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Uj korszak felé.
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MA még sejteni is alig lehet, hogy
mikor ér véget a világháború, azt azonban mindenki érzi, hogy bevégzódésével uj korszak indul meg a nemzetek
életébeu. A pusztítás munkáját minden
téren az újjáépítésé va^ja tnajd fel,
hatalmas lendület ragadja magával közéletünket és nem áll meg azon a fokon,
ahol a háború kitörése előtt voltunk,
hanem a fejlődés magasabb köreibe
szárnyal velünk.
Bt nini titkos megérzésből fakadó
jóslat, hanem konkrét jelenségekből
vonható logikus következtetés. Áz osztályok érintkezése sohasem volt bensőségesebb, megértőbb, a szeretet munkálkodása buígóbb, az egész társadalom
tevékenysége tudatosabb es nagyobb
arányú, mint napjainkban. Ifjú királyunk
érett uralkodó bő'.caesége jogok kiterjesztését, népjóléti intézmények szapo
ritását tűzi feladatául a kormánynak.
Bzek az erők ma még a háborús
terhek elviselhetőbbé tételét szolgálják,
a békekötés után azonban felszabadulnak és minden emberi számítás szerint
megteroatik az anyagi és szellemi gya
rapodás uj korszakát, amelyet boldog
reménykedéssel, áhítozva vár minden
ember.
Nem szükség azonban, bogy tétlenül
várjuk, minden embernek módjában áll
azt siettetni, kisebb-nagyobb mértékben
részt venni létrehozásábau. Kétségtelen
ugyanis, hogy annál hamarább és annál
kedyezóbb feltételekkel érhetjük el a
b^két, minél nagyobb mértékben rendelkezik vitéz hadseregünk a küzdelem
anyagi eszközeivel s minél jobban megdöbbentjük ellenségeinket pénzügyi téren való erőkifejtésünk nagyságával.
Bnnek az utja és módja pedig: a má
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A tisztviselők értekezlete.
Gyalókay főispán akciója.
Csíkszereda, május 8.

Tekintettel az élelmi és háztartási
cikkek árának a háború kezdete óta
folyton fokozódó emelkedésére és az
emiitett cikkek beszerzésinek nehézségeire, a tisztviselőknek immár elodáz
hatatlan existenciália kötelességévé vált.,
hogy beszerzési csoportokba tömörüljenek. E tömörülés biztosítja egyrészt
tagjaik részére az elsőrendű tömegfogyasztási cikkeknek beszerzését, másreszt a nagyban való vásárlás előnyei
nek kihasználását.
K beszerzési csoportoknak célja az,
hogy olcsó és jó minőségű élelmi és
háztartási, főleg pedig elsőrendű tömeg
fogyasztási cikkeket nagyban beszerezzenek és a beszerzett cikkeket tagjaik
részére, könnyen hozzáférhető módon,
lehetőleg nagyobb menoyiségekben, a
beszerzési és kezelési költségek alapján
megállapított olcáó áron, a családtagok
számáboz mérten megállapított arányban
kiszolgáltassák.
A beszerzézi cioportok ügyeinek intézését és vitelét az érdekelt alkalma
zottak kebeléből alakított megfelelő, a
szükséges kereskedelmi mozgékonysággal rendelkező szervezetek látják el, a
gyors lebonyolítást biztosító, minél ke
vesebb költséget igénylő eljárás mellett
Miután a tapasztalat azt mutatja,
hogy a beszerzési csoportok fényesen
beváltak, a m. kir. pénzügyminiszter
leiratban értesítette Gyalókay Sándor
főispánt, hogy a már megalakult és
ezután megalakulandó beszerzési csoportoknak forgótőke céijaiia megfelelő
összegű kamatmentes előleget engedélyez. Igy a budapesti pénzügyi alkalma
zottak beszerzési csoportjának 250,000
korona kamatmentes előleget engedélyezett.
jus tizedikén kibocsátott hatodik
Nem kétséges, hogy Csikvármegye
hşdikolcsdnnek tömeges, minden területén legalább is Csíkszeredán és
eddigit felülmúló arányokban való jegy- Gyergyószentmiklóson volna megalakízése. E-tól senki se maradjon távol, tandó a tisztviselők beszerzési csoportja,
valakinek esak tehetségén áll, bár a leg ami annál könnyebben megvalósítható,
kisebb összegű kötvényt is egyszerre mert mindjét városban életképes fovagy részletekben megvásárolni. A ma- gyasztási és beszerzési szövetkezetek
gyar emberről azt mondják, hogy ha működnek, melyeket a gondos előre
egyszer pörlekedésre adja fejét, az látás a háború elején már életre hivottutolsó vánkosától is, megválik, csakhogy A szükséghez képest azonban ezen bevégig győzze a pert költséggel. Hát a szerzési csoportok más tiszt\iselő góc
vijágháboru óriási perét sem veszíthet pontokon, igy Csikszentmártonon, Szépjük el z nem hagyhatjuk abba költség vízen és Gyergyótölgyesen is megala
faiján, ha mindjárt szájunktól vonjuk isklthatók volnának.
el falatot. Hiszen jön már az ítélet
Minthogy a megalakítandó beszerzési
éz ni. leszünk a nyertes fél.
csoportok számának és helyének megjön már fényes hajnalival az uj állapítása, a szükséges kamatmentes
korszak. Ki keni akar akikor boldog előlegek kieszközlése és egyéb ezen
lenni a^ban a büaake tudatban, hogy kérdéssel összefüggő köiülményefa tíez
•ţejâiftz. képest kivette részét a világ» tázása beható eszmecserét igényel, Gya
lókav Sándor főisnán a legközelebbi
kihnrn Aiaa*irá1án*k a tmrhoib/Sl f

Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n s^ftmittntoak
Kéziratok nem adatnak vissza.

napokban értekezletre hívja ösaze a
vármegye tisztviselőinek és aikaimagottainak összes hivatalfőnökeit, mely értekezlet hivatva lesz e kérdések tárgyában határozni.
Ne m kételkedünk, hogy a főispán
által kezdeményezett akció nagy fon
tosságát tisztviselőink e nehéz napokban
fokozott mértekben érzik és sietni fognak unnak mielőbbi eredményes megvalósításához segitőkezüket nyújtani.

— Arz n y i l a t k o z a t a .

