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Megjelenik minden • s e r d i n .
I Elöfísetési ar: Egész évre 12 kor. (Külföldre 16 K.)
|
Félévre 6 kor. Negyedévre 3 kor.
| Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n siámittatnak
Kéziratok nem adatnak viasta.

Dr. ÉLTHESÉS
GYULA
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI
TARSADALMI HETILAP.

határainkon való megjelenését. Kedves
és szeretetreméltó egyéniségének jó
Vilmos császár elismerése.
híre már átjött a szomszéd Gyergyó
10-10 évi szigorított börtön.
Csíkszereda, április hó. szentmiklósról, ty)l székelyeink rajonCsíkszereda, április 22.
A világháború hadvezéreinek egyik gásig megszeretitek ritka előzékenyséÁz oláh hordák kiverése után csakhamar
legkiválóbbja Litzmann német generális, géért, széles látókörű, magas művelt- a hatÓBágok tudomására jutott, hogy akadtak
elvetemültek, akik az oláh hadsereg szolgálakinek nevét az oroszok éppen ugy is- ségéért, jóságos emberszeretetéért ós tába
szegődtek, az oláh katonai hatóságoknak
merik, mint rettegik. Nevéhez hosszú Különösen a magyarok iránti nagyra- hűségesküt
vagy fogadalmat tettek és emellett
láncolata fűződik a fényesebbnél fénye- becsüléséért, melyben annyira ment, az elmenekültek vagyonát ellopták. A katonai
sebb hadvezéri sikereknek. A hadvezéri hogy megtanulta a nehéz, de édes ma- és polgári igazságszolgáltatás sújtó keze kértehetségnek, a szívós akaratnak, gondos gyar nyelvet, melylyel barátságosan lelhetetlen szigorral utói éri most ezeket, hogy
például szolgáljanak mindenki előtt.
előrelátásnak megtestesülése ö, kit ugy megszólítja honvédjét ugy, mint a leg- elrettentő
A
legocsmányabb
bűnök ezek, melyeknek büna német, mint a magyar katonák aty- egyszerűbb székelyt.
tetése az akasztófa, legjobb esetben 10- -20
Azok a fényes sikerek, amelyekről évi börtön.
jukként tisztelnek és szeretnek.
a
Magyarós
határhogygerinc és SólyomMost, hogy közénk jött és védi hóAlább közöljük a m. kir. kolozsvári hontár,
valamint
a szomszédos magaslatok véd hadosztálybiróság 1277—1916. sz. ítéleténapok óta székely kis hazánkat, melyet
rendelkező részét, mely Bánta Illés csika hitszegő orvtámadó rövid időre be- elfoglalása alkalmával a március 8-án, nek
madófalvi és Imre Mihály göröcsfalvi lakoso23-án
és
27
én
kiadott
vezérkari
jelenszennyezett, hogy annál csúfosabban
kat az állam hadiereje ellen elkövetett bűntakarodjék ki fegyvereink elöl, megis- tések megemlétyeztek, az ő nevéhez tett miatt 10-10 évi böjtnapokkal, kemény fekmertük, megszerettük és szivünkbe zár- fűződnek. Nyugodtak lehetünk, mert helylyel és magánfogságba zárással súlyosbítuk, miként ő is nap-nap után számta- határaink védelme olyan kezekbe van tott BulyoB börtönre itéli.
AZ ítélet rendelkező része igy hangzik :
lan megható jelét adja a magyarok letéve, hog semmifele meglepetéstől
Vizsgálati fogságban levő Sánta Illés csiktartanunk
nem
kell.
iránti nagyrabecsülésének és igaz ragaszmadófalvi
illetőségű és lakos, 46
A kiváló nómet hadvezér ritka jubi- éves, gör. születésű,
kodásának.
kath. vallású, nős, földmives és
őszinte örömmel emlékezünk meg, leumáról megemlékezett a német csá- Imre Mihály aldoboji (Háromszék vármegye)
hogy április 1 én ünnepelte Litzmann szár Ő Felsége is, ki meleg szavakkal születésű, göröcsfalvi (Csikmegye) illetőségű
lakofl, 40 éves, ev. ref. vallású, nős, egy
gyalogsági tábornok ö excellenciája, üdvözölte öt. Ez alkalommal legtelje- és
gyermek
atyja, napszámos, polgári egyének
sebb
elismerése
és
kegyes
hajlamának
azon német hadsereg-csoportnak parancsvádlottakat
bűnösöknek mondja ki a Kbtk.
