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CSÍKI LAPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Vákár L. könyv- és papirkereskedése Csíkszereda,
hová a lap szellemi részét llletâ minden közlemény,
valamint hirdetések és előfizetési dijak is küldendők.
—
Telefon hívószám 20.

FELELŐS SZERKESZTŐ :

Megjelenik minden e z e r d á n .
Előfizetési ár: Egész évre 12 kor. (Külföldre 16 li..)
Félévre 6 bor. Negyedévre 3 kor.
Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak
Kéziratok nem adatnak vissza.

Dr. ÉLTHESÉS
GYULA
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI
TARSADALMI HETILAP.

Az Erdélyi Szövetség gyűlése.

lók ne csak papiroson, de tényleg bűnhődjenek ; a vagyonelkobzási törvényt
is hatásosabbá kell tenni. Részletesen
beszél a birtokpolitikáról és a föld eladását állami ellenőrzés alá kívánja venni. Beszéde végén a következő határozati javaslatot terjeszti elő:
1. Az Erdélyi Szövetség nem tartja
sem Magyarország, sem a monarchia
érdekében állónak, hogy Románia kormányformájának megállapítására a békekötésnél befolyást gyakoroljanak. A
szövetség a leghatározottabban állást
foglal az ellen, hogy Románia és a monarchia között bármilyen formában közvetlenül vagy közvetve közjogi kap
csolat létesíttessék, minthogy ez a
nemzet érdekeivel ellentétben áll.
2. A magyar-román határ javunkra
való kiegészítését feltétlenül szükségesnek tartja a szövetség, hogy védelmi
müveinknek a határgerincen való felállithatása végett a hegygerinc túlsó oldalán olyan védelmi zóna jusson birto
kunkba, a mely e cél elérését lehetővé
teszi. Ebből a célból a békeegyezségbe
olyan kikötések veendők fel, melyek
a keleti határvidéket képező székelységgel összefüggésben az erdélyi déli
vármegyékben — megbízhatóság szempontjából — magyar határőrvidék létesítését lehetővé teszik.
3. Erdély vasúti hálózatának a háború után azonnali kiépitését követeli
a szövetség.
4. Abból a célból, hogy a háború
után végrehajtandó nagy nemzeti és
szociális politika a háború folytán óriási
mértéket öltött, önérdeket szolgáló parcellázást és üzérkedést lehetetlenné tegye, követeli a szövetség ennek az
üzérkedésnek törvényhozási és kormányzati intézkedésekkel való lehetetlenné
tételét.
5. A szövetség követeli az államellenes cselekmények elbírálásának és
a vagyonelkobzó intézkedéseknek szigorítását.
A vezető tanács elfogadta a határozati javaslatot báró Kemény Árpádnak
azzal a pótlásával, bogy a nemzetiségi
ezredek megszüntetésével a nemzetiségi
katonák osztassanak el a magyar ezredekbe.
Földes Béla átmenet-gazdasági miniszter annak előrebocsátásával, hogy
a háborúban sokkal nagyobb pocsékolás
történt emberben és pénzben, mint a
mennyi kellett volna, megígérte, hogy
a rekonstrukciónál Erdély érdekeit kü-

Kolozsvár, okt. 2.
Az Erdélyi Szövetség gyűléséről a
következő tudósítást kaptuk:
Vasárnap délután az Erdélyi Szövetség vezető tanácsa tllést tartott, a
melyen a vezetést újjászervezték.
Gróf Bethlen István hosszabb beszédben vázolta Erdély kívánságait, s részletesen foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel. Megállapította, hogy Romániában
állandó törekvések vannak azzal a céllal, hogy bizonyos szervezeti kapcsolat
léteBittessék a mi monarchiánkkal. Az
újságok meg is irták, hogy Bukarestben
lapot alapítottak, mely a román közvéleményt meg akarja győzni arról, hogy
Románia érdekeit csak ugy védheti meg,
ha perszonális unióba lép a monarchiával.
E törekvések érthetők — román
szempontból, mert a mit fegyverrel nem
vívhattak ki, azt így akarják elérni
tlgyes fondorlattal. A magyar nemzet
Romániával szemben hóditásra nem törekszik , nem is kiván más népeket
befolyásolni, de a leghatározottabban
tiltakozik az ellen, hogy a békekötés
rendjén Románia államjogi kapcsolatba
hozassék a monarchiával. Az erdélyi
határ kiigazítására szükség van. A katonai szükség megköveteli, hogy olyan
határőrvidék állittassék fel, a hol megbízható magyar ember védje a haza
határait. A nemzetiségi kérdést a háború
nem oldhatja meg.
Az ő javaslata a nemzeti kiegyenlítődésnek, az úgynevezett nemzeti kataszternek helyreállítására irányulna.
Ezt a világháború költségeinek tízezred
részével is megvalósíthatták volna —
olyformán, ha a polgároknak azt a részét, a mely más állammal rokonszen
vez, áttelepítenék oda és viszont. Vasutpolitikai téren utal az ismert szomorú
adatokra, és arra, hogy Bukovina és
Erdély kölcsönős katonai védelme teljesen nélkülözi a forgalmi összefüggést.
Vasutaink gyarlósága nagy katasztrófába sodorta volna Erdélyt, ha — a
miről szó volt — a Maros védőimére
szorultunk volna, és a vasúti hálózat
hiánya miatt nem láthattuk volna el
katonával ezt a védelmi vonalat. A
gazdasági és nemzeti szempontokat nem
sorolja fel, ezen a téren nincs szükség
már beszédre. Türelmünk már elfogyott
i joggal követeljük, hogy Erdély rekonstrukciójánál elsősorban Erdély vasutvonalait építsék fel. Büntetőjogi téren
gondolkodni kell arról, hogy a hagáru lönös figyelembe vesii.