Er-

dély védve van. Budapestről jelentik:
Arz vezérkari főnök a Wiener Tagblatt
főszerkesztőjének a következőket mondotta :
— A központi hatalmak katonai
helyzete lehető legkedvezőbb. Német
szövetségesünk katonai erejében vetett
bizalmunk rendithetetlen, biztosan hiszszük, hogy az ellenségnek minden áttörő kísérlete meg fog hiusulní. Az
Erdély kiürítéséről elterjedt hír minden
alapot nélkülöz. Erdély szűkebb hazám
és mindon ily fajta eshetőség ellen vértezve van.

A háború,
AZ angol-francia offetieiva kudarca keltette
rémületet az entente legügyesebb tollforgatói
is hiába iparkodnak szépítgetni. A tények «fejével s'/embe>u tehetett c-n a legngyafurtabb
okoskodás és hatástalan a legtökéletesebb stílusművészet.
A nyugati szövetségesek veresége annál
fájdalmasabban érinti a megriadt közvéleményt,
mivel ellenségeink ezúttal is a legvakmerőbb"
hitegetésekkel helyezték kilátásba a döntő
győzelmet.
Ha a francia és angol zsurnalisztika némi'
leg is tekintetbe vette volna az olasz passzivitást, az orosz forradalom nyomán támadt
helyzetet, jósolgatásaikban tartózkodóbbak lettek volna. És harinára párisi és 'a londoni:
kormány uem is tudott szabadulni, attól az ét"
fogultságtól, melyiyel a németek erejét ée;
ellenálló képességét kezdettől fogva lebecsük
ték. legalább körülnézhettek volna a saját táborukban. amely a rokkant és roskadozó nem-:
zetek gyűlölethelyévé vált.
Józan ésszel vájjon ki állíthatná, hogy-Né*
metország, Ausztria-Magyarország, Bulgária
avagy Törökország képtelen a háború erélyes
folytatására ? Viszont ki tagadhatná azt, hogy
Szerbia. Montenegró, Románia és Belgium ereje
már teljesen megtört, hojry Olaszországot még
a tavaszi napsugár sem serkenti offenzív feU
lépésre és Oroszországnak kétségtelenül még
mindig moglevő jelentékeny erőit a forradvlmi
állapot maljdnero teljes tétlenségre készteti.
A már csak a kifáradt Franciaországratár
maszkodé Adglla ily módon meg veit verve,
mielőtt még megkezdte volna az arrnsl tárna?
dáet. Azon erkölcsi és katonái fölény előtt»
melyiyel Hindenburg állotta útját a kitűnő w*
szerelésben s a tüzérségi túlsúlyban bizakodó
angol-francia támadóknak, a gőg és elbizakodottság Irányítottá offenzívának meg beflştt
biueutolZ;
A BulyOB áldozatu és amellett: mégfl^red-

mAnvtpUn tümmrcaaták nemcsak a francia éa
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oácskozó diplomaták. Várjuk é. kl«áV
M eogel tié\M ejtik rémületbe, hao'tu t e r ű é
juk
a békét mert védelmi háborút íolf
wetoKfttlef * leghátráayo*«bbM b«fulyA«oij4k
a harcoló caapatoket t«. t*. minél attrübten eddigi nagyszert! katonai sikereink mel- tatunk, de amíg érett gyümölcsként elénk
fognak megiamétlődoí u ál<los»U«l|*«, aikernem hull, addig felemelt f ő v e l megyünk
leien tömegrobamok, annál hamarabb ér majd lett és teljesen felkészülve megyünk a
az uj te lemények elé és bizalmunk,
végső
megoldásnak
elébe,
—
Arz
véget a nyugati oegy hadművelet, melynek
vezérezredesnek, a monarchia ve- r e m é n y s é g ü n k , minden akaratunk ebben
tazajláaa ét befejné** előtt a hivatalon Francibáró
aOTMág éa Angii* alig kapható a béketárgy* zérkari főnökének hadi programmja az a két lelkes szóban
összpontosul
léeok megkezdésére.
ellennég két»égbee«ett erőfeszítésével

Kitartunk

A nyugati offenzíva alkertelenaége caak el-izemben. Erő, energia én nyugalom bűkedveUeoedéat izUlhet a franciák én az ingó- völete árad e kemény hzavakból. Hátok astfvetaégeadnél 1«. Alexejev orwiz geneehzt«ndó tiíng^rny: «zi-nvedéHének,
rallaazlmua azzal biztatja ugyan a nyugati azö rom
vérúldozalának nnmmi nyoma sincs raj