noka, amely immár hónapok óta védi jeléül ünnepeltnek a Vörös Sas-rend 327. §-ába ütköző és 829. §. szerint minősülő,
az ellenséggel szemben a csiki határ- I. osztályát a cserfalombbal és kardok- az állam hadiereje elleni bűntettben, melyet
azáltal követtek el, hogy midőn 1916. évi szephegygerincet, 50 éves katonai szolgálati kal adományozta.
tember hó vége körüli időben az ellenséges
jubileumát. Mivel csupán néhány héttel
A sok üdvözlő sürgöny között volt román
Erdélyben Csikmegyének több
előbb ragadta el a halál tábornokunknak a Hindenburgé, Ludendoiffé, József fő- községétcsapatok
megszállva tartották, mindketten az
hitvesét, kivánBágára az ünnep szük herceg hadseregparancsaoké, Avz vezér- ellenséges román parancsnok kívánságára önkeretek között folyt le.
kari főnöké, kik a legmelegebb szavak- ként községi birói tisztet vállaltak, abbeli miJubilánsnak mindazonáltal elöljárói kal fejezték ki a babérral koszorúzott ki- nőségükben esküt is tettek arra, hogy a rokirály irányában hűséggel viseltetnek ós
részéről bőven kijutott az elismerésből váló hadvezérnek szerencsekivánataikat. mán
a meghagyásoknak mindenben eleget tesznek,
De nem volnánk igazságosak, ha midőn pedig ezt az el nem menekült lakosés a bajtársi ragaszkodásnak is számos
nem
emlékeznénk meg Litzmann tábor- ságnak tudtára sdták, egytzersmind megfenyebizonyítékát tapasztalhatta.
nok
egyik
legértékesebb hadvezéri tu gették őket azzal, hogy c ki parancsnokaikMég jól emlékszünk azokra a nanem engedelmeskedik, azt a román katopokra, midőn 1914. november havában lajdonságáról. Megható, amint a frontra nak
nak
által
agyonlövetik, továbbá az ellenséges
kipirult arccal olvastuk városunkban a induló menetzászlöaljakat felülvizsgálja, román csapatok
részére erőszakkal különféle
kora reggeli külön kiadásból azt a nagy- a legénységet megszólítja, felszerelését ingóságokat rekviráltak s ennél maguknak is
szerű áttörést, melylyel Litzmann tábor- személyesen megvizsgálja és mily ked- anyagi előnyöket biztosítottak és pedig:
nok a III. gárda gyaloghadosztálylyal vetlenség és boszuság fogja el, ha
Sánta Illés vádlott, mint Csikmadéfalvának
Brzezinynél szétzúzta az átkarolással egyik-másik legényének egy kisebb fel- a román parancsnok által kinevezett községi
fenyegető oroszok vonalát és utolsó szerelési tárgya, például meleg ruhája bírája a Vaslabán Peter által legeltetett körülsebesültjét is megmentve, 12,000 orosz hiányos. A tiszteknek mindig szigorúan belül 1000 juhot és 11 szarvasmarhát, mely
nyáj illetve csorda több madéfalvai illetve
foglyot és 48 ágyút hozott magával. lelkére köti, hogy vigyázzanak a kato- szentegyházasfalusi
gazdának tulajdonát kéBzen a napon megtanultuk nevét ismerni. nák testi és lelki épségére: az életük pezte, polgári egyének és román katonák
Mikor felvirult a gorlicei hajnal és nagy kincs, a lelkük pedig a katona közreműködésével elhajtotta és a román paaz orosz mindenütt megverve, a Narev- bátorságának rugója. Mikor kimegy a rancsnok rendelkezésére bocsájtotta, ez alkaaz ellenszegülő Vaslabán Pétert bánvonalat is elvesztette, Litzmann tábor- lövészárokba, minden katonához van lommal
talmazta,
a maga réBzére megtartott egy tenok volt az, ki 1915. augusztus havában egy barátságos szava. Csak a minap henet borjúval pedig csak akkor szolgáltatta
a XXXX. tartalék hadtesttel megvivta dicsért meg egy honvédet, akinek me- vissza, amidőn a román csapatok saját hadKovno bevehetetlennek hirdetett erődít- leg elismerését fejezte ki, kezet fogott erőnk elől visszavonultak, ezenfelül az elmeményeit. Győzelemről győzelemre ve- vele, mert a fiu egymaga 56 muszkát nekült Simon Istvánnak deszkáit és Meskó
Jakabnak tűzifáját Baját céljaira felhasználta
zetve vitéz hadtestjét, egy hónappal fogott el.
