felénél  ke-
vesebb vau bérbeadva és igy a folyó  évre Csík-
szereda ismét a régi házosztályadó alá kerül, 
ami az adóterhek jelentékeny csökkénéset je-
lenti Bizonyára megnyugvással veszi adózó 
közönségüuk H hirt, mely a mai nehéz megél-
hetési viszonyok között jelentős javulást fog 
hozni. 

— Az 1866—1897-ben születettek be-
hívása. A legutóbbi bemutató szemléknél al-
kalmasnak talált 1866—1897. évben született 
népfelkelő-köteleseknek  tényleges szolgálatra 
való behívása — mint a Külügy-Hadügy je-
lenti — az aratási időszak befejezte  előtt 
nem várható. A szemlék csak azt a célt szol-
gálják, hogy a hadsereg számára ugy most, 
mint a jövőben is kellő számú pótlás álljon 
rendelkezésre. 

— Az alkalmi pálinkagyártások meg-
rendszábalyozása A tisztességes szesz- és 
szeszfeldolgozó  'iparnak többször hangoztatott 
sérelme, hogy a rum- és pálinkaárak mindeddig 
nem lévén szabályozva, nyakra-főre  alapítottak 
pálinka-és rumgyárakat, a melyek a fogyasz-
tástól elvont finom  szeszt némi efeBzencziák 
és' egyéb ingrediánciák bekeverésével pálinka, 
rum és likőr gyanánt hozták forgalomba  és 
esriel az eljárással aé|y-OtssQftts  árakat értek 

él. A ttiint előrelátható volt a pénztigymiHiaeter 
már megelégelte ezeket a visszaéléseket és 
gondoskodott s megfelelő  rendeletek kibocsá-
tásáról. Első a román szesz behozataláról- szóié 
rendelet, éB rövidesen nyilvánosságra kerül a 
szeszt «feldolgozó  pálinka1-, likőr- ,és runripar 
korlátozásáról szóló rendelet. ÉrtefeUlésUnk 
szerint ezeket • cikkekei a rendelet BzeriBt 
a jövőben csak azok a vállalatok Alíthatják 
elő, a melyek már az előző évben is foglal-
koztak ezen cikkek termelésével és gyártásuk 
nem haladhatja meg  a raUlt évben kimutatott 
gyártási mennyiséget. A rendelet egyben meg-
határozza a szeszből kéazült páliukaféléknek 
és rumnak a legmagasabb árát a mely Oly 
szintén lesz megállapítva, hogy nagyjában meg 
fog  felelni  annak az árküiömbözettieli, a mely 
a háború előtti időben állott fenn  a szesz és 
a szeszből készült pálinkafélék  ára között. 

— Megtörtént a naptáfregyesitéö.  A 
görög katholikus püspökök minapi nyíregyházái 
tanácskozása meghozta végleges döntést a 
naptáregyesités ügyében. Megállapodtak abbán, 
hogy közös tartalmú pásztorleveléket bocsá-
tanak ki és ahban tudomására adják a hívek-
nek, hogy a munkácsi, az eperjesi és H hojdu-
dorogi egyházmegyékben a Julián naptár hasz-
nálatáról áttérnek a Gergely-naptár szerinti 
időszámításra, amely úgyszólván az egész vi-
lágon használatos. Az időszámítás életbelépte 
után a görög egyház Unöepei azonosak a 
lesznek romai egyház ünnepeivel s igy az 
ünnepek megölése is egy napon tesz. 

'Az uj időszámítás a pünkösd után Való 
első egyházi ünn.epen lép éleibe, ez pedig 
Keresztelő Szent Jánoa Baülétésénék ünnepe, 
vagyis junius 24 ike, melyet már mindkét 
egyhéz együttesen fog  ünnepelni. Hogy ez 
megtörténhessék, a görögök a maguk naptá-
rában 13 napot átugranak, mint annak idején 
tette az egész világ, amikor Xill. Gergely 
pápa naptárreviziójit elfogadta  és amikor ok-
tóber 4-ike ütáu 1582-ben október 15. követ-
kezett, Ezúttal az átmenet akként fog  meg-
történni, hogy a magyarországi ruthén göröfc 
katholUusok junius 10-ike után következő 
napként junius 24-ikét fognak  írni, amely OKp 
összeesik a Gergely naptár megfelelő  napjával. 
Igy tehát a görög katholikusok ezldén julius 
7 ike helyett junius 24 ikén ülik meg a római 
kathoiikus hivekkel együtt Keresztelő Szent 
János ünnepét. 