Előre Arz.
A

tisztviselői f o & y f t w t á s i szövetkezet köréből

vétségetekét, bogy aegit^égükre elet, amint az
Amint erű*Ultink, a nzövetkeeet vezetőséIdójár4a k«dve/.Ar« fordul, de Gádoraitól rég tuk. Fölényes, morals én fizikai kész
negtanaltuk, hogy az Időjárásra való hivatko- jjég fölött kí-ll rendelkeznie annak a gét igen kellemetlenül érinti a tagok acoo
zásnak rai a tulajdonképpeni értelme.
hadv-zérnek, aki ily bizonyos a maga réazéuek eljárána, akik az Üzletvezetővel
A front egyéb azakavzain, mint az utóbbi hadseregének képességei felől.
Hzemlxín klméletlenkednl, aőt gorombáakodül
napok jeleotéaelbő] tudjuk, az oronxok talán Mikor Arz báró rné? hadoHZtálypa szoktak.
valamelyes harci tevékenységet kezdeményez
Ugy látszik igen .sokan flgyelmuo kívül
hetaek, de nagyobbszabáau hadműveletekről rarics/jok volt. az erdélyi batáron, egyik
hugjják,
boiey a jelenlegi üzletv-zető: Oál Feaz adott viszonyok között HZÓ aein lehet.
gyújtó parancaát ezzel a «zóval véA buvárbajóharc caodáa eredményei n»p gezte : el ón- ! Kr. a győzelmes JelnzO éH renc tulajdonkép hziveuKégből végzi ezt a nagy
ról napra fokozódnak. Most már az angolok utána a parancsnok keményen csattanó fetalŐMHéggel járó nehéz munkát H mindezért
•em merik tagadni a tengeralattiak veszedel- neve adta meg annak a tizékely fiukból Hcmmi flzetéH vagy dijazáHban nem rébzeaül.
mea voltát A némít jelentés azerlnt április
Mondanunk sem kell, hogy ez a jelentékeny
hóban ujabb 118 000 tonna puaztult el én igy álió hadosztálynak a népszerű nevét,
megtakarítás a küzünaég Javára van, rnert kiamely
ma
in
ugy
hangzik
még,
hogy
a mult uavi eredmény megközelíti, vagy talán
„előre Arz!" A székelyek mentek előr", Hisbb lévén a fenntartáhl költüég, olcsóbbau
meg la baladja uz egy millió tonnát.
A* Amerikában tartózkodó angol-francia ziláló táltosokon, mentek hóban, sár lehet az egye» cikkeket forgalomba hozni.
Krdebe teliát n Hzdvetk«:z<tt raiüden tagjáblfOttaág érthető bujgalmat fejt ki abban az han, nark <ntyujuk Hzikrát hányt a fehér
Irányban, hogy Amerika lehetőleg gyomlUa a kövön u a Hz;'b"ni havaaok nziklái vér nak, hogy az üzl«jtvezetóvel üzembem megküklaebb térfogatú hajók épItéHét. Az elfogadott tői pirosodva mutatták a hős hazasze- lönböztetett virielkedeat taauKÍtson és Önérzetlpua a 3000 tonnái kereskedelmi hajó. Az retet orszógutját, ruirjt egykoron Csaba tet Hfcrió viselkedétM által, Ciál Kerenc helyamerikaiak már régebben azt tanácsolták az királyfiét a tejút cnill»gmiriíidjai. A
zetét elviselhetetlenné ne tegye.
angoloknak, hogy a nagyobb hajók helyett in
k&bb több, bár klaebb térfogatú hajókat épít nugyazeiü vezér, aki Erdélyt megrnen
Kok panaiizra ad okot az ÍH, hogy a tagok
aeoeb, mert azerlntük a buvárhajóveazedeleiri ti;tt»i az olihok mohóságától, most az az iiiazghtÓHág kifUs;guHztett rendeletét nem
veatltene IntenzlvltáHából, ha például egy egéhz hadsereg élén érvényenitheti tu- vesüik figyelembe. I'éldául nlrich megengedve
1G.000 tonnán helyett őt 11000 tonnát hajót dáiiát éw fanaţi/.áló tehetségét.
neiikinek, hogy a kiszolgáló asztalokon belül
kellene a németeknek tslaülyenzt«ni. Az angoÖr/iin én bUHZkeHég olvasni o lelkeskerülve fiókokat huzugálba«son ki a kuta<íaonlok, akik mindeddig makacsul ragaazkodtak a
nagy térfogata konstrukciókhoz, mo*t rimán- odaadástól csengő Hzavukat, amelyekkel mataüHon ott. ahol tulajdonkép másnak keresni
kodva kérik az amerikaiakat, hogy siessenek Arz báró a liurmadik nyári hadjáratba valója niucH, c^ak n kl^zolgáió személyzetnek.
a klaebb hajók gyártásával.
indul. U':ttcnihetei.len férliui energia
A azövetkezet igazgatóxága elvárja a vanug/irzik belőlük. K Ijékehajlandóságu Hárló közönRégtól, ho^y az itt előadót'akut
világban Ha^ym j61 hat uz izig vérig H/ivlelJe meg és radikálln loté/ki-deMtket u«
katona k' iM iiy kijel<Mitér.e. hogy a há- jirovokáljun.
Minde nki te lje,h í t»e kii te lesr ború i-íi'-.r,z i d(li/,i folyuiua a központi
(Iw. a Jfiffkayato/jh,
mnH az ignzgmioaág
hatalmak
fényen
győzelmeinek
Horozatát
méltán
elvurhut.
No,
meg
az
iu, bogy a ki
néjfét ííh jeyyezzett
a luulimutatja. Emlékezni kell erre, ha majd mtrn vútúrol, vugy már bevásárolt, az ÜAkidcHÖnre.
mérleget kénzitenek a béke felöl ta- lutben kn*r.inót ne csináljon. Szerk )
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I'untók Ke.vúuy ezimén b'irvizet fuvwrozoU
Kn is ahijt valék, Abrudbányán. Mán