s egy ideig idegen csikók, ökrök és juhok is
később Litvánia fővárosát, Vilnát hóA középponti hatalmak fényen harc birtokában voltál.
dította meg. Ő volt az, ki 1916. évi téri sikereiket és győzelmeiket annak
Imre Mihály vádlott, mint Göröcsfalvának
augusztus—szeptember hónapokban ak- köszönhetik, hogy ilyen hadvezérei van- a román
parancsnok által kinevezett bírója ,«
kori hadseregcsoportjával Wolhyniában nak, mint a mi Litzmann tábornokunk. fenti nyájból 150 drb juhot átvett és az «1
feltartóztatta a rendkívül erős orosz A kiváló hadvezérek nevelik a hadse- nem menekült lakósok között felosztott, két
támadásokat.
regeket és ápolják azok közszellemét. darabot magának is megtartott, egyes elmelakósok tulajdonát képező 16 drb szarE fényes győzelmek után a legna- A jó hadvezér összeforr katonájával és nekült
vasmarhát ÍB az e) nem menekült lakósok kögyobb örömmel és rendíthetetlen biza- akkor a siker nem maradhat el az zött felosztotta, Fekete Imre lelkésznek türi-

Litzmann tábornok jubileuma.

lopoMtl fogadtuk hadsereg csoportjának idegek most folyó világháborújában.

Az oláh bírók büntetése.

ftyát a «ját Qétyalra fordította, további Mát*

* «Mal»
tőségek, sem az igazgatóság és a katona baIgnácznénak 3 véU buzábéi őrölt iieetiit visoonlatban házhoa szállítva kis ós nagykoa- ttrógok
egyeWwaem adhatnak.
tulajdonos (IWMIRI da4Ér&«0át háriftm vitte,ség^ben 54 fillér, rendezett tanácsa vároBoí- Teljesen engedélyeket
eéltalan
tehát,
ba a srfBitó közönség
a 70 éves Miké fenácttt imán katonákkal ban ttintén 54 fillér, törvényhatósági joggal
hadi munkára ţltfekte s «z alkalommal ugy felmházott városokban 58 fillér, Budapestea Ilyen kérelmekkel nevezett hivatalokhoz fordul.
nyilatkozott, te» moll mOgtanit)» • btdös 60fiHér a tej ára. A rendelet megállapítja • Budapest, 1917. évi március hóban. A m. kir.
magyarokat otthIbrvénMv, Mrt nincs Isten, tehén és juhtejből készült sajtnak, Jahturónak államvasutak igazgatósága.
—
' Elveszett folyó hó 21-én délután egy
aki a románokat visBzaíéritse, most mir ro is a maximális árit. A rendelet élotbe lépett.
8t
éves
kanca, homlokán fehér csillag,
mánok vágytak; Császár JóMtofnét, ald Baját
— Kitüntetések. A király Arz Arthur előhám-,sárga
csapataink MaeMóse Matti örömének adott vezérkari
ablakos kantár- ós francia gyeplővel.
főnöknek
és
Rohr
vezérezredes,
hadkifejezést, Saf*
idâafto, trdögasszoayaak
a bárói méltóságot, Csa- Aki megtalálja vagy nyomra vezet, illó juta
nevezte, mire U2 ott jelen volt román csendőraorogparancsaAbaak
nádyFrigyes
gyalogsági
tábornok, hadtestpa- lomban részesítem. Cseh István mészáros es
nevezett asszonyt brutálisan bántalmazta éB rancsnoknak a belső titkos
tanácsosi méltósá- hentes Csíkszereda.
megöléssel fenyegette, Kósa Illésnek megpa got dijmentesen adományozta.