— Akereskedelmiminiszter rendeleté 
a katonai felmentésekről.  Az 1866—1897. 
években született népfölkelésre  kötelezettek-
nek május 16 tói junius 24 ig és augusztus 
21-től szeptember 12-ig megtartandó népföl-
kelési bemutató pótszemlére történt behívása 
folytán  a kereskedelmi miniszter értesítette a m.-
Vásárhelyi kereskedelmi kamarát, hogy ttz ezen 
pótszeraléken alkalmasoknak talált, azonban 
polgári foglalkozásukban  vagy alkalmazásukban 
nélkülözhetetlen kereskedelmi, vagy iparos 
népfölkelésre  kötelezetteknek a tényleges nép-
fölkelési  szolgálat alól való felmentése  tekinte-
tében és a felmentés  kérelmezésénél követendő 
eljárásra nezve ugyanazok az elvek és hatá-
rozmányok mérvadók, amelyek eddig is ér-
vényben voltak, azzal az eltéréssel, hogy ez 
alkalommal csakis olyanok hozhatók javaslatba, 
akik legalább április 15. óta állanak a fel-
mentést indokoló alkalmazásban. Miután ismé-
telt figyelmeztetések  ellenére még mindig ér-
keznek nagy számmal hiáuyoBan felszerelt  fel-
mentési kérvények és ez a folyamodók  Baját 
érdekétől eltekintve felesleges  munkát okez, 
a kereskedelmi miniszter elhatárolta, hogy 
azokat a felmentési  kérvényeket, átnelyek 
kellően felszerelve  nincsenek, tárgyalás nélktil 
fogja  visszaküldeni. 

— A vetések állása. Budaptééti tudósí-
tónk jelenti: A földmivelésügyi  minisztérium 
jelentést adott ki az őszi vetések állásáról. A 
buzavetések jól állanak, a rozsvetések szépen 
fejlődnek.  A tavaszbuza és rozs jól -keltek. 

— A burgonya fegittágftBabb  ára. A 
kormány a buTgonya legmagasabb árára vo 
uatkozó rendeletet adott ki, mely szerint â 
régebben kiadott 3573—1915. M. E. számú 
rendelet 1. §-ában megállapított legmagasabb 
ár az 1915. évi termésből' származó burgonya 
tekintetében 1916. évi május 31-ik napján tol 
is érvényben marad. Ehhez képest az 1915. 
évi termésből -szálrmazó étkefeési  Burgonyáért 
nevezetesen a rózsa, hópehely, majpfllm  - bo-
num, kifli,  továbbá a sárgtthéju és husu bur-
gonyáért kövételhötő te|gttffgaaabb  ár méfer-
mázefánként  11'korona, a mfttfön  más burgo-
nyáért kttvetélbetó "légfeágfcsább  âr ţiWBg 
métérmáxsábkéat 9  Um», 
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— Szabadság ós segély  az állam, tiszt-
viselőknek. A legutóbb megtartott miniszter-
tanács elhatározta, hogy — méltányolván a 
tisztviselőknek a háború alatt végzett kimerítő 
és fokozott  munkáját, — amennyire a körül-
mények és a személyzeti viszonyok me^nge-
dik, egy hónapig terjedhető szabadság adható 
részükre. A központi hivatalok már megkapták 
a vonatkozó körrendeletet, amely a szabadság 
engedélyezését ismerteti és meghagyja, bogy 
szabadságot csak azok kaphatnak, akik erre 
való igényUket megfelelően  indokolni is tud-
ják. Egyébként az állami tisztviselők segélyé-
ről elterjedt birek iránt érdeklődtünk és mint 
jó helyről kövlik velünk, ennek a mult évihez 
hasonló engedélyezéséről eddig még nincsen 
azó. Az 1915. évi segélyből néhány tárcának 
fel  nem használt, valamint az 1915—1916 
költségvetési évre előirányzott segélyek és ju-
talmakból fennmaradó  részt azonbau a minisz-
tériumok a személyzet között ki fogják  osztani. 

— A mezőgazdasági gepószek és fű-
tők szabadságolása, AZ aratás és cséplés 
biztositása már most foglalkoztatja  a gazdákat. 
Máris sokan kérvényezik gépészeik és fiitóik 
szabadságolását Ezekben a kérvényekben azon-
ban a szabadságolás időpontja vagy korai, vagy 
késői. Ezen uton hozzuk tudomására a gazdák-
nak, hogy a szabadságolás az idén is, mint 
tavaly, hivatalból fog  megtörténni Azonbau, 
hogy az eljárás gyorsítható legyen, a fűtök  és 
gépészek hozzátartozói helyesen cselekszenek, 
ha hadbavonult családjuknak okmányai máso-
latát (gépészi oklevél, cséplési szerződés) meg-
küldik. 