HorHzékWil Abrudb/uijiira. H.italrriiiH, inrtn el ÍH ndogá.tam vala a borvizet. A pokolvar
cooiboh férfi ókelrue; mujd me^pattarjlk láb- hányja ki nzr az örményt, bizony letöré a viSzekerezcsek.
szárán uz itbsipoHzióból Hxubott, ZHinóror. ha- zecske árát a lator.
riHnyanadrág; a mellén alig ér szélet a hlmeHIrta: Bomlay Károly.
— Adjon az late.n néki áldást, egészséget
virággal kivarrott fekete bőrmellény. A dere- JaiJal,
szerencHés napokat^le búval, bajjal I
Ilikor tavaaeon az idő kinyílik én a vizek kán
pedig bogláron szíj hivalkodik.
M»jd csak ellenzék véle Wia valamlaégesen
az Oll meg a Maros
lussacakán VÍKHZII
Gyulafojérvárott egy vendégfogadóban ab- a borviz dolgában.
laállanak medreikbe a gyergyói erdők Hzélén,
a Ilorpatak éa a Válye Hzákn vtilgyében néha rukohitk a loval; ó maga a korciirnunzobában
Mondok, Alojzi komám, meginnánk odaittégla lehat látni a borvizna góbét, » mint n tarlzznyából Hzaloniiázgatotl.
bent egy lltv borocskát. Táncos borocskát.
luioboaodó fák hüvÜHriégében Hznkare mellett
Időközönként, ki kitel. Int a lov;iknt, bogy
Keréczárom sincsen, komám. Péncwra
lépegetvén, azép «/óval biztatja két mokány ii<-m pipálnak e ? Mert a ló » fejét rázogatja,
lovacskAját.
ha kifogyott n hzi-cikáM vályúból az abruk. annvl van, mint szőr a talpamon. -Honnét Ugyek én a bornak szerét, he ? Még látópoharat
A borvlwel való kvroakedéa b/uiznoa pénz- Mikor fejét rá/lntja n ló, azt mondja a góbé, se
lát,ék ugy év óta a borból.
hogy
pipál
ii
ló;
hát
ilyenkor
újfent
Hzuunkái,
forrál volt. Ac ember cauk megtöltőit Hor
A fUzetaég miatt ne öregltae magát
acéken néhány azáz üveget n kútból, ládákba Kpbot vugy töröl;búzát kell eléje ndni, bogy a
kej.l MHJII én állom a literke árát, mett telik
raktározta éa Abrud bányán vagy egyebütt el- horezu utón kl n<- dőljön u rud mellől.
A mint kitekint Kivány wi udvarra, e^nk nz örmény bankójuból.
adogálta az örménynek. Attól a kürülinéuwől
aaokott függni a borvíz piaci ára. Iiogy szá- lueggftmbiílyödlk ám az orcújii, megvldámudik
'Hz ha eppnng NZÜVOH lesz Ravány korut vagy nedven ldőjáráabor Wllődtuk « n pa a (iiigyot kiált
rnárii . Menjünk hát a Hzobába - Hzemólaczkok i mert a azáraz időboo merített borUndd iám chilik, alnijt vagyon a uztikur remkedlk tHzioMHéggel Alojzl a bemuunek a
állán ulatt az Alojzl komám IH H dborról a korcsmába.
víz ealpőa, e^ók után azouban ízetlen.
A borvizzel való tavaazi azekarezéN la cnupa n/ekérml I
A borocskát a góbok elé alkalmazza a caaBorszéket és HélborJ csak a IliikkhuvaH poH A bürszóki ember hát tölt a két pohárba
yttoyttrüiég. Az erdők lllatoaak; uz erdőkön
Íyenkor már fénylik a fenyőrügy, a minek rváluMztJa el egymástól; Kavány éa Alojzl hát a kínálja Alojzit:
góbéoyelvttn „CMiruklye* a neve <ÍH NZ ember IsmerŐHÖb. Komák. A bélbori Alojzl nincsen
Bajuszra Jár a pohár. Igyunk, komára I
Merne kéljél röpköd a vutéaea mezőkön, a hol ugyan olyan finom bőrben, mint a borszéki
Keccé se mongya, komám, mett szót
a boocsukturáiokon barázdabillegető polkázik, Krtvány. HzennyeH lukkfauagj rág lötyög a lábaz aranyazloekknl aslkrázó levegőben pedig «zárain, a felnőtoHtét takaró H/.okmányt is fogadok - hümmög bajuazát Bodorlutva Alojzl.
mintha azáz pókháló pelyhéből varrták volna
pipiskémül ár flcaflríkél.
— Dicsérjük az Uratl
A
külaókbell lényegea eltérés mellett IH kebel
— Hogy az liten minket meg ne áldjon
A aaékelyt a tél a falujához köti; mert a komák
ők.
arról szó tincsen - koclot a bélbori «mber
farkasnak la van foga, de a gyertyái hidegnek
is van foga. Négy-öt hónapig hát nem lehet a - Hzervusz, tesvérl Mit csinál otthon 68 IHZDFTK.
faluból kimosdulnl. Hanem tavamon, mikor Bélboron a kománé asszon, hu? H a kercszA kármentő mellett la mozog valaki Aa
kidugja kard alakú levelét az Olt és a Maros Jányom. a Marcsóka, he V H kujd hová ügyek- öreg Oyuracwkó, a furulyáB türelmetlenül hlmkérdezi ÜHvány a balja magát a szegolleiben a lócán éa lapoaapartiéin • kékfejű kaazavirág éa as oláh tuta- szik a szekérrel, heV
P
joüok eregetik árbocfából tikolt tutajalkat a komától.
kat pislog a borivók felé.
megtlreult folyókon, tavaazon klgy«plA«l at
Borvizznl kárhozkodok «ppeng. Hat láda
~ Nţl
- bátorltja Esvány az öreget
ember sí egéraaőrU lovacakákat as eatállóból, vizecakét
furmányozok Abrudbányára az ör- áa egy
Ital borral meg la beoattll.
megitatja % ctldmát hájjal éa a borvluel «Unménynek
— feleli Alojzl éa egy marok 1nulláz
A muzsikáé hát megfuvlntja a ceoesieruá-