Gróf Apponyi Albert szólalt fel
ezután.
Nekünk el kell határolnunk országunkat, — mondotta Apponyi, — különösen ezt a fenyegetett erdélyi részt.
Mert Erdélyt illetőleg nincs más alternatíva, mint ez a két szélsőség: Erdély
vagy Magyarországnak erős vára, vagy
folyton tátongó nyilt sebe. Nekünk meg
kell teremtenünk itt a katonai határt,
a kulturhatárt. Az utóbbi munka az
enyém, de én ezt a munkát mindig
beillesztem annak az egész programnak
a keretébe, a melynek nem az én tárcám keretébe eső részeit az én kollégáim a mostani kormányban teljes
buzgalommal munkálják. A földmivelésügyi minisztertől várhatjuk azt a munkát, a mely Erdély etnográfiai viszonyainak korrektúráját célozza és különösen az ország etnográfiai elhatárolását.
A közhatalom minden megnyilvánulásának magyar jelleggel kell birni ebben
az országban, ha azt akarjuk, hogy a
magyar állam felsőségi szuverénitását
komolyan vegyék.

Egy gyergyói csendőr és négy
82-es szökése oláh fogságból.
Lövészarkokon, drótakadályokon keresztül.
Sok-sok viszontagságon keresztül, teljesen
kimerülve, lerongyolódva a Putna felöli fronton át tegnapelőtt Kézdivásárhelyre érkezett,
az oláh fogságból megszökött Ranc Imre gyergyóalfalui születésű, rozsnyói csendőr, kit az
oláh betöréskor, szept 4-én fogtak el az oláhok.
Ranc négy 82-es székely fiu társaságában, egy
évre rá az elfogatása után, szeptember 4-én
szökött meg a fogságból s igen sok megpróbáltatáson menve keresztül, szeptember 20-ikán
érték el Sovejánál csapatainkat.
A csendőrt — mint azt a Székely Újság
munkatársának elbeszélto — az oláh betöréskor, szeptember 4-én fogták el. Harmadmagával egy ezred ellenséges katonasággal vette
fel a harcot s végül meg kellett adni magukat.
Elfogatása után előre Tirguestibe, majd
pedig Boriadéba vitték, ahonnan alig néhány
hónap múlva szökést kísérelt meg. Kísérlete
balul ütött ki s azzal büntették meg, hogy Bakuba szállították és ott másfel hónapra elzárták. A büntetése első hetében „karcsébe*,
egy szekrény nagyságú zárkába dugták, ahol
lefeküdni se tudott, összekuporodva kellet átszenvedni az éjszakákat is. Elmondta, hogy
egy csendőrtáraát azzal büntették szökéseért,
hogy földbe ásták. A szerencsétlen teremtéssel
előre megásattak egy gödröt, melyen keresztül
fektették és ugy hányták rá a földet, ugy,
hogy az elföldelésnél a két lába és a feje
látszott ki. Három napig hagyták igy, azonban
harmadik napon bele is halt a kínzásba.
Ráncot Bakuból újra visszavitték a 2000
foglyot számláló Berladéba. Innen még egyszer
megkísérelte a Bzökést, de újra rajtavesztett,
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— Az alispán szabadságon. A legezúttal enyhébb büntetést húzva ki. Ami azon- telték át. A pénzügyminisztérium azonban
utóbbi
törvényhatósági közgyűlés Fejér Sándor
ban nem sikerült kétszer, sikerült harmadízben természetszérüen érdemben mindaddig nem
E hó 4 - ón négy 82 - essel, névszerint az foglalt állást, a mig a kormány elvi álláspontra alispánnak, eziránt beadott kérésére, megronUdvarhelymegyéból való Tófalvi Akos, Imre nem jutott a háborús évek beszámítására gált egészségi állapotának helyreállítása célDomokos, HegedÜB Ferenc korondi és Fúlöp nézve épp azért, mert a megállapodásnak jából, időközönként is igénybevehető hat hóMihály parajdi illetőségű székely fiukkal, kik egységesnek kell lennie az állami és törvény- napi szabadságot engedélyezett. Értesülésünk
szerint Fejér Sándor alispán e hó vjgén
mult év szept. 6-án estek oláh fogságba Per- hatósági tisztviselőkre egyaránt.
megkezdi szabadságát és egyelőre két havi
sánynál, sikerült megszökni.
időre
pihenni megy. Az alispán az utóbbi
Ranc volt a vezető. A szökésüket éjszaévekben rendkívül megfeszített erővel dolgokánként hajtották véghez, erödkben bujkálva,
csaknem minden fontos ügyet személyeBÜlt kukoricán élve. Majd elérve az oláh fronCsíkszereda, szept. 26. zott,
sen intéz. Ez a munka erősen megviselte
tot, lövészárkokon és drótakadályokon kereszEgyszerű ezépvizi székely gyermeke volt
tül áthaladva, Sovejénál találkoztak a mi csa- Ladó István, afféle zekés, harisnyás székelyé, idegzetét, mely 35 évi szakadatlan munka után
pihenésre szorul. Értesülésünk szerint az alispatainkkal. Az oláh arcvonalon keresztül jöve,
a piszkos, lerongyolódott orosz katona ruha amilyen minden bokorban megterem Csikor- pán jövő óv folyamán nyugdíjba megy.
viseletben oroszoknak nézték őket és nem is szágban. És Ladó István elvégezte az iskolá— Áthelyezés. Az igazságügyminiszter
igazoltatták őket. Gyanússá csak akkor váltak, kat becsületesen, egyetemre került, a techni- Kovács Károly csíkszeredai ügyészt saját kémikor a drótakadályokon keresztül bújva, el- kán már a harmadik évet végezte, mikor a résére a kézdivásárhelyi kir. ügyészséghez hetűntek egy Bz ikadékban. Ekkor utánuk is lőtlyezte át,
tek, azonban a golyók fejük felett, a fák ágai világ lángra gyúlt 8 neki is mennie kellett oda,
— Házasság. Felsőtorjai Kozma Lajos
ahol a halált mérik ingyen.
között fütyültek el.
m. kir. honvéd alezredes Versecról folyó évi
De Ladó István hősi szivét elkerülték a szeptember 24-én tartotta esküvőjét Sztreska
Sovejánál német járőrökkel találkoztak, kik
rájuk kiáltottak
golyók. Bele-bele csaptak ugyan hol itt, hol Imre m. kir. honvéd főhadnagy özvegyével,
— Romáuok vagytok-e!
ott a testébe, de ő kikaparta a pánganétjával. Csengery Irmával.
— Nem, magyarok vagyunk I — adták
Kitüntetések. A király az ellenség
Ott volt mindig a legnagyobb veszedelmek- előtt—teljesített
meg a választ büszkén, a fáradságtól majdnem
kitűnő szolgálatainak elismeben székely konoksággal: szeretnéő látni azt réséül Józsa Géza honvéd főhadnagynak a
összeesve.
A sok szenvedésen keresztül ment esendői- a golyóbist, amelyik leszedi a lábáról 1 Hát koronás aranyérdemkeresztet a vitézségi érem
még, előadta, hogy rettenetes volt az élelmük. nem szedte le egyik se, pedig egyik-másik szallagján adományozta.
Élelmük állandóan bab, borsó és sótalan belefúródott a combjába, hanem azt majd ki
— Csáki Mihály 21. gyalogezredben had
málé volt H hust, ez is lóhus volt, egy évi veszik a tudós doktorok. Közbe mellére került nagyot aa ellenséggel szemben tanúsított vitéz
fogságuk alatt mindössze kétszer: kárácsouykor
magatartásáért az I. osztályú ezüdt vitézségi
mindenféle monéta nemes és nemtelen fémek- éremmel
és húsvétkor ettek.
tüntették ki.
Elmondta, hogy az oláh nép már torkig ből: arany, ezüst, bronz, vas kis- és nagy
— Összehívják a képviselőházat. A
van a háborúval s katonáinkat, mint megsza- alakban.
képviselőházat 16 ikára egybehívják, amikor
baditójukat várják. Elkeseredésüknek i!y szaAmi ezután következik, az már a mesék Wekerle beterjeszti a költségvetést és egyvakkal adnak kifejezést:
országába tartozik. Ladó István felszedte ma- idejűleg expozét inond.
— Bár már jönnének a ti katonáitok I
— Valasztas a városnál. A mult héten
Ranc Imre a megérkezése után jelentkezett gát és sebesült lábaival felhurcolkodott az Csíkszereda város részleges tisztújítást tartoLt.
udvarmesterhez, mert hát valami kondíció csak A képviselőtestület a főjegyzői állás betöltéa kézdivásárhelyi csendórőrsön is.
kell az embernek. És a véletlen ugy hozta, sét, melyre dr. Orbán Gábor, dr. Márton László
hogy a király is arra felé járt, amerre az ő és dr. Búzás József pályáztak, bizonytalan
utja vezetett. De különös is, hogy ez a rózsás- időre elhalasztotta. Városi számvevőnek SzoMindannyian tudjuk, hogy az áilami és tör- arcu király mindig éppen ott jár, ahol keresik. bodeczky Bankó Aladár választatott meg, ki
eddig is igen szorgalmas és tehetséges tisztvényhatósági tisztviselők munkája a háború
Es a fiatal király jóságos sieme megakadt viselőnek bizonyult. Városi adótiszt Albert
óta erősen meggyarapodott. Már 1915-ben, a a Ladó István erősen dekorált kabátján. Szóba
István lett. A vároB mindkettőjükbeu fiatal é.s
háború második esztendejében mozgalom indult
tevékeny
tisztviselőket nyert.
állott
vele.
Megtudta,
mi
járatban
van.
Hiszen
meg néhány törvényhatóság kebslébeu, hogy
— Szarvasmarhák csiki gazdáknak.
a tisztviselőknek a sokszorosan fölhalmozott éppen ilyen ember kell nekil Mert a király
munka ellenszolgálmányaképp a háborús éve- éppen testőrgárdát szervez magának, de csak A vármegye alispánjának a kormánybiztosság
ket kétszeresen, vagy mindenesetre kedvezőbb efféle emberekből, mint székely Ladó István. 550 darab szarvasmarhát küldött kioszlás vearányban számitsák be. A több oldalról fölme, 300 ember kell neki mannschaftnak, sót tiszt gett, melyek már meg is érkeztek. Fejér Sándor alispán rendeletet adott ki az eltófoku
rült kívánságot már Tisza István gróf volt
miniszterelnök is honorálni kivánta és Tisza hozzá. Ladó István abban a pillaualban gárda hatóságoknak, kik október 6-ig összeírják
gróf már az 1915—1916. év telén olyképp hadnagy lett s megbízást kapott a királytól, azokat a károsultakat, akiknek a betörés alatt
nyilatkozott, hogy méltányosnak tartja a tisztvi- hogy a jó székely fiukból minél többet sze- szarvasmarhájuk veszett el avagy azokat
selők buziţo háborús szolgálatainak megjutal- rezzen neki a gárdába, de csak olyan fajtákat, kénytelenek voltak az átvételi bizottságoknak
igon mérsékelt áron átadni. A kiosztandó
mazását, de a szolgálati idő beszámításának
szarvasmarhákból ugyanis csak azok részekérdését, illetően a számítás megállapítását mint őkelme.
Ladó Istváa boldogan Bzédelgett lefelé B sülhetnek, akik állataikban károsodtak és
még korainak tartja, mert nem lehet tudni,
hogy meddig tart a háború és a jogosult óha- csak az utcán rémült bele, hogy miképpen azok pótlására rá vannak utalva. Fejér Sánjok megvalósításánál tekintetbe kell veuni az szerzi ó meg a rüsztungot, mert az tenger dor alispán előterjesztést tett a kormánybizállam pénzügyi helyzetét is. Azóta az ügy pénzbe kerül ám. De hát kikerült az is. (Er- toshoz, hogy az állatokat a hadikárokba betudandólag, teljesen díjmentesen oszthassa ki
állandóan nyilt kérdés maradt. Ujabban olyan
hír merült fel, hogy Wekerle Sándor miniszter- délyi is, székely ÍB, kath. is, ugyan bizony károsult gazdáknak. Az előterjesztésre még
válasz nem érkezett és így e pillanatban még
elnök, mint pénzügyminiszter, bizalmas uton ki gondoskodhatott róla?)
arra kérte a törvényhatóságokat, hogy készítseS Ladó István már levelet is irt a büszke nem tudható, hogy az 550 darab szarvasmarha
nek statisztikai adatokat arról, mekkora költ- császárvárosból, hogy nagyon jól fogadták az díjmentesen avagy mérsékelt 2—3 koronás
ségre rúgna, ha a tisztviselők háborús szolgá- udvarnál s októberben már hosszabb időre áron, sorshúzás utján osatatik- e ki. A kiosztás még e hó közepe felé megtörténik.
lati éveit tizennyolc, esetleg husz hónapba
Budára jön öfelségéékkel.
számítanák be.
— Kitüntetések. A király a háború alatt
Az ügy állásáról illetékes helyen a követkifeszített kiváló szolgálataik elismeréséül
kező értesülést kaptuk:
Botár Béla székesfővárosi rendőrkapitánynak
— A tisztviselők nyugdíjévéinek kedvezőbb
a II. osztályú polgári hadiérdemkeresztet,
KÜLÖNFÉLÉK.
beszámításával a Wekeríe-kormáuy mindeddig
Korpos Rezső határrendőreégi fogalmazónak
— Személyi hir. Dr. Tolnay Lojos főis- a III. osztályú polgári hadiérdsmkeresztet adonem foglalkozott, nem is foglalkozhatott, nemcsak eddigi nagy elfoglaltsága miatt, hanem pán az Erdélyi Szövetség kolozsvári nagygyű- mányozta.
főképp azért nem, mert mindaddig, a mig a léséről és Gyergyószentmiklóeról, hol a gyer— A gyergyószentmiklósi állami főháború véget nem ér, a kormány épp az or- gyóiakat látogatta meg, visszaérkezett.
gimnázium alsó 7 osztálya a jövő hóban
— Antal József a csíkszeredai kir. tör- egy évi szünetelés után, újból megnyílik. Okszág pénzügyi helyzetére való tekintettel ÍB
nem állapithatja meg, hogy mennyi időt szá- vényszék elnöke városunkba megérkezett és tóber 3-án tartják a Javitó és magánvizsgálamítson be a tisztviselők nyugdijéreibe. Egé állását elfoglalta.
tokat, 4., 5. és 6-án a beíratásokat. Jelentszeu nyilvánvaló azonban, hogy a kormány
— Kinevezés. A belügyminiszter az adó- kezéskor bemutatandó a születési anyakönyvi
igenis megjutalmazni kiránja a tisztviselők felszólamlási bizottság elnökévé id. Pál Gá- kivonat, az előző osztályról szóló bizonyítvány
lelkiismeretes, buzgó és fokozott háborús szol- bor kir. tanácsost, elnökhelyettessé dr. Gál és az ujraoltási igazolvány. Felvételi dij 15
gálatait, de ezt egységesen kell tennie, mind
kor. 70 fillér, tandij 36 korona.
az állami, mind pedig a törvényhatósági tiszt- József városi tiszti ügyészt kinevezte.
— Wekerle az állami tisztviselők
— Apponyi vármegyénkben. Gróf helyzetéről. Wekerle az állami tisztviselők
viselőkre nézve. Megtörtént ugyanis, hogy
egyik-másik városi ós megyei törvényhatóság Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi mi- küldöttségének adott válasiában kijelentette
már hozolt határozatot a tisztviselők háborús nister Bzerdán fia látogatására, ki frontunkon hogy a tisztviselők helyzeten segíteni fog!
nyugdíjeveiről és a határozatot törvényszerűen harcol, Ditróba érkezett, hol egy napig tar- Főként az élelmezés kérdését óhajtja sürgősen
fólterjesztutte a belügyminisztériumba, a hon- tózkodott. Tolnay Lajos főispán, ki éppen rendezni. A szolgálati pragmatika megvalósunan az aktákat a pénzügyi megállapítás és Gyergyóban tartózkodott, a minister fogadá- lását szükségesnek tartja, de azt újévnél
hozzájárulás végett a pénzügyminisztériumba sára sietett.
előbb nem Ígérheti meg.