— A katonai felmentések  szabalyo-
•ása. A hadügyminisztérium vagy a honvé-
delmi minisztérium által elrendelt fölmentések 
lekintetében a következő ujabb intézkedések 
történtek: Azonnal és föltétlenül  fölmentendő 
a szolgálat alól az, akiknek fölmentése  a me-
netszázad elindulása előtt 48 órával érkezik 
az illetékes katouai hatósághoz; elmarad a föl-
mentés, ha a fölmentett  már elutazott a harc 
térre, vagy uton van, továbbá ha az értesítése 
a menetszázad elindulását megelőző negyven-
nyolc órán belül érkezett és végül ha a fel-
mentet hadiönkéntes és ezt a minőségét a fel-
mentési okirat nem tartalmazza. Az elmaradt 
fölmentésről  azonnal értesítendő az a hatóság, 
amely a fólmentest  elrendelte. Ezért a jövő-
ben a katonai parancsnoksághoz intézett fel-
mentési okiratból elmarad a szokásos záradék . 
,ha nincs a harctéren, vagy menetkész szá-
zadba beosztva". Ez az intézkedés az osztrák 
és magyar honvédségre, a magyar éB osztrák 
népfőlkelésre  és a hadsereghez beosztott nép-
fölkelői  szolgálatra kötelezett magyar hono-
sokra is vonatkozik. 

— Nem hivják össze a román par-
lamentet. Bukarestből jelentik: Az a hír, 
bogy a román parlamentet közelebbről rend-
kívüli ülésszakra bivják össze, nem felelt  meg 
a valóságnak. A parlament legkorábban szep-
temberben ül csak össze, hogy a nemzeti köl-
csönnel foglalkozzék. 

— A katona-diákok érettségije. Buda-
pesti tudósítónk jelenti: A kormány egy ren-
delete folytán  azok a tanulók, akik a közép-
iskolák nyolcadik osztályából vonultak be, — 
ha a harctéren nincsenek, — egy havi szabad-
ságot kapnak, hogy hazajöhessenek az érett-
ségi vizsgáik letételére. Most a kultuszminiszter 
és a honvédelmi miniszter között uj megálla-
podás történt, amely szerint azok a tanulók 
is kapnak egy-egy havi szabadságot az érett-
ségi vizsgák letételére, akik a fronton  vannak. 
Május 21-től junius 25-éig ezek számára külön 
tanfolyamot  rendeznek, amelynek végén meg-
kapják érettségi bizonyítványaikat. 

— Mikor végződik a háború? Nem-
csak jósok vannak, a kik megjósolják a háború 
végét, vannak olyanok is, a kik mindenféle 
módon összekombinálják az uralkodók eveit 
a világtörténelem nagy eseményeivel, hogy 
ebből külömbözó számtani művelettel megálla-
pítsák azt a dátumot, a mely a világháború 
végét jelentené, A számoknak ilyen érdekes 
kombinációja az, a mely a háború végét erre 
az évre következteti. Ezt ugy állapitolta meg 
egy derék kabilista, hogy a német császár és 
királyunk születésének évét, korát, trónra-
lépésének idejét és uralkodásának idejét össze-
adta és azt megfelezte.  Ugyanis Ferenc Jó-
ssef  Bzületett 1830-ban, életkora 86 éves, trónra 
lépett 1848-ban, uralkodik 68 éve. Ennek a 
négy számnak az összege 3832. — Vilmos 
császár született 1858 ban, életkora 58 éves, 
trónra lépett 1888 ban, uralkodik 28 éve. Ezen 
számok összege szintén 3832. Ha most ezt a 
pájct megfelezd*,  akkor 1946-ot kapunk. 

Ebből következtetik, hogy a béko erre az évre 
várható. 

— Katonák holttesteinek exhumálása. 
Illetékes helyről azt az értesülést kaptuk, hogy 
az elesett valamint betegseg vagy sebesülés 
folytán  elhalt egyének holttesteinek exhuraá-
lását és elszállítását az egézs hadmüvelet-
és had táp-körletben az e hó 1-tól október l-ig 
terjedő időre közegészségi okokból megszüntet-
ték. Oak a már előbb engedélyezett exhumá-
lásokat es elszállításokat szabad még május 
folyamán  végrehajtani. Ujabban beérkező kér-
vényeket elutasítanak. 