— Köszönetnyilvánítás. A világháború
rancsolta, hogy a faluban elrejtett dohányt és
forgatagában
idehelyezett zsidó hitű katonák
—
Királyunk
a
székelyekről.
A
király
m n t kutassafel s ugyanakkor azt mondotta
az
eltöltött
izraelita
ünnepek alkalmával azon
a
legutóbbi
budapesti
tartózkodása
alatt,
töbegy román katonának, hogyha Késa Illés nem
nemes
és
áldozatkész
szolgálatukért őszinte
bek
közt
a
református
egyház
küldöttségét
tesz «leget a felhívásnak, abban az esetben
és
leghálásabb
köszönetüket
tolmácsolják dr.
fogadta
és
Boér
Elek
érdélyi
főgondnok
előtt
be kell kísértetni Ssentdomokesra a remán
Harmat
Leó
kórházi
főorvos
urnák,
ugy Vollin
ezeket
mondta
—
Erdélyről
szólva:
A
széparancsnoksághoz « ett fébe lövetni, vádlott
áttatth— e*t heegwtatte, begy i a román kelyeket jól ismerem, hisz erdélyi parancsnok Ferenc cs. ós kir. főhadnagy urnák azon fáraIsten, m^jd megtanítja a magyarokat oláh tör voltam. Jól verekedtek, kitűnő katonák, külö- dozásukért, melyeket az ünnep megtartása érnösen a 82-esek. A felség magasztalva szólt dekében elkövettek. Azonkivül Widerné óoagyvényre
ságának valamint Gicza Rózsik» kiSMWonyés 24-eB honvédek hőstetteiről.
Ily módon tehát vádlottak az ellenséggel a 82-ősök
kik önfeláldozásukkal és ízletes főztjeik—
P.
Mikó
Ilka
temetése.
Pauszné
Mikó
egyotértétfM bocsátkoztak, azzal a cékattal, Ilka temetése az impozáns részvét megható nak,
kel
kedveskedtek
ünnep megtartása érdeh«y ebből az ellenségre előny, saját had- megnyilvánulásával hétfőn délután CsikBomlyón kében a zsidó hitűazkatonáknak.
az
erőnkre pedig hátrány háromoljék, s ezért a Seent Ferenc-rendiek kegytemplomában ment ég áldását rájuk és fogadják érteKívánjuk
a
leghálá<ket a Kbth. 829. §. btotetési tétele alapján,
köszönetünk nyilvánítását. Csikszereda.
a 92. alk&lnmtaa és a 25. §-hoz ütött 2 ikvégbe. A vármegye közszeretetben és köztisz- sabb
Az
egybegyűlt
zsidó katwiák nevében: Haan
teletben
álló
nagyasszonya
virágerdőben
tette
megjegyzés Qcyelenbe vétele meHett különMWü va évi, havonként egy napi kenyér és meg hosszú útját Budapestről hón szeretett Jenő őrmester, Klein Árpád szakaszvezető,
Via melletti böjttel, a böjtnapokon kemény szülőföldjére, honnan az orvtámadó ellenség Weisz Lipót tizedes, Farkas Márton tizedes.
menekülni kényszeritette. Az őszinte szeretetfckbtfyel 4» a btotetési idő 1, 12, 24, 36,48,
nek
és ragaszkodásnak megható megnyilvánu60, 72, 84, 96, 106, 120. héwpjaiban magánfogságba zártesal súlyosított súlyos börtönrelását láttuk, midőn a zivataros, sáros időben Szám: 91—1917. R.
városunk és a szomszéd községek, ezek között
Ítéli.
Faeladási hirdetmény.
is főleg Zsögöd község közönsége gyalog tette
A csikjenőfalvi közbirtokosság, CBikmeg a több kilométeres utat, bogy az elhunyt
nagyasszony végbucsujánál jelen lehessenek. jenöfalva községházánál, 1917. évi máKÜLÖNFÉLÉK.