A székelyfiu szerencséje.

A tisztviselők háborús jutalma.
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— A rendőrkapitány szabadságon. élet megindul. Hasonló államsegélyeket a vá- nagy részvét mellett ment végbe. Elhunytban
Kovács János rendőrkapitány, kit a visszaté- rosok is már legközelebb kúpnak.
özv. dr. Filep Sándorné édesatyját vesztette el.
réskor súlyon baleset ért és emiatt hosszú — Vitézségi érem tiszteknek. A Stref— Felemelik a hadisegélyeket. Budaideig nehéz beteg volt, ujabb három havi sza- fleurs Militárblatt jelenti: A király ma » kö- pesti tudósítónk jelenti: A pénzügyminisztébadságra ment, mert állapota súlyosbodott. vetkező legfelsőbb parancsot adta ki:
riumban a hadisegélyek felemelésére intézkeÉrtesülésünk szerint Kovács rendőrkapitány,
dések történnek; a javaslatok legközelebb
Számos
derék
tisztem
óhaját
i-imarve,
kinek már 36 évi közszolgálata van, ha álla- elhatározom, hogy az arany, valamint az már a minisztertanács elé kerülnek. Azt azonpotában javulás nem áll be, szabadságideje első osztályú ezüst vit'S/.ógi érmet különö- ban már is megállapították, hogy a hadisegéleteltével njugaloinba vonul. Szabadsága ideje sen kiváló személyi vir ^zs<'gért tinztek is lyeknek oly mértékben való felemelése, mint
alatt a rendőrkapitányi teendőket dr. Kovács megszerezhessék. Az adományozás jógiit Ausztriában, lehetetlen, mert a hadisegélyek
Gábor városi tanácsos látja el.
fentartom magamnak. Oly tettekért, a me- összege akkor 3*2 milliárd lenne, vagyis annyi,
— Elveszett 22.000 korona érték- lyeket már más kitüntetések által jutal- mint amennyi Magyarország egész évi költsége
papír. Kossá Lajos gelencei lakos a mult maztak, a vitézségi érmek adományozása volt a mostani évben. A hadisegélyezésékre
hó közepén Zsögöd és Csikszentkirály között, nem hozandó javaslatba. Oly teljesítménye- fogják felemelni oly módon, hogy azok, akik
kért, a melyeknél egy tiszt czéltalanul ve- csak a hadisegélyből élnek, megfelelő pótlékot
esetleg Csíkszeredán elvesztett egy fekete
préselt bőr pénztárcát, melyben körülbelül szedelemnek teszi ki magát csak azért, hogy kapjanak és azoknak hadisegélye, akik erre
640 korona készpénz, 2 drb. 19.805 korona vitézségi érmet kapjon, azt nem fogom me- nincsenek rászorulva, korlátoztassék.
— Inzultált alispán. Székelyudvarhely60 fillérről kiállított .Bescheidigung", egy gadni. A tiszteknek adományozott vitézségi
felmentési igazolvány, egy IV. pótszemle iga- érem szalagja aranyozott, illetőleg ezüstözött ről jelentik: A napokban történt dohányosznévbetüimmel látandó el. A tiszteknek szóló táson egyik bolt előtt cseh katonák tartottak
zolvány, egy Kovásznáról kiállított fegyvertartási engedély, egy 1000 koronáról kiállított vitézségi érmek a harmadik osztályú katonai rendet, akik mitse tudva magyarul, az előamortizációs hadikölcsön nyugta, egy 100 ko- érdemkereszt előtt viselendók. Az érmekórt nyomuló tömeget irgalmatlanul verték és ütötronás elismervény és többféle jegyzék volt. járó pótlék a tiszteknek adományozott érmek- ték. Sebesi János alispán arra járva, figyelmeztette a magyarul egy szót Bem tudó zászlÓBt,
Becsületes megtaláló a 640 korona készpénzt nél nem jár ki.
az értékek visszaszolgáltatása ellenében megAz udvari vonaton, 1917. szeptember 15. ho^y a kegyetlenségnek elejét lehet venni,
ha a népet négyes sorrendbe állítják és sortarthatja.
Károly s. k.
rendben eresztik az ajtón be. A válasz, melyet
— Ügyvédek is lehetnek tagjai be— Mozi a vigadóban. A katonaság a az alispán kapott, va'óban felháborító. A dühszerzési csoportoknak. A belügyminister vigadót újra berendezte mozgószinháznak, től lihegő, idegen nyelvű katona a kezében
Bedó Sándor marosvásárhelyi ügyvédi kama- ami a teremnek határozottan előnyére vált. levő mogyorófa-pálcával hatalmasat ütött az
rai elnök előterjesztése folytán 114.028/917 Az eddigi előadások kicsiny és alacsony te- alispán fejére. Az ütést a kemény szalmaszámú rendeletével megengedte, hogy az ügy- remben tartattak és igy a közönség érdeklő- kalap kifogta s a következő pillanatban az
védek és azok családjai a kamara területén dése igen mérsékelt volt. A vigadóban a be- ereje teljességében levő alispán már a társa
levő .Közalkalmazottak beszerzési csoport'- mutató előadás a napokban volt zsúfolt kö- segítségére siető másik két cseh katonát is
jaiba felvétessenek. A kamara bejegyzett 250 zönség előtt. Azóta is minden nap telt ház alaposan öasze-vissza bokszolta, ugy hogy mire
ügyvéd közül mintegy 160 teljesít katonai nézi a mozgóképeket, melyek csupa újdona tábori csendőrség beleavatkozott a dologba,