— Uj hadiadó. Budapestről jelentik: A 
kormány törvényjavaslatot készit elő a hú-
szezer koronán alóli jövedelmek megadóz-
tatásáról. A kormány terve szerint a tizenöt-
ezer, tízezer és amennyiben a megállapítandó 
szükségletek födozésére  nem lenne elegendő, 
az ötezer koronán fölüli  jövedelmek kerülnének 
megadóztatás alá. Az ötszer koronán alóli jö-
vedelmeket a kormány nem adóztatja meg. 

— A kaszálási munka elvégzése. A 
hadügyminiszter elrendelte, hogy a kaszálat-
lanul maradt takarmanyföídeket  és réteket 
feltetlenül  lekaszálják. A munkára munkás-
osztagokat és hadifoglyokat  kell szükség ese-
tén igénybe venni. A nagybirtokosok a kaszá'ás 
idejére nélkülözhető hadifoglyaikat  kötelesek 
átengedni a kisebb gazdáknak, hogy a kaszá-
lást azok elvégezhessék. Az ily módon beszer-
zett széna katonai célokra fordítandó.  Evégből 
a tulajdonosokkal-még a kaszálás előtt megál 
lapodást kell kötni, hogy a termés lábon vé-
tessek meg. Felhívja a hadügyminiszter Csik-
vármegye alispánját, hogy rendelkezését juttassa 
az illetékes körök tudomására. Mindazoknak, 
ákik munkaerőkre igényt tartanak a kaszáilás 
elvégzésénél, rövid határidőn belül jelentkezni 
kell. 

— Közoktatásügyi reformok.  A kul-
tuszminisztériumban most foglalkoznak  egy 
nagyszabású közoktatásügyi reformtervezettel. 
A kiinduló alapeszme az, hogy a felsőbb  leány-
iskolákat alakítják át kenyérkeresetet adó pályák 
alapjává. A kulturcentrumokban, a hol minden-
féle  szakiskola van már, gimnáziumot állítanak 
összesen tizenkettőt az országban. A kisebb 
vidéki városokban, a hol egy-egy fontos  szakis-
kolának eddig mc-g hiján voltak, ehhez az uj 
intézethez kapcsolnák a régit olyanformán,  hogy 
a négy, nagyjában megmaradt alsó osztály 
fölé  emelnének szükség szerint kereskedelmi, 
gazdasági vagy ipariiskolat. 

— A német állatállomány. A Vossische 
Zeitung közzéteszi a német allatszáraláiás ered-
ményei. Április elsején megállapították, hogy 
a juhok 1915. évi december hunapja óta Bza 
porodtak, a marhaállomány egy százalékkal 
csökkent, a borjuáUomány azonban 72 száza-
lékkal emelkedett. A sertésállomány csökkent, 
ezzel szemben a süldómalucok szaporodtak. 
Schorlemer porosz földmivelésügyi  miniszter 
kijelentette, hogy miután az aratasi és takar-
manykiállitások kitűnőek, a húsellátás kedvező 
reményekkel biztat. 

— A be nem jelentett terménykész-
letek beszolgáltatása. A földmivelésügyi 
miniszter rendeletet adott ki, amely szerint 
mindazok, akik teiménykészleteiknek bejelen-
tését elmulasztották, mulasztásukat utólag oly 
módon pótolhassák, hogy a be uem jelentett 
búzát, rozsot, kétszerest, árpát, zabot, és lisz-
tet a helyi hatóság által megjelölt raktárakba, 
vagy a Haditermény részvénytársaság által ki-
jelölt bizományosnak beszolgáltatják. A mulasz-
tás helyrehozására ezek szerint a készlet utó-
lagos bejelentése nem elegendő, hanem a kesz-
leteket a rendelet világos és határozott ren-
delkezése szerint át kell szolgáltatni és csak 
elháríthatatlan akadályok,, különösen az utak 
járhatatlansága, vagy az igáserő teljes hiánya 
esetére engedi meg a rendelet, hogy a helyi 
hatóság az elháríthatatlan szállítási nehézsé-
gek igazolása mellett azok tényleges beszol-
gáltatására tizennégy napi halasztást adhasson. 

— Uj háborús imák ós énekek. Dr. 
Pécsi Gusztáv szép alkalmi imáival és a .Stella 
mariB*' uj dallamu kottájával a Stampayn Éne-
kek és imák" ingyen mellékiete. Külön 10 fil-
lér az elesett tanítók árváinak javára. Kapható 
Köbölkuton. 

