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ezen irányú buzgólkodása, azt nem tudjuk, mert nálunk npm szokás az ilyen
közérdekű dolgokat nyilvánosan és BZÍCsíkszereda, ektóber 23. nen tartani. Egészen meg vagyok győNem tudhatjuk, hogy idáig minő lé- ződve azonban már előre is, hogy az
pések tétettek — ós tétettek-e? — ezúton elérhető eredmény egy vityilló
Csíkszereda város leégett részének s felépitését sem fedezi. (Örvendenék, ha
egyáltalán az oláh invázió alkalmával csalódnom kellene!)
leégetett épületek újra épitése s az
Azt se tudhatjuk, váljon a magyar
azzal egybefüggő rendezések tárgyában. kormány minő álláspontot foglal el a
Világért sem az épitkezések megkez- szeredai újra épitkezések ügyében.
désének sürgetéséért hozzuk ezt fel, Vájjon az e címen egyeseknek megállahanem egyszerűen azért, nehogy az elő- pított károkat szándékozik-e megtérikészületlenség a változható viszonyok teni és vájjon mikor? Pedig ezzel is
órájában lehetetlen állapotokat teremt- jó volna már tisztában lenni, mert a
sen, mert a jobbra fordulható állapotok károsultakot sem l&het sokáig függőben
a hajlék nélkül maradt lakosság egy tartani. Nekik is idő kell arra, hogy
részét röktönös épitkezés megkezdésére a remélhető támogatás mérvéhez képest
fogja utalni s mihelyt egy-két telken tehessék meg számadásaikot, mert ha
az épitkezés megkezdetik, akkor késő mindenik nem is, de a legtöbb rá van
lesz város rendezési vagy ezépitéai kényszerülve, hogy elpusztult hajléka
szempontokkal azt megakadályozni, vagy helyett — mielőbb ujat építsen s mostani
épitési engedélyek kiadásának haloga- sanyarú és megtűrt helyzetéből kiszatásával gyötörni azokat a szerencsétlen baduljon.
hajléktalanokat. Eddig is volt, most is
Már előre módját kellene találni
van ínég elég idő ezen ügyek reudbeannak,
hogy a leégett és újra nem
hozására, hogy a valamikor megkezdődő
építhető
szűk telkek tulajdonosai a
épitkezések kész tervek alapján indítpusztán
maradó
ingatlanok helyett hol
tassanak.
és minő módon nyerhetnek kárpótlást,
Nagy részben olyan telkek épületei avagy hol szerezhetnek uj telket, melyen
égtek le, melyeket csak szűk, kutya- építkezhessenek ?
szorító utcákon lehett megközelíteni.
Foglalkozni kell azon kérdéssel,
Három-négy tulajdonos egymás udvarán mi módon lehet a leégett telkek tulajés telkén járt át, mi miatt az épületek donosait lehetőleg arra birni, hogy mioly egymáshátán voltak elhelyezve, hogy nél többen és mielőbb épitkezzenek,
ha egy tüzet fogott, a többi rendes viszo- mert a városnak, mint ilyennek nagyon
nyok között is menthetetlen volt. Hogy is vitális érdeke, hogy minél több lakáB
ez a terület igy újra nem épülhet, azt minél elébb felépüljön. Ezt különösen
nem szükség fejtegetni. Utcákat kell azért is érdemes jól számon tartani,
tehát nyitni, hogy minden tulajdonos mart az épitkezések szörnyű nehéz volta
háborithatatlan telket nyerjen. Ebben a s a nagymérvű anyaghiány miatt valóvárosi hatóságnak kell előre eljárnia, színűen egyelőre csak azok fognak építmég pedig, hogy a tulajdonosok érdekei kezni, a kik arra feltétlen rá vannak
minél jobban kielégíthetők legyenek, szorulva, a kik tehát csak saját lakáennek meg kell történni az első épit- saikot építik fel. Mi lesz akkor a Szekezés megkezdése előtt jóval.
redában lakó lateiner és hivatalnok
Hogy a tervszerű épitkezések támo- lakókkal, akik a katasztrófa előtt is
gatásában a város, mint ilyen részt ki- annyi lakás mizériával küzködtek?
ván-e venni az a második fontos kérQondolt-e a városi hatóság arra,
dés, mely az előbbinél sem kisebb ér- hogy az épitkezések beálltával minél
dekű.
több és a mai szorult viszonyok közt
Azt gondolom és fel is teszem, hogy legalább elviselhető áron beszerezhető
a városi hatóság eddig minden kigon- épitö anyag álljon rendelkezésre? Mert
dolható módot elkövetett az ujraépités ha a hatóság ebben segítséget nem nyújt,
költségeinek előteremtésére. Ez alatt a mai fosztogató időben gondolni sem
természetesen csak ast értem, hogy ké- lehet az építkezésekre.