dai világiétól.

kát dug a fogai alá.

not, Bavásy pedig oaöndeakéa meg.megtUl «

11. taám.

CSIKI

LAPOK
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3-ik oldal.

azonban ezen időn kivül is dolgozik, mert a den akadály nélkül — amennyiben a délelőttAuguszta főhercegnő a háború kárbejelentések
másnapi előkészítése, az egyes délutáni tárgyalás kimeríti — felváltva vehet
után gyakrabban a Székelyföldrebejelentések összegelése,
jegyzékbe foglalása részt a tárgyalásokon, annyival is inkább, mert
és
mérlegelése
szintén
időt
kíván, ugy^ hogy a belügyminiszter éppen az eljárás annyira
jön.
a tárgyalásra megjelölt idő tulajdonképpen fontos gyorsitása céljából ugy rendelkezett,

Fenséges vendégei voltak — mint ismere- csak formaságok elintézésére szolgál. A fél hogy a tárgyalások akkor is folytatandók és.
tes—a mult bften Marosvásárhelynek Au- szóbeli meghallgatása, pótbejelentések elbírá- megtartandók, ha az egyes szakminisztériumok
guszta főhercegnő és József főherceg szemé- lása, a bizottság megállapításának kihirdetése, kiküldöttjei a megjelenésben akadályozva vanlyében, akik többek közt meglátogatták az a fél aláírásának bevétele stb.
nak vagy más irányban vannak elfoglalva. A
internált táborban levő székely menekülteket.
Vasár- és ünnepnap a bizottság azért nem fenti eljárással a felváltva működő elnökön
A főhercegnő és fenséges félje hosszasan tárgyal, mivel a bizottság tagjai is emberek és kivül két bizottsági tag állandó jelenléte bizidőztek a menekültek közt, szeretetteljes ér- nem gépek. De ezen kivül a bizottság tagjai- tosítva volna és a nem működő bizottsági tadeklődéssel kikérdezték, vigasztalták őket és nak is vannak a tárgyalási dolgokon kívül gok az előkészítéssel is foglalkozhatnak azon
a siegény menekültek nagy örömmel vették másféle hivatalos cs nem hivatalos ügyei. Eze- időben, mikor a tárgyaláson részt nem veszAiguszta főhercegnő azon kijelentését, hogy ket is csak el kell látni. Lelkiismeretes és ala- nek. Az érdemi tárgyalások előkészítésén pedig
személyesen bejárta szülőföldjüket ÍB és hogy pos munkát — ugy az egyes fél, mint a kincs- a város tisztviselői segédkezhetnek, amint ezt
nemsokára Oyergyó Ditró, Remete faluba is tár érdekére való tekintettel — pedig lóhalá- máshol is teszik.
hazatérhetnek.
Oly nagyfontosságú ezen ügyek mielőbbi
lában végezni nem lehet.
letárgyalása,
hogy mindenesetre valamelyez
A főhercegnő és a főherceg meglátogatták
Arra kérjük, tehát a Csiki Lapok tek. Szera kórházakat, bejárták a várost, sőt moziban kesztőjét, hogy nehéz helyzetünket — még intézkedés teendő az eljárás gyorsítására, mert
Is voltak a megszemlélték a kultúrpalotát. nehezebbé tenni — hasonló s a közönség meg- az erdélyrészi ellenség által sújtott vármegyékAuguszta főhercegnő kihallgatáson fogadta nyilvánuló türelmetlenségét még fokozni hiva- ben a hadikárfelvételek részben már befejeBernády fóispáut, aki megköszönte a felség- tott cikkekkel, ne igyekezzék, mivel arra a bi- ződtek, részben a befejezéshez közel állanak,
nek a város iránti érdeklődését A főherceg- zottság igazán nem szolgált rá, különösen itt, a mienk pedig a jelenlegi eljárás mellett tar
asszony elismeréssol nyilatkozott Marosvásár- hol a kárbejelentések nagy részének helyes Ián 8—12 hónapig is el fog tartani. A kormány siet a kártérítési előlegekkel, mert ezt
hely fejlett kultúrintézményeiről, a menekül- elbírálása igazán nehéz.
megköveteli a normális élet mielőbbi helyretek példás gondviseléséről s végül azon reFogadja a tek. Szerkesztő ur hazafias tisz- állításának
szüksége, de ezek megállapításánál
ményét fejezte ki, hogv fenséges férjével teletünk nyilvánítását.
a legigazságosabb és legmegbízhatóbb alap a
együtt gyakrabban jön majd a háború után a
Csíkszereda, 1917. május 8-án.
szenvedett kár bizottsági megállapítása volna.
Székelyföldre, annál is inkább, mivel a hires
dr. Újfalun Jenő,
görgényi vadászkastélyt és vadászterületet a d* Place József vicomte,
Végül még azt is megjegyezzük, hogy a
főhercegi pár bérbe vette. A főhercegnő és
biz. tag.
polgár,ntsirr, b elnök. kereskedelemügyi miniszter, amint lapunkban
fenaéges férje elutazásuk előtt Libits jószág- Buzsics Lajos,
Gál József, már közöltük, még egy ujabb bizottsági tagoţ
igazgatóval a görgényi vadászkastélyt is megis küldött ki Jesch László szegedi felsőiparbiz. tag.
biz. tag.
látogatták.
iskolai tanár személyében.
Szerk.
E sorokhoz a magunk részéről kijelentjük,
hogy közleményünkkel mi a hadikárfelvevö
bizottság napi munkaideje fokozásának szükKÜLÖNFÉLÉK.
ségét hangsúlyoztuk, tekintettel a tárgyalások
—
Zita
királyné születésnapja. F. hó
mielőbbi befejezésének nagyfontosságára, de
Csíkszereda, májns 8. ezzel egy szóval sem mondottuk azt, hogy a 9-én, szerdán délelőtt 9 órakor Zita királyné
Lapunk legutóbbi számában megjelent köz- bizottság tagjai nem dolgoznának eleget, sőt O Felsége születésnapja alkalmából a helybeli
leményre az alábbi sorokat vettük:
elismerésünknek adtunk kifejezést az eddig róni. kath. plébániai templomban ünnepélyes
A Csiki Lapok tek. Szerkesztőségének végzett munka felett. A napi tárgyalási idő fo- istentisztelet tartott.
— Személyi hir. Gyalókay Sándor főisHelyt. kozását ugy gondoltuk és ennek kifejezést is
pán
és Fejér Sándor alispán a közélelmezés,
adtunk,
miszerint
semmiféle
akadályát
nem
látA Csiki Lapok legutóbbi számiban a hadia
visszatelepítés
és tavaszi gazdasági munkák
juk
annak,
hogy
a
bizottság
tárgyalásait
folykárielvevő bizottság működésére nézve azt a
megvizsgálása végett vasárnap délkifogást olvastuk, hogy naponkint keveset dol- tassa délelőtt és délután és pedig olyképpen, elvégzése
Gyergyóba utaztak. Visszatérésük után á
gozunk. — Óhajtandónak tartaná e szerint a hogy délelőtt a polgármester, délután törvé- után
csiki részeket is beutazzák, hogy a közigazCsíki Lapok, ha vasár- és ünnepnapokon is, nyes helyettese elnököljön, amint ez a többi gatás
működéséről és legközelebbi teendőiről
továbbá, ha délután is üléseznék a kárfelvevő vármegyékben is történik. A törvényhatóság személyes
meggyőződést szerezzenek.
részéről kiküldött bizottsági tagnak szintén
bizottság.
van
törvényes
helyettese
és
ez
az
intézkedés
Törvény
ható/tág l közgyűlés. ÉrteE kifogásra legyen szabad röviden a köéppen azért történt, hogy az eljárás gyorsabb sülésünk szerint Csikvármegye törvényhatósági
vetkezőkben válaszolni:
A bizottság naponkint d. e. fél 9-től dél- legyen és a tagok egymást felválthassák. A bizottsága, kilenc hónapi hosszú szünet után,
után fél 1 óráig táigyal a felekkel. Dolgozni két nem helyettesíthető tag pedig szintén min- junius elején közgyűlést tart.

A hadikárok tárgyalása.