szolgálatot 8 ezeknek családja egy-két kivé- ságok és változatosak. Szerdán a .Gólemtt-et a három cseh legény feldagadt pofával, azonteltől eltekintve, a legnagyobb nélkülözésben adták nagy tetBzés mellett. A közönség türel- ban lelohadt buzgalommal bambán merengett
él. A hadiszolgálatot nem teljesítő mintegy mét előbb azonban ugyancsak próbára tették, el a hirtelen történtek felett. A népet, mely
90—100 ügyvéd legnagyobb része a kereseti mert pont félkilenc óra helyett pont féltízkor tanuja volt a brutális támadásnak, alig lehealkalmaknak az általános, majd az erdélyi kezdték az előadást., ami egyáltalában nem tett megfékezni, hogy komolyabb elégtételt
moratorium és az erdélyi román betörés vall katonai pontosságra. Reméljük azonban, ne vegyen, azonban az alispán elintézettnek
okozta nagymérvű megfogyatkozása folytán hogy ez többé megismétlődni nem fog.
látva az ügyet, nyugalomra intette az egész
szintén a legszűkebb anyagi viszonyok közt
napon át fején kopogtatott közönséget.
—
Halálozások.
Herczka
Gyula
keresvan és keresete távolról sincs arányban az
— Az erdélyi vasutak reformja. Nagy
elsőrendű közszükségleti cikkek áraival, s ép kedő Marosvásárhelyen szívszélliüdésban hirezért méltányos, hogy a magyar középosztály- telen elhunyt. Elhunytban Vákár Lajos, lapunk érdeklődés mellett tartotta meg Kolozsváron
nak e szellemileg vezető tagjai részére is kiadótulajdonosa sógorát gyászolja. Herczka az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
lehetővé tétessék a közszükségleti cikkeknek Gyula évekig volt Csíkszeredában, hol igen jó igazgató választmánya tegnap délutáni ülését,
üzleti hírnévre tett szert. Innen ment Maros- amelynek legfontosabb tárgya az erdélyi vasutmegfelelő áron való beszerzése.
vásárhelyre, hol üzletét megnagyobbította és politika kérdésében való állásfoglalás volt.
— AB ellenségtől sújtott osiki köz- jó hírnevét öregbbitette. Marosvásárhelyi lap- Az Emke dr. Apáthy István, br. Horváth Emil,
ségek segelyezése. A romániai ellenséges társunk az alábbi elismerő sorokban emléke- dr. Papp József és dr. Posta Béla hozzászólása
után olyan programmban állapodott meg,
betörés által sújtott községekben a lakóság zik meg elhunytról:
és a községi tisztviselők kényszerű meneküEgy tekintélyes, szorgalmas és törekvő amely figyelemmel van Erdély és az ország
lése következtében megakasztott községi élet kereskedő hirtelen haláláról vesszük a hírt. általános érdekeire B nem részegíti különös
rendes működésének újból megindításához Herczka Gyula, aki tegnap délután érkezett kedvezésben az egyes vidékeket. A választBzükséges segélyek engedélyezését már az haza Budapestről — ahol üzleti dolgokban mány magáévá tette az előadó javaslatát azzal,
előző kormány elhatározta és e célból a köz- járt — hirtelen elhalt, alig pár órai rosszul lét hogy az államot a legnagyobb agitáclóval és
ségi költségvetéseket felterjeszteni rendelte. után. Hazaérkeztekor feleségének panaszolta, propagandával keressék fel az elfogadott vaA belügyminister most azoknak a csiki köz- hogy igen kimerültnek érzi magát, később súti vonalak megvalósítására éB hogy a proségeknek, amelyek a közigazgatási rendes pedig annyira rosszabbodott helyzete, hogy or- paganda támogatására az Erdélyi Szövetség,
tevékenységet önerejükkől megkezdeni nem vosokért futottak, akik azonban már nem se- az erdélyi kereskedelmi- és iparkamarák, az
képesek, a rendes várható bevételeikben fede- gíthettek és Herczka tegnap délután 4 órakor Erdélyi Gazdasági Egyesület, az összes érdezettel nem találó, nélkülözhetetlen folyó kiadá szivszélhüdésben kiszenvedett. A köztisztelet- kelt hatóságok és más egyesületek is a legszéBaikra összesen 273,000 korona államsegélyt ben álló, népszerű kereskedő halála széles lesebb körben megkerestessenek.
engedélyezett és utalt ki a vármegye alispán- körben kelt mély részvétet, akit felesége és
— Halálozás. Csiktaploczai Lázár Lehel,
jának. Az egyes községek részére megállapí- széleskörű rokonság gyászol. Temetése szer- Cs. Lázár László lapusnyaki nagybirtokos testtott államsegélyek a következők: Kászonuj- dán délelőtt 10 órakor lesz.
véröccse f. hó 17-ón 50 éves korában rövid
falu 3946 kor. Csikverebes 1550 kor. Kozmás
után Déván elhunyt. Innen f. hó
— özv. Karda Lajosné szül. Péter Juliska szenvedés
3901 kor. Lázárfalva 2163 kor. Tusnád 2041
19-én
a
megtartott
temetési szertartás után
kor. Csikszentgyörgy 6261 kor. Bánkfalva Bzeptember hó 10-én Lúgoson elhunyt. Csa- Lapusnyakra szállították holttestét, ahol általádja
tetemét
hazaszállittatta
és
mult
hó
27-én