— Hadiarvák felvétele.  Örömmel adunk 
hírt arról, hogy Gyalókay Sándor főispán  urnák 
sikerült 10 csíki szekely hadiárvát elhelyezni 
és ncve'ésükről és oktatásukról gondoskodni. 
A Országos Gyermekvédő Liga ugyanis főis-
pánunk javaslatára Balázs Imre, Balázs Lőripcz, 

Márton Mihály, Fülöp János, Hompotb János, 
Fülöp Anna, Vízi Regina, Botár Júlia, Botár 
Erzsi, és Miklós Piroska hadiárvákat gondozá-, 
sába vette és a fiukat  a marosvásárhelyi ta-
noncotthonba, a lányokat a kézdivásárhelyi Er-
zsébet leányárvaházba elhelyezte. A liga a gon-
dozásba vett hadiárvák nevelését a legnagyobb 
szeretettel irányítja, hogy idővel belőlük munka-
szerető derék hazafiak  váljanak. 

— Wqlhyniá ismertetése. A marosvá-
sárhelyi kereskedelmi és iparkamara közli, hogy 
az osztrák és magyar csapatok által megszál-
lott wolbyniai terület gazdasági ismertetője 
cimen a m. kir. kereskedelmi Muzeum kiadá-
sában egy füzetke  jelent meg, mely a meg-
szállott wolhyniai területek gazdasági éB keres-
kedelmi viszonyait tárgyalja. A füzetke  rész-
letesen leírja a terület földrajzi,  etnográfiai,  me-
zőgazdasági, ipari éB kereskedelmi állapotát, 
ismerteti nagyobb városait és vaButi összeköt-
tetéseit,- és közli az áruforgalmi  lehetőségeket. 
A szöveg közé nyomott képekkel ellátott füzet-
ben a gyakorlati kereskedő megtalálja azokat 
az útbaigazításokat, amnlyekre szüksége lehet. 
A kereskedelmi Muzeum exportosztálya (Bu-
dapest, V. Akadémia u. 3.) készséggel meg-
küldi a füzetet  dijmenteBen az érdekelt cé-
geknek. 

— Jelöltek felvétele  a Cs. és Kir. 
nagyszebeni gyalogsági hadapródiako-
laba. Az I-ső évfolyamába  az 1916—1917-iki 
tanév kezdetével (szept. hó közepe táján) kö-
rülbelül 50 oly testileg alkalamas ifja  vétetik 
fel,  a kik f.  évi szeptember 1-ével a 14 ik élet-
kort már elérték, de a 17-iket még nem lép-
tek át, hajlammal bírnak a katonai pálya iránt 
és valamely közép- vagy polgári iskola 4 alsó 
osztályát legJább elégséges eredménnyel vé-
geztek. A folyamodványhoz  a három utolsó 
iskola évről (2., 3., 4-ik osztály) szóló összes 
egész es félévi  bizonyítványok (értesitők) mel-
lekelendök. Fizetéses hely iránti felvéteü  kér-
vények az ez évi iskolai végbizonyitványnyal 
is ellátva, legkésőbben f.  cvl julius 8-ig a bu-
dapesti cs. es kir. hadapródiskolaparancsnok-
ságnál nyújtandók be. Hiányosan felszerelt  és 
elkésve beérkező kérvények nem vehetők figye-
lembe. Magyar állami alapítványi díjmentes 
helyre pályazóknak folyamodványa  közvetle-
nül a m kir. honvédelmi minisztériumhoz ter-
jesztendő be. A felvételi  vizságára és a kér-
vények szerkesztésére nézve bővebben nyilat-
kozó .Felvéti szabályok' 45 fillér  beküldése 
elleneben a budapesti hadapródiskola parancs-
nokságnál szerezhetők be. 

— Az országgyűlés összehivása. Az 
országgyűlést junius 7-ik napjára összehívják. 
A tárgyalásra kerülő javaslatok között szere-
pel az indemnitásról szóló, amely az uj költség-
vetési év első felére  kér felhatalmazást.  Elő-
terjesztenek ezenkívül több, a háborúval össze-
függő  javaslatot is. Politikai körökben hire jár, 
hogy a kormány a költségvetést is beteijeszti 
ezt a hírt azonban fenntartással  kell fogadni, 
mert hiszen az indemnitás a jelen körülmé-
nyek között a kormány szempontjából sokkal 
kenye.'mesebb. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL*) 
Köszönetnyilvánítás. 