Gyöngyös város újra építésére korrelmeket intézett adakozásokra, segélyezésekre, mert köztudomásúlag a vá- mánybiztost küldöttek • ott ma már
rosnak magának egy fltyingje sincs, teljesen rendben foly a munka. Pedig
sem ezen, sem más célra. Hogy idáig csak májusban törtónt a tűzvész és nem
minő eredménnyel járt a vároBi hatóság az ellenség okozta. A szeredai katasz-

Csíkszereda ujja épitése.

trófának már egy éve mult s még csak
nem is gondol vele senki, bár azt ellenség okozta. Igaz, hogy Szereda nem
Gyöngyös, de ha Gyöngyös ügyét kormánybiztos intézte, ahoz mérten talán
Szereda ügye is megérdemelne legalább
egy kormánybaktert, a ki ébren legyen.
Mindezeket csak azért mondtam el,
hogy a város érdemes polgármesterének alkalmat adjak arra, mondaná el
véleményét; szándékait éB értesüléseit
az ujjá épités kérdésében, mert meg
vagyok győződve róla, hogy ő foglalkozott és foglalkozik ezen fontos ügygyei, úgyis mint e város ügyeinek agi •
lis vezetője, de úgyis mint a közérdek
hivatott támogatója.
T. Nagy Imre.

t Fáraó Simon

A régi jó idők tisztes öregjei közül való
volt, Fáraó Simon a szépvizi örmény katholikug hitközség kiérdemült esperes plébánosa,
kit folyó hó 8-án kisértek nagy részvét mellett
utolsó útjára, a kolozsvári temetőbe.
A tiszta jelleméről, nemes egyszerűségéről,
derült kedélyéről, példás buzgalmáról és fáradhatatlan szorgalmáról nemcsak vármegyénkben, de idegenben is jól ismert esperes-plebáDOS 44 éven át volt híveinek hűséges lelkipásztora éppen ugy, mint minden ügyük iránt
meleg szivvel érdeklődő jóságos atyja ÍB.
— Szamosujváron töltött 8 évi káplánkodása után 1872-ben a szépvizi örm. Bzert. plébániai adminisztrátorául neveztetett ki, hol
1914-ik évben történt nyugalomba vonulásáig
nagy hivatás érzettel és sok szeretettel működött ugy híveinek lelkiüdvén, mint a hitközséget fenntartó Szt. Háromság Társulat
vagyoni gyarapításán is.
— Az úrtól áldásként nyert szép életkora
a jótékonyság és munkaszeretet jegyében telt
le. — Fiatalabb éveiben irodalmi munkálkodással, öregsége napjaiban kötetekre menő
szótár készítéssel foglalkozott.
Részvéttel volt a Bzenvedők iránt, kiket
nemcspk a vallás vigaszával emelt fel, de
anyagilag is bőkezűen segélyezett. S bár jótékony adakozását a szerény nevtolenség takarója alá Bzerette rejteni, mégis köztudomásra
jött, hogy pár évvel ezelőtt 5000 koronás alapítványt tett le a szamosujvári aggok házának
céljaira.
A már nyugalomba vonult jó lelkipásztort
papsága 52-ik évfordulóján emlék^zf tes melegséggel ünnepelték hálás hivei, kiknek közösen
óhajtott kérése az volt, hogy pihenésének idejét körükben töltse. — Szívesen ígérte ezt
meg, hiBz nemcsak kegyelet érzése kötötte
őt Szépvizbtz, de lelke is eggyé forrott már
régi jó híveivel.