6835 kor. Csikszentmárton 3703 kor. Caekelanos részvét mellett a családi sírboltban hefalva 3858 kor. Kászonaltiz 4995 kor. Kászon- a helybeli köztemetőbe helyezték örök nyu- lyezték örök nyugalomra.
galomra.
A
fiatal
asszony
férje
orosz
fogságba
feltiz 5472 kor. Kászonimpér 5400 kor. Mena— Nyugdíjas (rokkant) katonatisztek
ság 3379 kor. Kászonjakabfalva 3847 kor. esett és csak nem régen jött róla az az érte- és tiszti özvegyek országos egyesülete.
sítés,
hogy
a
fogságban
"meghalt.
Tragikus
Csikborzsova 4252 kor. Csikszentmiklós 8861
Felkéretnek azon nem tényleges (rokkant,
kor. Szépviz 9022 kor. Csikszentmihály 7253 haláluk mély részvétet keltett.
nyugdíj BB) tisztek és tiszti özvegyek, kik a
kor. Oyimesközéplok 6344 kor. Gyimesfelső— Csikzsögödl Székedi Imre gimnáziumi „Nyugdíjas (rokkant) katonatisztek és tiszti
lok 5353 kor. GyimeBbükk 6661 kor. Gyergyó- tanuló Bzeptember hó 27-én, szerencsétlen bal- özvegyek országos egyesületének" megyénkénti
ujfalu 7474 kor. Vasláb 3446 kor. Gyergyó- eset következtében elhalálozott.
szervezésében segédkezni szíveskednének,
csomafalva 5919 kor. Ditró 57.169 kor. Kilyén— Özv. László Istvánné szül. Salló Anna hogy pontos lakcímüket a .Nyugdíjas katonafalva 6824 kor. Gyergyóremete 14.280 kor. 72 éves korában, folyó hó 2-án Zsögödön el- tisztek országos egyesületének" előkészítő
Csikszentimre 5692 kor. Csikmadaras 8276 halálozott.
bizottságához (Budapest, II, Fő-u. 7.) bekülkor. Zsögöd 3941 kor. CsikBzentlélek 1382 kor.
deni szíveskedjenek.
—
Id.
Száva
Lukács
földbirtokos
BzeptemCsikmindszent 4892 kor. Csikszentkirály 5363 ber hó 23-án 82 éves korában Caiktaploczán
— Mit jövendői Sirius ? A Sirius néven
kor. Madéfalva 6893 kor. Vacsárcsi 2958 kor. meghalt. Elhunyt hosszú időn át volt Csik- ismert
az ősz küszöbén újból felállította
Göröcsfalva 1922 kor. Csikrákos 668 kor. vármegye törvényhatóságának tagja, résztvett a magaidőjós
időjárási
Az őszi időjárást
Csikssenttamás 3140 kor. Csikszentdomokos a Csíkszeredai Takarékpénztár alapításában elég kedvezőnek prognózisát.
jelzi
a
derék
Sirius. Szerinte
11.307 kor. Karcfalva 7867 kor. Csikjenőfalva melynek működésében évtizedeken át ered- októberben, novemberben, sőt még
december8568 kor., összesen 41 község. Gyergyótöl- ményes és tevékeny réBzt ett. Magas kora éB ben ÍB leBznek enyhe napok, a mikor
14 —16
gyes, Gyergyóbékás, Holló, Bélbor és Borszék betegeskedése miatt az utóbbi években vissza- fok Celsius meleg ígérkezik. Január és február
községek részére a belügyminister akkor fog vonultan élt. Betegágyában élte át az oláh hónapokban azonban kemény tél szakad reánk
államsegélyeket engedélyezni, mikor a vissza- betöréBt, melyről sok érdekes réBzletet tudott a kitűnő Sirius jÓBlása szerint. Nagy hideg és
térést a lakóaágnak megengedik éa a köziégi elmondani.
Temetése szeptember 26-án igen hosszantartó havazások leBznek.
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— Az uj burgonya fölosztása. A Kö- Sz. 3362-1917.
zelelmező hivatalt vezető miniBter, mint a
árv.
hivatalos lap mai száma közli, felhatalmazta
a törvényhatóságok első tisztviselőit, hogy
Árverési hirdetmény.
törvényhatóságuk területén állapitsák meg azt
a burgonya mennyiséget, a melyet a termelő
Csikvármegye árvaszéke néhai Máraz uj burgonyatermésből házi és gazdasági
szükséglet cimén visszatarthat. Az országos ton Ferenc kiskorú örökösei tulajdoérdeket szem előtt tartva a megállapításnál nát képező Tusnád község határában
a legnagyobb takarékosság figyelmébe vételé- Sugó nevű erdőrészen 45 és V« hold
vel kell eljárni. A nem termelők háziszükség- kiterjedésű területén, található bükkfa
lete szintén megállapítandó, különösen figye- anyagot, melyen mintegy 1350 öl tűzifa
lembe véve a nehéz testi munkát végzőket. termelhető ki, nyilvános árverésen a
A nem termelő tudniillik Bzintén jogositva van
háziszükségletre burgonyát vásárolni. Gazda- legtöbbet ígérőnek Kozmás közBég hósági szükséglet cimen a nem termelő részére zánál 1917 október ll-én délelőtt
vásárló engedelem nem adható. Beszerzócso- 9 órakor eladja.
portok részére csak egyes megokolt esetekben
Árverési és szerződési feltételekül
kivetelesen engedelmezik, hogy tagjaik elláa
következőket
állapítja meg: Kikiáltására járó burgonyát valamely általuk megjelölt termelőtől utalják ki. A burgonyarek- tási ár: müfának köbmétere 8 korona,
virál ást csak akkor rendelik el, ha a köz- a tűzifának öle 20 korona.
szükséglet céljára szüksógeB burgonyamennyi2. Árverezés megkezdése előtt 3000
séget a termelók önként nem ajánlanák föl.
Az olcsóbb hatósági burgonyának a szegény korona bánatpénz helyezendő le.