Drága jó gyermekünk, Szabó Gyuszika, ha-
lála és temetése alkalmával megnyilvánult rész-
\ét tetemesen enyhítette mérhetetlen fájdal-
munkat s végtelen hálára kötelez minket mind-
azokkal szemben, kik oly igazán közvetlen 
módon nyilvánították felejthetetlen  gyerme-
künk iránti rokonszenvüket. 

Külön óhajtjuk megköszönni drága fiunk 
osztálytársai szeretetének megható megnyilvá-
nulását s az állami iskola mélyen tisztelt tan-
testületének imádott gyermekünk iránti soha 
el nem felejthető  jóindulatát. 

Szabó Lajos éa  neje. 
*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-

lősséget a Seerk. 

Szerkesztői üzenetek. 
— Havasi. Beküldött cikkét készséggel 

hoztuk volna, de mivel a jegyzések már a teg-
nap lezárultak éB ezideig az aláirási határidő 
nem bosszabittatott meg, a cikk elvesztette 
aktualitását, mert lapunk legutóbbi számából 
lekésett-
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L E G Ú J A B B . 
• 2 olaszok ujabb veresége. 

24,400 fogoly,  251 ágyu és 101 gépfegyver. 
Budapest,  májüs  24. 

(Hivatalos.)  Hófer  altábornagy,  a vezér-
kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról  je 
lenti: 

Orosz és délkeleti harctéren ninc9 
ujabb esemény. 

Olasz harctéren csapataink a Sugana 
völgytói északra birtokukba vették a 
Salubiotól Borgenig (Borgó) vonalú hegy 
bátat. A völgytói keletre fekvó  halár 
széli hegyháton az ellenséget elUztUk 
a Kempel hegyről. Odébb délre az ola 
szok a Val D. Assatól keletre fekvő 
magaslatokat és az Asiago és Arsiero 
közti megerősített területet védik. A 
oampolongoi erőd kezeink között van. 
Csapataink közelebb jutottak Val D. 
Assahoz és a Posina völgyhöz. 

Támadásunk megkezdése óta 24,400 
olasz fogoly,  ezek között 524 tiszt ke-
rült kezünkbe, 251 ágyul, 101 gépfegy-
vert és 16 aknavetőt zsákmányoltunk. 

A doberdói fensikon  a tüzérségi harc 
élénkebb volt. Monfalkonenál  az ellen-
ség támadásait visszavertük. Egyik re-
pfllőrajunk  bombákat dobott Per La Carfa 
állomásra. 

Ugy látszik, bogy midőn az ellenség 
egyes, ami területünkön levő községe-
ket ürít ki, az olasz lakosság egy része 
is vele megy. Akik hazájukat ily módon 
elhagyják, azok az ellenséghez való 
csatlakozásukért büntetőjogilag fognak 
felelni. 

Német győzelmek Verdiin körül. 
Berlin,  május  24. 

(Hivatalos.)  A német  nagy  főhadiszál-
lásról  jelentik: 

Nyugati harctéren Oivenchytől dél 
nyugatra jelentékeny angol erők több 
izben megtámadták uj állásainkat. Csak 
egy-egy ember nyomult be és ezek kö 
zel harcban eBtek el. Egyébként vala-
mennyi támadást az angolok igen nagy 
veszteségei mellett visszavertük, szint-
úgy kisebb osztagokat Hulluch és Blair 
viliénél. 

Sous Touventtől északnyugatra és 
Prunaytól északra fekvó  vidéken gyenge 
francia  támadási kísérletek meghiúsultak. 

A Maastól balra gyalogsági és gép 
puska tűzzel könnyűszerrel franciakat 
visszavertük a Mort Hornme délnyugati 
lejtőjén. 

ThUringiai csapatok közvetlenül a 
Maa9nál fekvő  Cumieres falut  rohammal 
elfoglalták,  eddig több mint 300 franci*át, 
köztük 8 tisztet elfogtunk. 

A folyótól  keletre a Douamont vi 
dókén az ellenség megismételte bósz 
támadásait. Tilzünkben igen súlyos vesz 
tőségeket szenvedett. Vitéz ezredeink 
az átmenetileg elveszített területeket 
csaknem kivétel nélkül visszaszerezték 
és e közben több mint 550 foglyot  ej-
tettek. A küzdelem mindkét részről igen 
erős tüzérségi harc mellett még tart. 

Keleti harctéren Pulkarn vidéken 
(Rigától délkeletre) német csapatok 
elűzték az oroszokat, 68 oroszt elfogtunk. 

Balk&a harotérea helyzet változatlan. 