— Hájszen ott. vannak a ládikák a szekeesídmája szárát, miközben a tulipános mester- benne. A második láda is üres. A harmadik
ren! Egytől-egyig tele vagyon vízzel
gerendára vetigélí a szemét és dalosan mo- szintúgy. A többi is üres.
rogja a sípszóba, hogyhát: Hajadiri dongó
— Mit csináljak most? Mi történt vélem
— A szomszédba ment az elméd? Mán
dutláré...
az uton? A manó megitta a borvizecskét az hogy volna tele a láda, mikor az abrudbányal
. . . A tűzláng vesse fel a dolgát I . . . Biog örmény megvevé a vizet. Ki is fűzette vala.
Szuroksetét lett, mire • vigadozással el- uton
én
furcsának
találám, hogy a lovaim olyan az árát. Ott vagyon a pénz a fugyilárisban.
készültek.
könnyen vlvék a szekeret a hegynek fel — dör- — Mondok, hogy vÍBSzahozá kejd a vizet
— Az esső bár hulldogál, komám, mindaz- mögi szégyenkezve Álojzi és etetés nélkül meg— Ne mérgesítsél, Penzsi, mett a nyakad
által az utas mehet — állapítja meg Álojzi R fordítja a lovakat Gyulafejérvár felé.
közé nyúlok a tenyeremmel.
tényt és elkövetkezik a komától.
Az uton epyre azon marta a fnjét, hogy
— Jédus I Még ő beszél I Hát néjze meg
A lovakat megitatják a kútnál, után sze- voltaképpen hová is lett a ládikákból a borviz.
a ládákat kejd is. Halláje kejd!
kerek elé hámozzák őket és szépecskén elinHanem Esvánnyal is furcsa eset történt.
dulnak a szekérállás alól. Esvány haza Bor- A két
Ennyi isztrongálás után ki kellett menni a
lovacska alig bírta czipelni a szekeret
székre, Álojzi Abrudbányára.
szekérhez . . . Hát.. Hát valóban igazat
a sáron.
A bélbori ember bajnaltájon ért Abrud— A métely essék a bőrötök alá, máskor mond az asszony . . . A ládák sziuig vannak
bányára. Egyenesen az örmény boltja elé áll bezzeg repültetek az üres ládákkal! Most ? borvizes üvegekkel.
* szekérrel.
= Engemucscse I A gyehenna gyulassza
Most ugy czammog a két girhes. mintha tele
meg, ugy esett vala a dolog, hogy mikor vissza— Borvlzet bozék ténsuram. Hat ládika ládákat vinnének — boszuskodott a góbé.
boi vizet hozók. Mindegyik ladikéban száz üveg
A lovak unottan, fáradtan rakták patáikat. felé jövök Abrudbányáról, a gyulafejérvári
vagyon. Ha meg tudnánk alkudni — köszönti A Bzekér nyikorgott, mintha súlyos teher vendégfogadóban éjfélig danolászgatánk a bélaz álmos örményt.
alatt ragyodoznék. Már látszottak a Nagykő bori komával, az Á'ojzi komával. Ő epptng
borvizecskét vive a bányai örménynek.
— Csimigász! Kinek kell most a háború- égnek nyúló csompói, nőt a borszéki torony
keresztje
is
előbukkant
a
tavaszi
ködökből.
— S beiszogatának s bolond fővel elcserélban a borviz ? — morog Lukács ténsur és elTávolról
a
havasi
folyamnak,
a
Bisztriczóráték
vala a sötétben a szekereket.. . Hogy
kezdi az alkut a góbéval.
nak a zúgását ÍB lehetett hallani. Alig várta ilyen csúfra veté kejteket az ital .. . ó én
Végre megtörténik az árkötés. Az örmény Esvány, hogy otthon legyen.
csiksomlyai szépséges szűzanyám 1 — rlog a
leveszi a szekérderékról az első ládát, aztán
menyecske.
Déltájon
állított
be
a
szekérrel
az
udvaránéz B góbéra és mérgesen kiáltja:
rára. A lovakat az istálóba köti B bemégyen a — A bor biony beleszól néha az ember
— Ne bolondozzál, komám 1 Üres a ládád.kisházba,
a hol az asszony törökbuzát darál a dolgába — morgott Esvány és rádopta törőCsak törött üvegek csirimpáznak a ládádban. kézimalmon.
dött testét a tornyos nyoszolyára.
— A fAvaló Isten bárhová tegye a téns— Eriggyél, Penzsi, s ragd le a szekérről
urat, má hogy mondhat ilyent he ? I Hogy csak a vizes ládákat s hagyingáld őket a csűrbe — Elaludt. Álmaiban is hallotta talán a gyulatörött üvegek vannak a ládikában, he ? Sz én mondja Esvány az asszonynak s vetkőződik. fejérvári Gyuracskó sípján a hajadiri dnllárét
*
magam meritém • dugaszolám s tevém fel az Az asszony kimegyen a szekérhez, de mi
üvegeket a szekérre. Eppeng hatszáz üveget hamar
visszajön.
A háború vihara elsodorta a borvizes góbét
raktam vala vízzel a ládikákba. Hát hogyan
—
Halláje
kejd? Nem adá el kejd a bor- Víz csak volna, de.üveg nincsen és székely
lennének Üresek z töröttek az üvegek, he ? —
pattog epésen a góbé és maga ls megemeli a vizecskét? — kérdezi az urától.
— Mit beszéllesz ? 3 mit csudálkodol, he ?nincsen. A lövészárokban ejnberkednok éa
ládikál.
mesélgetnek, ha legörbül a Dönczölszekér
A láda bizony könnytt. Kinyitják a tetejét, Honne adtam volna, mikor eladtam vala jó
árontI
—
feleli
Esvány.
oaillagttngttlye.
Ml mfla, w«k néhány muott «vag van
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bto is e'őnyüve:i í*ner" t I^J'h, Sepsisz-'ntgyör kaloniti hetilup mai, száma lemét eacdag •tarfiirMv fi VI. h(rfikMc#linről.
Őfelsége a következő sürgönyt intézte a pénz- sry'io e bet csütörtök. péntek *•=> szombat nap- tnhmi!. Nyárády Jenő főhadnagynak az otesz
ügyminiszterhez: A VI. hadikölcsön előmun- jain előadásokat tart » türrindnlmi tevékeny- hiireit'r.'n kii-züt múvHy/i iferi-p-tsztaia ébeeiti
kálataira vonatkozó jelentését tudomásul vet- ségről. az ez>e-;ült*ti életről és a szóciáüs te- a címlapot. Kadúr József tábori leltoez lendületes verset irt, Pilch-.ifcnő alezredes pedig
tetn. Hálával gondolok az eddigi hadikölcsö- vékt-nység módszertartKsáró!.
nOknéla lakosság összes rétegeinek rendkívüli