Gyönyörű koporsóban pihent Mikó Ilka, az élő
hó 14-én délelőtt 11 órakor kez— Ssettlólyi M*. Dr. Élthes Béla felcsiki virágkoszorúk nagy tömegével körülvéve. Ál- jus
dődő
zárt írásbeli ajánlattal egybekötött
járáwTVOs polgári áWáaába visszahelyeztetvén, dott jó lelke halhatatlan lett, fáradt teste megnyilvános
szóbeli versenytárgyaláson
*asaérkeaeet és orvosi működését megkezdette. tért őseihez. A temetési szertartást Bálint LaRended d. e. 8—10-ig, délután 2—3 óráig, jos féesperes fényes segédlettel végezte. A te- eladja a tulajdonát képező Csikmadaras
CaikMBredáb&n, Apafii Mihály-utca 7 szám metésen résztvettek Ba összes hivatalok tes- II. határrészben Naskalat patakában
alatti iakásáa, dr. Fejér Antatoé amő házában.tületiig. Ott láttuk Gyalókay Sándor főispánt, fekvő mintegy 200—300 ra'-t kitevő
— A királyné navenapja. Folyó hó Fejér Sándor alispánt, Bigner József kir. tör27-to, Ö csitt ári és királyi apostoli királyi vényszéki elnököt, Szacsvay Imre vezető kir. széldöntött lucfenyő fatömegét.
A széldöntött fatömeg a CsikszentFelségének, Zita királynénak névnapja alkal járásbirót, dr. Uj falusi Jenő polgármestert az
összes tisztviselőkkel. Gondolatban és együtt- domokos vasúti állomástól és a gőzfüfeábél ttboepélyesistenitisBtelet és katonai pa
Dádé iMC. A programm Összeállításán most érzésben pedig ott voltak mindazok, akik távol rósztől mintegy 15 klm.-nyire fekszik,
dolgosuk. Az ünnepélyen a polgári és katonai idegenben hallották meg a megrendítő gyászt, amelyből 8 kim. jókarban tartott megyei
de a temetésen részt nem vehettek. A legméhatéségok tmUUetileg vesznek részt.
igaz részvét nyilvánult meg Mikó Bálint ut, 7 kim. nagyobb részt csak téli szál— A belügyminisEter körútja. Sándor lyebb
belső
titkos
tanácsos, vármegyénk hosszú időn lításra alkalmas erdei ut.
JÉMI belügyminiszter, Betegh Miklós éa Koós át volt főispánja
iránt, ki az elhunyt nagyKikiáltási ár a helyszínén m* kint ő,
Mfbily kteéretében újból bejárta a sokat szen- asszonyban nővérét
vesztette el. Elhunytáról azaz öt korona.
V«dett Székelyföldet Vármegyénkbe szombatonaz alábbi gyászjelentést
adta ki:
étfeemtt Megjelent Ceifcs/ebtt&ártonon, CsifcBánatpénz 200 korona. Kihasználási
Csikzsögödi Mikó Bálint v. b. t. t., Csik idő l év.
ttoredánteGyergyószeatmikióson. Városunkban «tisztviselőkaépes küldöttségét fogadta, vármegye nyug. főispánja, a főrendiház tagja
Az árverési feltételek alulirt m. kir.
pttaaNfkttt meghallgatta éa azok orvoslását ugy a maga, mint nővére csicsókereszturi özv.
járási
erdőgoudcokságnál megtekintTorma
Imrébé
szül.
csikzsögödi
Mikó
Berta
s
Ailttáaba botyette. Vacsoráira Litzmann táborennek leánya Mária dezseri báró Rudnyánszky hetők.
aik vewttge volt.
— Haáikár-felV-ételek. Csíkszereda vá- Józsefné, férje dezseri báró Rudnyánszky JóAz árverési és szerződési feltételekrosbanfeótfőh délelőtt a hadrkár-felvevő bizott-zsef ésfiai Sándor es Imre, továbbá az összes től eltérő kikötéseket tartalmazó, vagy
ság megkezdette működését. Először a tiszt- rokonság nevében fájdalomtól megtörten jelenti bánatpénzzel el ndm látott ajánlatok
TiwiCk kártrcjelentéseít tárgyalják. A sorrend a legjobb nővér, nagynéne, dédnéne és rokon figyelembe nem vétetnek.
a virosháiára abc rendben naponként kifitg- özv. ohabalungai Pausz Józsefné csikzsögödi
Mikó Ilonának a II oszt. Erraébet-rend tulajKikiáltási áron alul eladás nem törgwztve vtt.