8z. 68—1916. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági kiküldött ezennel közhírré 
teazi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíró-
ságnak Pk. 271/3-1915. számú végzése kö-
vetkeztében dr. Benkő Oéza budapesti ügyvéd 
által képviselt Kohn Ede és Fia cég végre-
hajtató részére 322 korona 33 fillér  követ* lés 
és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre-
hajtás folytán  alperestói lefoglalt  3585 korona 
16 fillérre  becsült ingóságokra a csikszentmár-
toni kir. járásbíróság 1915. évi P. K. 271/1. 
sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és felülfoglaltatók  követelése 
erejéig is, amenynyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna, Csikcsekefalva  községben végre-
hajtást szenvedatt lakásán leendő megtartására 
határidőül 1916.  évi  május  hó  30-ik  napján 
délelőtt  9  órájára  kitűzi,  a mikor a bíróilag 
lefoglalt  ingók és pedig: bolti árucikkek a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mellett szük-
ség esetén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi je-
lentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt 
kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Caikezentmárton, 1916. évi május hó 
14-ik napján. 

SZABÓ ANTAL, 
bírósági kiküldött. 

Szám 71— l'J16. végreh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
birré teszi, üogy a rsikszentiuártoni kir. járásbíró-
ságnak Pk. 205U/Í. az. végzése folytán  dr. Vitos Pál 
ügyvéd végrehajtató részére 110 korona 01 lillér 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési végre-
hajtás tolytán alperestől letoglalt és 666 koro-
nára becsült ingóságokra a lennti kir. járásbíróság 
11)16. Pk. 2050/5. sz. végzésével a további eljá-
rás elrendeltetvén, annak az alap- és felülfoglalta-
tók követelése erej.'ig is, amenynyiben azok kielé-
gítési jogot nyertek volna, Kászonujfalu  községé-
ben végrehajtást szenvedett lakásán határidőül 
1916. évi május hó 31. napjának délután 3 
Órájára kitűzi, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók 
és pedig: 2 öl tüzit'a, 1 telü széna, 1 tehén, 2 
süldő a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett, 
szükség esetén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, liogy 
amennyiben részükre a foglal  as korábban eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv-
ből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban 
beudni, vagy pedig szóval bejelenteni el nc raulasz-
szák, mert különben csak a vételár feleslegére  fog-
nak utaltatni. 

Kelt Csikszentmárton, 1916. évi május hó 15. 
napján. 

SZABÓ ANTAL, 
birósági kiküldött. 

Szám 1322—1916. 

Faeladási hirdetmény. 
Ceikszentdomokos község elöljáró-

sága eladja Caikszentdomokoson a köz-
ségházánál 1916. évi junius hó 3 4 n 
d. e 11 órakor kezdődő árverésen a 
csiközentdomokopi községi iskola alap-
vagyon tulajdonát képező a Csikvár-
megye Csikszentdomokos község hatá-
rában lévő Meszespatak nevű erdejében 
található szél és hóvihar által ledöntött, 
nagyobbrészt bányafának  és fűrészáru-
nak alkalmas kihasználásra engedélye-
zett 1000 (egyezer) köbméter lucfenyő 
faállományát. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
a marosfői  állami úttól 2 kilóméter és 
a M. Á. V. marosfői  állomásától 2 kiló-
métor távolságra van. 

Kikiáltáni ár köbniéterenkint 8 kor., 
bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/o-a. 
Kihasználási idő tartama 1 év. 

Az árverezési és szerződési feltéte-
lek CsikszentdomokoB község elöljáró-
ságánál, továbbá a szépvizi m. kir. já-
rási erdőgondnokságnál rendelkezésre 
állának. Az erdőgondnokságnál megte-
kinthető a részletes becslési munká-
lat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árvere-
zési és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, 
figyelembe  nem vétetnek, utóajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árve-
rés megkezdése előtt az árverező bizott-
ság elnökénél nyújtandók be. A meg-
ajánlott összeg számokkal és betűkkel 
is kiírandó, s az ajánlatban kifejezendő 
az, hogy ajánlattevő az árverezési és 
szerzó'dési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Csikszentdomokoson, 1916. évi má-
jus hó 15-én. 
Györgypál Árpád, 

t. jegyző. 
György József, 

k. biró. 