— Nem is szakadt volna el tőlük soha,
ha az oláh betörés kegyetlensége el nem űzte
volna. Szamosujváron kereste és találta is
föl a lelket-testet egyaránt összetörd menekülés után nyugalmát éa vigasztalását. — Ám
alighogy értesült a visszaköltözés lehetőségéről
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Vagy talán a demokrata „Csikgyengélkedése ellenére is neki indult a ki- és reméli, hogy az a kormánynál is újságírók.
vármegye"
szabja
meg nekünk, hogy mit szamerítő utazásnak csakhogy újra találkozhas- megteszi majd hatását.
bad Írnunk I? Csíkban még nincB meg az insék hőn szeretett övéivel.
Szantner L t t p bíz. tag hozzászóláA viszontlátás örömeit gyorsan váltotta sában az indítvány mellett foglal állást ternacionale I Mi még székelyek vagyunk I
— Eljegyzés. Szopos Antal gyergyószentföl a szomorú sajnálkozás érzése, midőn a
községet részben leégetve, s szeretett híveinek és ama nézetének ad kifejezést, hogy miklósi m. kir. adótiszt eljegyezte Püspöky
házait és gazdaságát feldúlva és kifosztogatva méltányos volna, ha a hadikárok meg- Irmuskát Debreczenből.
találta.
térítéséhez — mely az országra tény— A 82 esek Magyarország TermopyA „rombolás utálatOBsága" mély nyomot leg súlyos terheket ró — Németország léjénél. Wild József vezérkari százados, Vilhagyott az érzékeny lelkiiletii espereB kedé- is hozzájárulna megfelelő mértékben, mos császárnak legutóbb Brassóban történt
lyén, mely változáshoz járult öreg korának mert hiszen a román betörés nemcsak idózése alkalmával, történelmi adatokban gazgyengesége is. — Beteg lett Kívánságára
dag előadást tartott a brassói Fellegváron a
Kolozsvárra szállították, hol a nagy idők sok ellenünk irányult és a mi fiaink vérez- város visszafoglalásáról. NagyBzerU előadásánek ott is, ahol nem csupán, vagy egy- ban, melyet a németek hatalmas császárja a
fáradalma után végleg elpihent .. .
— Életével egy eleven emlék tilnt le a általán nem forognak magyar érdekek legnagyobb érdeklődéssel végig hallgatott,
boldog régi korból, melynek embereit a derült kockán. Ugyancsak az inditvánnyal kap- megemlékezett a vitéz 82- eB székelyek hősi
kedély, móly vallásosság, őszinte egyszerűség, csolatban terjesztik a közgyűlés elé harcairól a törcsvári szorosban, ahol a betörő,
makulátlan jellem és természetes jólélek tette Brassó vármegye törvényhatóságának számban sokszoros túlerőben levő oláhokat a
örökre becsültté.
átiratát, mely dr. Dörschlag indítványá- világháborúban példátlan vitézaéggel tartották
— Midőn idegenben pihenő porai fölé ke- hoz hasonlóan a felbecsült hadikárok fel éB nevüket arany betűkkel irták be a világtörténelem lapjaira. Szavai a következők
gyeletes érzéssel helyezzük hálás megemlékezésünk koszorúját, nem késUnk kérni aa ir- teljes összegeben való kifizetését sür- voltak:
galom atyját, hogy hüsógeB szolgájának adjon geti a kormánynál.
A törcsvári szoros:
csendes nyugalmat • engedjen boldog örökkéA
közgyűlés
ugy
a
beterjesztett
inMagyarország Termopyléje.
valóságot I
V. J.
dítványokat, mint Brassó vármegye tör„A tömösi szorosban a 82-ik számú szévényhatóságának átiratát helyeslőleg kely gyalogezred egy zászlóalja állott 800
tudomásul veszi és elhatározta, hogy puskával, 2 gépfegyverrel és ágyuk nélkül egy
hasonló szellemben felterjesztéssel for egész román hadosztály tizenhatezer puskájával és három teljes tüzérezredével szemben.
KiskUküllő vármegye törvényható- dul a kormányhoz.