fogyasztók részére való szétosztásáról később
3. Vevő a fatermelés során a fakiadandó rendeletben fognak intézkedni.
anyagban válogatni nem jogosult.
—Hany emberük van a németeknek ?
4. Vevő a űzetést az anyagtermeEz a kérdés izgatja a Morning Post egyik lés során és átvétele után azonnal és
katonai szakértőjét. A francia és angól hadvezetőségtől kapott, nyilván célzatos és meg- nem a fuvarostól függően tartozik esz
bízhatatlan adatok alapján a következő kis közölni a gyám kezéhez.
statisztikát állítja össze: Németország moz5. A kihasználási idő 1917 októgósított : 1914-ben összesen 5,750.000, 1915ben 2,450,000, 1916 ban 1,850 000 ós 1917- ber 15-tői 1919 október 16-ig terben 450 000 embert, vagyis összesen 10,500.000 jed. Ezen kihasználási idő lejártakor
embert. Ehhez számítva az 1919-es és 1920-as vevő ugy a kitermelt, mint a lábán
kontingenst, körülbelül 11 millió az összes maradt faanyaghoz való minden jogát
német katonák száma. Az eddigi veszteség
(állítólag a német veszteséglisták alapján) elveszíti, s az valamint a terület min1,158.601 halott, 2,922.320 sebesült és 710.545 den kártérítési igény és bírói beavateltűnt (vagyis jórészt fogoly). A mozgósított kozás nélkül eladók tulajdonába és
11 millióból a fronton és a mögöttes ország- birtokába megy vissza.
részekben van állítólag 5 millió, állandó vesz6. Eladók a fent kitüntetett famennyi
teségnek lehet számitani 4 milliót, kórházban
ségért
s annak minőségéért felelősséget
van félmillió, a többi szétszórva az országban
van. Németország összes katonaköteles sorban nem vállalnak.
lévő férfilakossága 14 millió, ebből azonban
7. Vevő ha a fenti feltételeknek
2.1 millió teljesen alkalmatlan, félmillió nél- pontosan eleget nem tesz a vásár hakülözhetetlen, 200.000 pedig ellenséges országokban van. Az augol számítás szerint ter- tályát veszíti, B a bánatpénz elvész.
mészetesen az állomány a jövőben rohamosan
8. Utó ajánlatnak helye nincs.
csökkenni fog, mert a veszteségek növekszeCsikvármegye árvaszéke.
nek (?), az uj kontingensek pedig egyre gyöngébbek. Érdekes azonban, hogy ugyanekkor
Csíkszereda, 1917. szept. 27-én.
a Morning Post vezércikket ír arról, hogy a
Csiszér s. k.,
német hadsereg milyen erős és a háború sorelnök h.
sát csak az — amerikai hadsereg döntheti el.
— Elveszett egy fekete bői tárca, egy
levéllel és körülbelül 40 korona készpénzzel,
Hirdetmény.
Megtaláló a pénzt tartsa meg, a levelet és
Alulírottak közhírré teszik, hogy
tárcát küldje a tárcában levő névjegy cimre.
Csíkszeredába vagy lapunk kiadóhivatalába. 1917 évi október hó 8-án d. e.
— , A Magyar Nemzet Babérkoszo 9 órakor Lázárfalva község háruja' czimen rokkant katonatisztekből álló zánál nyilvános árverésen 1917 évi
csoport, a háborúban részt vett tisztek és
legénység tevékenységét örökíti meg várme- augusztus hó 1-töl számított 10 évre
gyénként az utókornak. A művésziesen kiállí- bérbnadja:
tott kötetek 5 — 600 oldalra terjednek a kö1. Lázárfalva község mintegy 2624
vetkező tartalommal: 1. Néhai I. Ferencz Jó- k. hold mező és erdőgazdasági terüzsef király és IV. Károly király életrajza arc- letének valamint
képpel ; 2. A magyar hadvezérek életrajzai
2. a Lázárfalva közbirtokosság minarcképpel; 3. A háború alatt működő kormányok és az illető vármegyék közigazgatásának tegy 1500 k. hold erdő és hozzátartozó
tagjai; 4. A háborúban réaztvett katonatisztek legelő területének vadászati és haláés legénység tevékenysége. (Kívánatra arczkép- szati jogát.
pel.) Felkéretnek az érdekeltek, hogy tekinVadállomány: vaddisznó, őz és kis
tettel az óriási anyag rendszeres feldolgozására, adataikat (születési év és hely, rang és vad.
csapatteBt (intézet), kifejtett tevékenység, ütkö
Kikiáltási ár az 1. alatt területre
zetek, sebesülés, kitüntetés stb. és hogy me- évi 20 kor. — a 2. alatti területre évi
lyik vármegyénél óhajtanak felvétetni) Kopácsy
JózBef ny. százados címére, BudapeBí, II , 20 korona haszonbér.
A bérbeadásra vonatkozó közelebbi
Fő u 7. legkésőbb ez év dec. 31 éig beküldeni
szíveskedjenek annál is inkább, mert az addig felvilágosítás a községi elöljáróságnál
beérkezettek még az 1918 tavaszán megjelenő és a csikszentmártoni m. kir. erdőgond
kötetekbe vétetnek fel. A műből esetleg be- nokságnál szerezhető.
folyó tiszta jövedelem a „Nyngdíjas (rokkant)
Lázárfalva, 1917. évi szeptember
Katonatisztek és Tisztiözvegyek Országos
Egyesülete*, valamint a „Legénységi Rokkan- hó 25 én.
tak és Özvegyek Országos Szövetsége* szer- Virág József
Ábrahám Mihály
vezési költségére fordittatik.
közb. elnök.
közs. bíró.