>lWl'MÍ<í>U' MI'AU' MI'MI' Mí< 

N Y O M D Á S Z T A N U L Ó N A K 
felvétetik  egy ügyes fiu,  ki lega-
lább a középiskola II. vagy Ill-ik 
osztályát jó s iker re l végezte 

Vákár L könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

I R D E T É S E K 
olesó árszámitás 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

k i a d ó h i v a t a l b a ) ) . 
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nyári női-, leányka- és gyermek-kalapokat 
a l e g f i n o m a b b a k t ó l  a legegyszerűbbekig fogok  kiállítani és azokat 

^ a legjutányosabb árban elárusítani. - Szíves megtekintest ve tel-
• köte lezet tség nélkül kér, kivalo tisztelettel • 
| B c d e X S ó z s l , női divatkalap áruháza SxeusscSlssLaa.. | 

FOGAK! 
brassói Greising Albert * 

önálló fogászatra  jogosilott 
Közóhajra Csiksze-
:: redába költözött:: 

FOGAD: Elvégez minden fog-
orvo.it műtéteket, u Délelőtt 
m.: foghu-í'ftát  lie'yi ér 8 _ , 2 óráig 
zéstelcnitéssei, arany , 
és mAs töméseket; I; Délután 
kéezit müfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj-
padlás uéikill, korona 
és hidniunkálatokat. 

10 évi garancia! 

2—5 óráig 
Vasár- és ün. p-
napok kivételével. 

5 2 -

L a k á s a : Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 

fajBlSl  ÍB? 

Egy bútorozott szoba 
kiadó. — Hol? Megmoúdja 
lapunk kiadóhivatala. 

IjgniBiBiKulmHfaimG^ 

(
Mindennemű É| 

+ GUMM1HÜLLADÉK0T| 
( legmagasabb n a p i 

á r o n v á s á r o l a | | 
* Magyar Rngiplaáriioár R.-Társasái. * 

( Levélcím : â 

Budapest, Főpostafiók  206. H Vendéglő bérbeadói 
Seps iszentgyörgyön, Fótár mellett 

A KORONA VENDÉGLŐ 
1916. évi október hó 1 tői bérbeadó. 
Régi jó forgalmú,  különösen vidékibk 
legelső beszálló Iteiye. — Bővebb felvi-
lágosítást nyújt bérbeadással megbízott 

özv. dr. Bochkor Oszkárné 
Kolozsvár, Ferenc József-ut  74. sz. I. emelet. 

K ö z v e t í t ő k k i z á r v a . 5-5 

i írógépek ésvizvezeték berendezések 
szakszerű javítása elvállaltatik 

A Csíkszeredai Villamos-műnél. 

NÖI FODRASZTEREM ES ILLATSZERTAR 
C s i k s z e r e d a , Apaffi  Mihály-utca 10. szám. 

Hölgyek figyelmébel 
Állandóan raktáron tartok legdivatosabb hajcsattokat, haj-
tüket. fésűket,  szappanokat, kozmetikai cikkeket, valamint 
mindennemű illatszereket. Kifésült  h&jak bekötését elvállalom. 

Hölgyek hajfésülése  ondolálással és hajmosással. 
Kész hajmunkák és nöi piperecikkek szép választékban. 

A roéljeü tisztelt közönség szíves pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 

Szabó Lajosné női fodrászterme 
Csikszeredaban, a Hutter-szállodával szemben. 

i BÉRFIZETÉSI JEGYZÉK 
legújabb mióta, mely most. készült, el, ajánljom a munkaadók 
ügyeimébe, annál is inkább, mert csak ez a nyomtatvány felel 
ineg a „Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztárnak". 

Közbirtokossági költségvetés, költségszámadási 
f ü z e t e k  (uj minta), valamint a közeledő évzáró vizsgákra 

ISKOLAI VIZSGALAPOK 
jó minőségű papíron, a legjutányosabb árban beszerezhetők 

íákír Ii. könyvkereskedésében, Gsikszereda. 

1 
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Tanárok, tanítók és más érdeklődők figyelmébe! 
„ A MAPÁRTÖN1ÉSZET KÉZ IKÖNYVE " 
ciraü munka, melyből a madártöm ész etet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemere 
László, az orniihologiai központ volt tiszt-
viselője, a zsögödi M a d á r t a n i Á l l o m á s 
( m a d á r t ö m ő i n t é z e t ) tulajdonosa irta. 
Illusztrálva van dr. Szlávy Tibor és szerző 
fényképfelvételeivel  és r a j z a i v a l . 
A könyvnek uiás irányú használhatósága is van, 
amennyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szakírók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető betüsorosokkal. 

Kapható Vákár L. könyvkereskedésében, Csikszeredában. 
Ára 2 korona 40 fillér-  frankó. 

Nyomatott Vákfc  k könyvnyomdájába Oslkueredábu. 