Midőn ezeket az embereket harcolni láttam,
sági bizottságának folyó hó 12-én taraz volt az érzésem, hogy itt minden egyes
tott közgyűlésén a tárgysorozat egyik
ember védő bástyának tekinti magát. A törcsérdekes pontja dr. Dörschlag Konrád
vári szoros szakadékaiban ugyan ennek az
KÜLÖNFÉLÉK.
benyújtott indítványa volt a hadikárok
ezrednek
2 zászlóalja két hónapon át húsz— Az alispán szabadságon. A Gyergyó- szoros túlerővel
kifizetése tárgyában. A kárfelvételi bi- szentmiklóson
semben tartotta magát. Ez a
megjelenő .Csikvármegye", a szoros Magyarország
Termopyleje lett 1"
zottságok mtlködése — úgymond — maga módja szerint,
behatóan foglalkozik a
immár befejezést nyert, a román invázió Csiki Lapok azon közleményével, hogy Fejér
— Talált szentképek. Megtalálás folytán
okozta károk pontos megállapítást nyer- Sándor alispán 35 évi Bzolgálat után szabad- a gyimesfelsőloki plebaniára kerültek a követtek, de az állam még eddig nem fizette ságra megy éa jövő évben nyugdíjba készül. kező szentképek: Í.Munkácsy: Krisztus Piláki azokat. Csak néhány hivatalnok és Ezt a hírünket fűszerezi laptársunk különböző tus előtt (csak Krisztus alakja) 42;<99. 2. Mués kijelenti, hogy egy ilyen riltó Máriája 58X109. jelzéssel. A képek araiparos kapott segélyt a hadikárok fejé kommentárokkal
híradással nem lehet befejezni egy 35 éves nyozott keretüek és Könyves Kálmán magyar
ben. De Erdély kárvallott lakossága közpályát. Cikkébén azt is mondja, hogy la- műkiadó r. t.-tól valók. Ezekhez járul még egy
nem segélyt, nem alamizsnát kér, hanem punk szerkesztője közigazgatási tisztviselő lé- fehér selyem oltárfüggöny (antipendium); a
a károknak, mint jogos követeléseknek vén, értesülését személyes információval egé- közepén arany-sárga hímzésű kereszt van s a
teljes megtérítését. Az indítvány indo- szíthette volna ki és igy módjában lett volna szélén Z. K. 1916.
irni, miután az alispán távozása
kolásában megemlíti, hogy a külügyi pozitizumot
— Halalozás. Városunk polgármesterét,
nagy kérdőjel elé állítja a vármegye közönkormány jóelőre tudott Románia hábo- ségét. Cikkének további részében letárgyalja a dr. Ujfalusi Jenőt szomorú családi gyász érte.
rús szándékairól, sőt az osztrák-magyar vármegyei közigazgatást és az alispán kor- Édes apja, Ujfalusi János kászonujfalui birtoVöröskönyv tanúsága szerint gróf Cer- mányzatát. Mi cikkének ezen réBzével ezúttal kos és kereskedő folyó hó 23-án meghalt.
nin akkori bukareBti nagykövet hatá- nem foglalkozunk, de lesz szavunk hozzá a A jómódú ós köztevékenységéről ismert férfiú
idejében. A nekünk cimzett részre azonrozott formában értesítette a külügyi maga
ban kijelentjük, hogy a magunk részéről sem halála széleB körben kelt sajnálatot. A polgár.kormányt, még 1916. juniusában, hogy az alispán nyugdijba készülését, sem közpályá- mester és családja gyászában részvéttel osz
Románia 4—5 hét múlva okvetlen meg ját nem fejeztük be, ezt a „Csikvármegye", tozik Csíkszereda intelligens közönsége. A csafog támadni bennünket. Ezen időpont mely kapva-kapott a megnyilatkozás alkalmán, lád által kiadott gyászjelentés igy szól:
után is több ízben küldött a nagykövet maga sem gondolta. Mi egy hirt adtunk, szoözv. Ujfalusi Jánosné szül. Deák Anna,
megfelelő igaz hirt. A bírálat nem
pozitív információkat Románia eltökélt kásunknak
hir keretébe tartozik és nem akkor helyén- dr. Ujfalusi Jenő és felesége Küllő Erzsébet
háborús szándékairól. A kormány tehát egy
való, mikor a távol jövőben b e k ö v e t k e z - ésfiuk Lacika, UjfaluBi József és felesége