Szerkesztői üzenetek.
E. J. Tp. 634. Alkalomadtán közöljük.
Nyomatott Vákár
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Lörinoz János
körjegyző.
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Sz. 11432—1917.
ai.

Pályázati hirdetmény.

Csikvármegye központi közigazgatásánál elhalálozás, illetőleg nyugdíjazás
folytán megüresedett és kinevezéB utján
betöltendő:
1. egy főlevóltárnoki állásra a IX.
fizetési osztálynak megfelelő javadalmazással ;
2. egy irodaigazgatói állásra, ugyancsak a IX. fizetési osztálynak megfelelő
javadalmazással, továbbá
3. két irodasegédtiszti állásra a XI.
fizetési osztálynak megfelelő javadalma
zással és végül
4. négy hivatalszolgai állásra a megállapított javadalmak és illetményekkel,
valamint az ezen állások betöltése folytán esetleg megüresedő más állásokra
is, a vármegyei ügyviteli szabályzat 2.
§-a alapján ezennel pályázatot hirdetek.
Ha főlevéltámoknak oly pályázó neveztetik ki, akinek főiskolai képesítése
van, a megállapított évi pótlékban részesül, ha pedig oly pályázó neveztetik
ki, akinek az országos levéltári folgalmazói szakvizsgája megvan, vagy e
vizsgát később leteszi, az 1912. évi
LVII. tc. 11. § a értelmében a VIII.
fizetési osztályba előléptethető.
Az irodaigazgatói állás betöltésénél
előnyben részesülnek azon pályázók,
kik a német nyelvet szóban és írásban
bírják.
Az irodasegédtiszti és szolgai állások
betöltésénél, amennyiben ezen állásokra
másfizetésben levő kebelbeli vagy nyugdijasok nem pályáznának, az 18 73. évi
II. tc. rendelkezései értelmében a kellő
képesitéssel bíró igazolványos altisztek
— más pályázók felett — elsőbbséggel
bírnak.
Felhívom ennélfogva mindazokat,
kik az itt felsorolt állások valamelyikét
elnyerni óhajtják, az 1883. évi I. törvénycikkben előirt minősítésüket, eddigi
alkalmaztatásukat és nyelvismeretüket
igazoló okmányokkal felszerelt és szabályszerűen felbélyegzett pályázati kérvényüket, a vármegyei ügyviteli szabályok 4. §-ban megjelölt uton, Csikvármegye főispánjához címezve, de hozzám legkésőbb folyó évi október
hó 27-én déli 12 óráig annál is inkább
nyújtsák be, mert a később beérkező
pályázatok figyelembe nem vétetnek.
Csíkszereda, 1917. évi szeptember
hó 18-án.

Fejér Sándor,
alispán.

Hirdetmény.

A kászonaltizi körjegyzői irodára,
azonnali belépéssel, két segédmunkás
kerestetik.
Javadalom: megállapodás szerint.
Jelentkezni lehet a körjegyzői irodán.
Kászonaltiz, 1917. évi szeptember
hó 28-án.

Forró Miklós,
körjegyző.

Tanító urak figyelmébe!
Elemi iskolához előmeneteli mulasztási, haladási, felvételi, látogatási-naplók kaphatók
Vákár L. üzletében Csíkszereda.

könyvnyomdájában, Csieredába