— Halálozás, özv. Magyaróssi Imténé egy főhadnagy csodás megmeneküléséről emteljesítményeire és annak a reményemnek adok szül. Albert Klára folyó hó 2-án 61 éves ko- lékezik ra^e. Szokoluy Kornél külpolitikai
kifejezést, hogy a magyarországi tőke és a rában Csikszentmártonon elhunyt. Temetése cikk", dr. Scholtz Oszkártlük a rokkant katomegtakarítások felett-rendelkezök nagy köre, a folyó hó 5-én nagy részvét mellett ment végbe. nák kertga«dálk-odfejárái irt erteknzfwi», dr.
háború szerencsés befejezésére különösen fon- Elhunytban dr Cziriák Ambrus csíkszentmár- B r> Ödóki f'jorv osQrtk a trópusi megbetegedésekről szóió fejt««tAtésp, birt-k, ka'on&i tanácstos mostani időben, újból teljes értékű bizo- toni körorvos anyósát gyászolja.
adó, a R JDIHIMÍ Köziöuyök tar;alma, büntető
nyítékát fogja szolgáltatni törhetetlen anyagi
Kinevezés. A király dr. Kovács Mik- jogi
határozatok, képek, rajzok, stb. egészítik
erőinknek és hajthatatlan elhatározásunknak. lóst—hadbiró-főhadnagygyá
nevezte
ki.
ki a gazdag tartalmú számot. Előfizetési ára
Én 12 milliót jegyzek a VI. magyar hadiköl— Árdrágítók büntetése. A csíkszeredai6-K. Kiadóhivatala Üllői ul 11—13. szám ajatt
C8önre.
Károly.
rendőrkapitány Kapu Lászlónét, kinek a Kőhíd van.
— Kitüntetés. A király a háború tartama mellett, a Grünwald-féle házban van üzlete,
- Az árvaházi növendékek viasoaalatt teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül szalonnának maximális áron felüli árusításáért
Pap Farkas marosvásárhelyi királyi ítélőtáblai 125 korona pénzbüntetésre és a készletek el- térese. Nipnap után örömmel látjuk, bogy
vármegyénk elhügyott városaiban és közséemOknek az I. osztályú polgári hadiérdemke- kobzására ítélte.
újra megindult az élet, az elhagyott
resstét adományozta.
— Szöcs Ferencné niadéfalvi lakos váro- geiben
— Választások a városnál. Csíkszereda sunkban a tej literjét 1 koronáért árusította. tiuhe;yek ujóól benépesülnek, mindenki elvárt»riolgármestere a belügyminiszter rende- Árdrágitási ügyét a napokban tárgyalta Puskás foglalja r»üi helyét és szorgalmas munkával
lete folytán a napokban pályázatot hirdet a Imre rendőrkapitány, ki Szöcs Ferencnét 3 napi helyre állítja a gazdasági élet régi megszokott,
városi főjegyzői, műszaki tanácsosi és szám- elzárásra, mint fö- és 50 korona pénzbírságra, rendjét, AL elmenekült lakosság nagyrésze
visszatért és rövid idöo belül igen kevés
véVői áMásókra.
mint mellékbüntetésre ítélte. Ezenkívül egy már
lesz azok száma, kik még nem térhettek vissza
egész
sereg
árdrágító
ellen
foly
a
rendőrségen
— Kinevezés. A belügyminiszter Zareczky
tűzhelyeikhez. A tavaszi . gazdasági munkák
Jenő hátáitendőrségi fizetésnélküli hivatali se- a kihágási büntető eljárás.
miudenütt serényen folynak, a Visszatelepítő
gédtisztet ideiglenes minőségben a XI. fizetési
— Hősi halál. Simon Nándor, a m. kir. Bizotf a? vetőmagról bőségesen gondoskodott
osztüly 3. fokozatába határrendőrségi hivatali 24. honvédgyalogezred tartalékosa, 24 éves ko- os iD • már elmondhatjuk, hogy a tavaszi gázsegédtisztté kinevezte.
rában, a harctéren szerzett betegsége követ- d*-<agi muukák túlnyomó- részben be vannak
— Áthelyezés S«!ávik Fjr*nc< fógim keztében április 26-án elhunyt. Temetése a fejezve. A muuka, hátralevő része még a hóniátómi tánárt a brassói róm. kath. fógiinua- szülői házból, Csiktaploczán április 29-én igen napban befejezést, nyer és akkor vármegyénkzlum magyar-latin tanszékére helyezték át. nagy részvét mellett ment végbe. Elhunytban ben nem lesz müvelés alatt álló fóid, mely
bevetve nem volna. Amint értesülünk, a .csţkAz ambiciózus tanár távozása érzékeny vesz- Simon Ede fiát vesztette el.
somlyói
és szeretetház 61 növendéke, 6
teség társadalmunkra, melynek érdekében ritka
— Adományok Csíkszereda városnak.apáca ésárva2
apácajelölt
kíséretében, Hajduügybuzgalommal és tapasztalt sociális érzékkel Braneczky
József nagykárolyi kegyesrendi ta- dorogból május 7-én elindult,
hogy visszatértevékenykedett: Nem volt jóformán hazafias nár Nagykárolyban
lelkes és haza- jen kedves otthonába. A szorgalmas kis kezek
és jótékonycélu társadalmi mozgatom, mely- fias akciót fejtett ki széleskörű
által felgyúj- még idejekorán érkeznek, hogy szép kertgazben reezt nem vett volni Közérdekű cikkei- tott Csíkszereda városa románok
károsultjainak segítése daságukat újból gondos ápolásukba vegyék,
vel éveken át sűrűn felkereste lapunkat, mely- érdekében. A derék tanár
fáradhatatlan agitánek igán szívesen látott szorgalmas munka-, cíójának már eddig is igen
szép eredménye
— Hősi halál. Molitórisz Lajos d)uhai
tárás volt.
volt, mennyiben közel 1500 korona adomány romai katholikua tanító, a 71. gyalogezred
— Kinevezés. A pénzügyminister Kováts folyt be Nagykároly város pénztárába.
zászlósa, a kis és a nagy ezüst vitézségi érem
Albert dr. ügyvédét a csíkszeredai kir. póozügy- Csíkszereda város javára Nagykároly város tulajdonos», a déli hareztéren az ellenş0g
ighzgatóságnoz Ideiglenes minőségű adóügyi által gyűjtött összegből befolyt:
golyójától találva hősi halált balt. Aímássi
biztossá a VIII. fizetési osztályba kinevezte. 1. Rédei Károly ur gyűjtőivén K. 226,— Balogh József, az eperjesi 3. honvéd tábori
— Előleges kártérítési segélyek La
Braneczky József ur
»
» 137.— ágyusezred századosa tavaly október 23-án
punk legutóbbi számában hírt adtunk arról, 2.
3.
Schönfeld
Lázár
ur
»
>
132.30 az oláhok elleni küzdelemben hősi halált balt.