jól tudta a fenyegető veszedelmet, de h e t ő eseménnyel van összefüggésben. Ezt Ráduly Irénke éB nevelt leányuk Ráduly Lilike,
sem Erdély kellő védelméről, sem a újságolvasónak sem kell magyarázni. Ami pe- Ujfalusi Rózsika és férje Pergel János ugy a
tervszerű kiürítésről nem gondoskodott. dig azt illeti, hogy értesülésünket személyes maguk, mint közeli s távoli rokonaik nevében
Erdély határait, a pompás szorosokat információval egyesíthettük volna ki és igy mély fájdalommal tudatják, hogy a legjobb
lett volna pozitívumot irni, kijenevetségesen csekély számú kiérdeme- módunkban
lentjük, hogy értesülésünket s z e m é l y e s férj, a felejthetetlen s gyermekei boldogságásült, veterán népfelkelő és pénzügyőr információból szereztük és mint p o z i t í v u - ért küzdő drága jó apa, após és nagyapa
védelmezte. Nyilvánvaló mindebből, hogy mot irtuk meg. Mi megírhattuk volna, szintén Ujfalusi János földbirtokos, kereskedő, a csíkErdély lakossága, véres verejtékkel s z e m é l y e s információ alapján, ugyanezen szeredai Központi Takarékpénztár ÓB a csikszerzett vagyonával együtt, vagy cél- hírünket évekkel ezelőtt, mikor még a világ- szentmártoni Székely Népbank igazgatóságáki nem tört. Akkor azonban az itt általanul, vagy talán magasabb érdekek háború
talánosan hallott és tudott kijelentéseket nem nak tagja fáradhatatlan munkás életének 64-ik,
szolgálatában, de mindenesetre tudato- tartottuk véglegesnek, ebben nem is csalódsan fel lett áldozva. Erdély pusztulását tunk, éppen ezért nem irtuk meg, bár megír- második házasságának 5-ik évében folyó hó
semmiesetre sem lehet a hadiszerencse hattuk volna. Most azonban másként áll a do- 23-án este fél 11 órakor, példáB türelemmel
kiszámíthatatlan és kedvezőtlen válto- log. Aki 35 évig közpályán szolgált lankadatlan viselt súlyos betegség éa a halotti szentségek
és kötelességérzeltel, aki több felvétele után Kászonujfaluban csendesen elzásának betudni, mert előrelátó, gondos szorgalommal
mint három éve vezette ós vezeti egy legjob- hunyt. A megboldogult földi részeit folyó hó
hadvezetés mellett az nem következett ban exponált, ellenség dúlta vármegye köz26-án d. e. 10 órakor fogjuk a kászonujfalui
volna be.
igazgatását, az joggal éB nyíltan kijelentheti, családi sírhelyen, a róm. kath. egyház szerhogy az alig elképzelhető idegsorvaBztó munka
A kormánynak tehát fokozott mér- után, vagyonából ellenségtől kifosztva, nyuga- tartása szerint elhelyezni. Lelkéért az engesztékben kötelessége Erdély lakosságát lomra vágyik. Ne akarjon a .Csikvármegye" telő szentmise-áldozat a temetés után a kákártalanítani és a kárfelvételi bizottsá- ezen hirünkbe többet belemagyarázni, mint a szonujfalui róm. kath. plébánia templomban
gok által felbecsült hadikárokat teljes mennyi benne van. Tendencia az ő cikkében fog az egek Urának bemutattatni. Isten veled
van, nem a mi közleményünkben. — A nagy
összegében kifizetni. Indítványozó meg- kérdőjel
ót, holott még nem egészen drága jó Atyánk I Legyen csendes a pihenésed
említi még, hogy ez a jelenlegi hadi- aktualis aizgatja
dolog. Mi ezzel, a majd igen nagy- és áldott emlékezeted. Szerető atyai szivedet
kiadások mellett nem olyan nagymérvű, fontosságú közügy gyei csak akkor fogunk ér- és nemeB lelkedet a mig élünk nem fogjuk
hogy pénzUgyi lehetetlenségekbe üt- demileg foglalkozni, mikor annak ideje elér- elfelejteni I Isten veled — a viszontlátásig!
köznék. Kéri indítványának elfogadását kezik. De akkor foglalkozni fogunk, mint Káezonujfalu, 1917. évi október hó 24-én.

A hadikárok kifizetése.