— Kimeveíés. A belügyminiszter a jöve-donosának élte 82-ik évében Budapesten, folyó ténik.
thfloinadtt I. fokú megállapítása, a vagyonadó- bó 18-án reggel fél 7 órakor, a haldoklók
Csíkszereda, 1917. évi április hó
nak, továbbá a természetes személyek és a szentségének felvétele után, végelgyengülésben 25-én.
történt
gyászos
elhunytát.
—
A
boldogult
hűlt
jtvwteiem&dófizetésére köteles jogi személyi
Saépvizi m. kir. járási
haétayofpeségadójának elsőfokú kivetésére az tetemei Budapesten (Országház XVII. sz. a.
1917—1919. évek tartamára Csíkszereda ssék- tapu) folyó hó 20-án délután 4 érakor beszenerdőgondnokaág.
Myiyel niaftaAé adófeláftólatnlási bizottság el- teltetvén, Caikeomlyóra fognak számíttatni és
aftfeMl T. Nagy Imra kir. tanácsost kinevezte. ott a boldogult szülői hamvai mellé fognak
Az engesztelő
— MÖl^rtetés. A. király csicseri Csicseryörök nyugalomra elhelyeztetni.
Budapesten a lipótvárosi
£riguioná ezredest és testőrfőhadnagyot vezér- szentmise-áldozat
ilebániatemplomban folyó hó 21-én délelőtt
ómagyerá téptette «16.
"él
11 órakor, Csiksomlyón a később meghaJegyző urak figyelmébe! Az
~ . ? ^ 1 - haűíkőlwön. Az osztrák- tározandó időben fog az egek Urának bemu- összes felmentési nyomtatványok
magyar jwgyfrank főtanácsa e hó 26-án ülést tattatní. BudapeBt, 1917. évi április hó 18 án
kaphatók Vákár L. könyvkerest*t, melyen a. hatodik magyar és osztrák hadi- Az örök világosság fényeskedjék neki!
kedésében, Csíkszeredában.
MlCafln feltételért vitatják meg.
- Kitüntetés. Solymosy Károly 23. hon— Az errdéiyi kormánybiztosság és a védgyalogezredbeli
őrmester az ellenséggel
TiMtatoiepltÖ Bimtság Brassóban. Az szemben tanúsított vitéz
magatartásáért, a koertélyrészí kormánybiztosi hivatal és az „Er- ronás ezüst érdemkeresztet
& vitézségi érem
tíélyréaeí VfssfcatfchípitÖ Bizottság* a napokban
seal&gján
kapta,
kinek
ez
már
a második kitttMzi székhelyét Marosvásárhelyről, ffletve
tüntetése.
Költfss várról firamóba.
—ttogszüníltamrdfci hústalan nap. - Hirdetmény. Értesítjük a •. szállító
A MTBlalos htp K8ZÜ a kormányrendeletet, közönséget, hogy aaokp&k as áruknak felvétele
mely a keddi napra elrendelt vágási és a és továbbítása iránt, amelyek a mai viszonyok
MttAolm$ra etaâdeft httsfogyaszt&sf tilalmat
között egyáltalán szállíthatók, a szükséges inmpnoRn.
tézkedéseket megtettük. Hogy mely áruk szálüzletét Apafii Mihály -utcza
— Kományremaeiw * tejáwüt a u l - líthatók, afra nézve áldomásaink az érdeklődő
19.
szám alatt (Pototzky MárHálittMM, A «««tăios lap legwóbbi Bzémá- szállító feleknek készséggel adnak felvilágosíton ur házában) megnyitotta.
nwtJetent tesdoletken aftomtay MaosÁ- tást Figyelmeztetjük a t szállító közönséget,
MAMM Mgttlapuís a H AráHttk maximális hogy a kijelölt árukon kívül egyéb áruk szál- Ablak üvegezést elfogad mérsékelt árbau.
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gUMCHM * WrAOM és IbgyaifltA köiövtilítására sem az állomások, Bem az üzletveze-

NAGY FERENCZ

Nyomatott V r L könyvnyomdájában, Csikeredábao