miszerint a kormány elhatározta, hogy nem- 4. Papp János ur
Bájtársai ideiglenesen Csíkszeredán temették
i
»
120.—
csak az erdélyrészi ellenséges betörés alatt 5. Orosz Lajos ur
el, most pedig a családja hasabozatta és a
»
»
119.—
kárt szenvedett tisztviselőknek, hanem a bir- 6. László József ur
Neinesaányi-co&lád, a feleségének családi sír»
»
84.50
tokosok, kereskedők és iparosoknak is elő- 7. Lőrinc Lajos ur
boltjában temettette el. Maurer Mihály mű•
»
8
1
.
8
0
leges kártérítési segélyeket nyújt. Ezt a hírt 8. Májerhofter József ur »
egyetemi hallgató, tartalékos honvédtüzérhpd»
70.—
ar érdekelt károsultak igen nagy megnyug- 9. Görög József ur
»
» 62.20 nagy, ütegparancsnok, a hadiékitményes harvással fogadták. Ezúttal közölhetjük, hogy 10. Albanézi Mihály ur
»
» 45.50 madosztályú katonai érdemkereszt tulajdonosa,
Koóa Mihály ministeri tanácsos, az Érdélyrészi 11. Drágus István ur
» 42.08 az erdélyi harcokban, orosz gránátlövéatől taVisszatelepítő Bizottság elnöke már a jövő 12. Gindele Ignác ur
»
» 42.— lálva, huszonnégy éves korában hősi halált
bélen városunkba érkezik és vármegyénk 13. Meszessy Ferenc ur
»
» 41.70 balt. Holttestét most Kzttlei Gyergyóc-zentmikfőispánjával érintkezésbe lépve, nyomban el- 14. Vida Sándor ur
»
» 38.90 lósrót hazahozatták Temesvárra és ai ottani
bírálják az eddig beérkező kérvényeket. Ebből 15. Fézer János ur
»
»
33.— ferencvárosi temetőben helyezték ötök nyukítttezőleg a .kormány nagy súlyt helyez arra, 16. Kirilla Adolf ur
»
»
32.60 galomra.
högy az eljárás soronkivül bevezettessék, az 17. Ifj. Nagy Antal ur
.
»
30.80
Az Agrár Takarekpénztárcsikarra'rászorult károsultak az előleges segélye- 18. Asztalos Sándor ur
»
»
27.—
két mihamarabb megkapják és azok felhasz- 19. Strohmájer Ferenc ur »
» 26.50 szeredai fiókintézete folyó évi
ndlttÚval a normális gazdasági élet rövidesen 20. Szendrey Jenő ur
»
»
24.70 április hó 26 én működését ishelyteáHittassék. Addig is, mig a legközelebbi 21. Rosenberg Bernát ur
»
»
— mét megkezdette.
napokban az eljárásra vonatkozólag részletts 22. Lőrincz György ur adománya » 11.
5.~rendelkezések adatnak ki, leghelyesebbnek 23. Marián Ferenc ur
»
»
4.—
vfijbk, ha érdekelt károsultak kéréseikben 24.
Komáromy
István
ur
»
»
2.—
részletesen előadják a szenvedett kárt, kitün»
2,—
tetik a bejeiéntett vagy már megállapított kár 25. Lochmájer Márton ur »
Összesen:
1441.58
K 115. szám.
összegét és azt a miélmalis összeget, melynek
eagOdélyezése eaetén a gazdasági, kereskedői mely összeg a városi pénztárba letétbe helyez1917. roj.
vagy ipari tizem megindítható és fenntart bt» tó. tetett. Nagykároly, 1917. április 3. Feifer Ede
Természetesen szó lehet arról is, hojjy ott, számvevő.
Hirdetmény.
ahol lehetséges, természetben (gazdasági esz— Drasche-Lázár Alfréd előléptetése
%t
közök gtb) nxujtaoak segélyt- A kérvények A hivatalos lap inai száma k<iz i, hogy a király
Közhírré teszem, hogy a Csik vára htfiyi hfltéságok (községi elöljáróság, főizol- thordai Drasche Lázár Aftvd minisztori tanága^irek, polgármesterek) igazoló éB vélemé- csosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri megye magánjavai tulajdonát képező, a
nyező "záradékával ellátva a vármegye főis- osztálytanácsost, miniszteri tanácsossá nevezte taploczai határban N a g y r é t dűlőben
pánjához adandók be és bélyegmentesek.
ki. A királyi kegy Drasche-Lázárban méltó fekvő k a s z á l ó 1917. évi futecmését
j
— Ruha ós o^pőklosztáB. A Zita királynéembert ér, aki a sajtófőnök nehéz és felelősség- Csíkszeredában,
a magánjavak igazga0 Felsége legmagasabb védnöksége alatt álló teljes munkáját évek óta teljes rátermettséggel tóságának helyiségében
«Pro Tránssylvannia" országos segítő bizott- és fáradhatatlan munkaerővel végzi és külöság áltál a vármegye főispánjának a csiki nösen a mai sokszorosan megnehezült háborús 1917. május 18-án d. e. 9 órakór
meneklllt gyermekek részére küldött mintegy időkben bizonyította be kiváló képességeit, nyilvános ár.verezés&n h a s z o n b é r b e
12,0Q& darab rúhát és cipót aránylagosan mar amidőn a kormányzat és a sajtó érdekeit finom
feWtftotftt^ polgármesterek éá főszolgabirák tapintattal és hozzáértéssel tudta összeegyez- adom.
Kikiáltási ár 100 korona.
kisött. A ruhák és cipók 15—16 evés korig tetni. Előléptetésének bizonyára meleg visszA megígért haszonbér, hjtazppb&clö
becárólag fognak kioutatni. Ezenkívül van hangja lesz a közönség körében Is, ahol n?m
cţrM 1Ű0O darab bakkancs arra rászorult fel- rég Tttzpróba című könyvével, mint szépiró által az árverezéskor kéaepénsbaa asoft*
Bitiek részére. Akik Igényt tartanak a ruhákra szerzett nagy éa megérdemelt népszerűséget. óal lefizetendő.
éa cipőkre, Jelentkezzenek a községi elöljáró— Májusi előléptetések. — mint a Ktt
mert a kioBztás ebben a hónapban IQgy-HadUgy értesül — ugy a cs. és kir. kö- Csikvármegye magánjavjű igszg^tóMiga.
íi; valószínűleg 1—2 héten belől köz- zös hadsereg, mint a m. kir. honvédség részéCsíkszereda, 101?. évi m&jua IWn.
narait fog mégtörténni.
ről e hónap közepén fognak megjelenni. Az
Dr. Kovács GykrfM»
—^Stádler Frlda előadásai. Stadler előléptetettek teljes névsorát a KülÍlgy->Hadügy
-igazgató helyett.
SHdi, #BMclaii0 ItóéJétársulat vármegyéflk- egész terjedelmében közfilni fogja. A kitűnő
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