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— Iskolai ünnepség. Folyó évi novem- kinek, hogy Baját maga válassza ki a tetsző
— Arcképes cselédkönyvek lesznek.
ber hó 2-án délelőtt fél 9 órakor az állami sorsjegyeket. írjon meg ma egy levelezőlapot A belügyminiszter elrendelte az uj caelédelemi iskola épületében, a csíkszeredai községi • megbízható bauknak.
könyrek használatát. A cselédkönyv tulajpolgári leányiskola ünnepséget rende* a hősi
— Adakoazunk a vas székely szo donosának látogatójegy nagyságú, hajlékony
halált halt vitéz katonáink kegyeletes megem- borra! A világháborút) tn i 82 ik gyaíc^zred,
lékezésére. Ezen ünnepségre ez uton hívj*
M ro -Torda arcképét a cselédkönyv első czimlapjának
C-'
meg a m. t. egyházi és világi hatóságokat, a melv H írom •
i8 vi = 'Z-égé-ueiső részére kell ragasztani és ezt az iparvalamint a t. szülőket és érdeklődő közönbe -t \arm"gync i z~keiy
aonsi V'-i't hatóság látja el bélyegzővel. Az arcképet a
az iskola igazgatósága. Az ünnepségen bővü- nek hir» h j - -Ír 2
az
estédnek alá kell irni, vagy ha írni nem tud,
<°s
v
„vont
r citi < a --•fa. vi.- gMost
lendő önkénytes adományok a hó-ok sírjam- ',
kij- k zj-gy vei ellátni. Az uj cselédkönyvbe a
om
i
1
«
kes
mo
P
gondozására fordíttatnak.
- a A IV!
r ^'-i;. üot-v • • t
— Mi \ a n a tűzifával? M^g a tava-z
Stl o u ti ia» k zeni- y - iras adatait kell feljegyezni. A rendelet
U'.l
;
folytán nagy megnyugvással fogadra kúzf r<
U
G !:or • z év decembor 1-én lép életbe. Ettől a napk
A
günk a város azon gondo-kod.;< it, iiu-y
.
ió't ktzdv a rendőrség csak uj cselédkönyvet
tűzifa ellátás iránt iutezkede r. Sokan >>- i > itr - F j r
dl) • a r :>ebbi cselédkönyvek tulajdono.i
jelentettük szükségletünket, sőt a >• sz^r, i fo .1! X 11 <
A
i p i- ; 1918 május 31-ig kötelesek régi
árnak felét előre be is fizettük. Mo-t hid- ' ír- <i !•. H
,ji
o
j:
jd
fj
gek közeledtével várjuk a fa ia jr b 7h' I
ui í j ti..-. î bt:ézolgáiiatni és uj könyvet válsát, de ugy látszik va'ahol k z l ' in ef- u Pl Hl -g
tani. Az uj cseiedkünyv ára hatvan fillér.
:0
lődni a dolog. A szá-'itas é-> v
t- ni n
li r<!
— Ritka, gyűjtemény fog megjelenni
tetteknek ugy látszik fonto-.rb d
tak a fa kitermelésnél, ni-rt ;zo uz
ov
k-.r.icavi-y idejére. A ,Nádor-féle kará• 0:'0;i
senki sem ügyelt rájuk s m-»ho n:ip oii . , d
c „ i JUIIÍ" 10 ik kötete, a legpompásabb,
ki a vállalkozás, hogy » hidea; t - n ••• jd fu. . . -íj dal tí zongoragyüjtemény lesz, az
hatunk a markunkba. A ki enn k o
lud
h i'.x'^ony: zcuemüpiacon. A magyar nótaaz megérdemli, hosry me^kes-ruje s a>.-i,< m
i.ac-javát tartalmazza, a legismeris rajta leszünk.
i:lc ^
zeizo.től: Ányos, Erőss, Fráter,
; ,..b .
— Száz'<oronfiS aranyért 500 t o-on.
K,.,
pathy dr., Révffy dr. és Sas dalai
A világhabotu kitöresse • v. :> .
é'u
.-.zt-.p ;k, magyarosak: a kabaré
teljesen ktki-riiitek a Kt»/H> 'ü . oriii i
, lU.
sokan, a kik arain a-kat i
'/• o . »1 v
1,0 ,o..i ca t Luunyebb müfaju muzsika azálain kasszajaba, hojv * ,•./;. 1 i.-> • ;
iuOit \o Ujtioni. ^.iiiak, legismertebb szerzelam aratnkesziew Ai- d;
ob
m
,
au aorakoznak az album művészi
is, tekintélyes .-zanv.
! K ! \ 'I
ui
L-meieaehez,
a kiadó itt is a legzartak azokat, r>-m '.
a
mau ettielktthi t i u
,uv..í . uj. ; Butlay, Czeglédy, Erbé, Nádor
a rem-uyseg o- is
ieu.:... i. ru, tiltom d laiüol valóságos kis zenei
nek ma ti
f>z <e-.-jni'ub ii.a ujk, vau meg benue sok magyar
vau i y. n : :v
•. '
uu. -^ui.i . iej,Uvp. zt rübbek közül, keringők,
Mintfc!ie-i -. ű , .i' :uliu tik. bz.i oiidai'aboü es német katonadalok
egj tini 'O • - • y -/.'O
£ £/..1.1* ki a fényesen usszeáilitott gyüjtegazdát. A
• . íí
i
u-Uj ^ «^Uag tai'ia.mát. Az albumban megjeezi :í ni
i
HL mu\ck nagy része ének ós zongorára jear: •.
me yet — ru il.1 Jü: , -—
do á-'
ut UIL0, a igy azt hegedűsök is játszhatják.
H bora
t-.iUj .j^ .atkti csak november hó 15-ig fogad
badü ,. . U C-:. a Ktaiíou.valai, s ajauijuk oivasóiuknak,
loit tí U'V . J.
'•••éi uogy niiu.. t.ujo rendeljek meg, mert tekinU' iil
s-- a i h •:• : .
• •.-1 a nagy papirhianyra, az album csak
az u
..jf..-.iü:t
p-jidáni számban jelenik meg, s igy
d.i
ii'. d ia. ... .-ioúb bccrkezó rendelések lesznek előbb
- I!
. az.
f-ZZt- •
ivOr etv i u . e z A z album ára fűzve 8. korona,
•í (
fog
:OÍ paiioii uj • i
• B"ti ; íS mub>„•. o 10. koroa^, a pénzt előzetesen is be
I0
•n i. n u a o
köz
1
- ' • a VII. K-ru- •eh-.'t kiudeni, ebben az esetben a fűzött al. i. . re.
jura
II o-z- üuii.uul postaköltséggel 8. Kor. 70 fillért, a
te: v G. r
£.•: gj C
.*• • u . >• ál a • LUII a.üumnal pedig 11 koronát kell beküli
. r.pi- a -/ért dőn , vagy lehet utánvéttel is megrendelni a
•
>r azt esz- „iadunai, Nádor Kálmán-nál, Budapest IV.,
y. s V o
G.IÜUJ espei
: 3o:a •
• a kis r-z^kely Iv .roty király ut 8.
P'-üdlte
tü i G'. -.1';
i- )
a. A szerencl:; n-i. I tiu •
tn ti. j-í.op a i x raij,
— Hatosagi engedély kell a burI
v
j
"
i
IÍ
.
vakaciobau
u
c»i
fovezer-î, J z—. • titytö L
1
gonya szallitasahoz. A burgonya szállítása
I
mw,
,
'
••
,-j
i.
L)eues
ost.op tr-i'.j^n keres* " a
. n 0
engedélyhez van kötve. Az országos
i.
-ta gyermekeket hatosagi
t'i) H. htiZrfí.'tl) o katckl. a
' ru puQl I ii - i.
sllatás biztosítása végett az idei burgonya
.
ia-iii szépet termést zar alá helyezték s ennélfogva buror-zag feírs sU;- Iiö baij?
•r i Ezt
„ -n
í'i'.iek
k
meleg so- gonyát csak szállítási engedéllyel szabad elltís.3 ea felii va :
va
kívül villnmoí \iiaiita- u m d-.-ni.or a ha
i :s fa- 'ükben az el- szakítani. A szállítási engedélyeket közönséemlékt&ii, hadd tü-i^O- > - s a ti iz.at ftnUrt I balt
. >'-o társról. Az egyik günkkel a következőkben ismertetjük: A szálzat szerző es vedü kard
. k )Vetk'ző, igen szép itasi engedelyt általanossagban az Országos
fiu.
s
D
kereszt.
— vaiosuijon
Óhajtandó isvoit;
<. hogy ez a gj o
Burgonyaközvetitó Iroda (Budapest, IV. Gernyörü terv
itirí.
a el a kis kollegát : lóci-ut 11. szám) adja meg. Kivételesen az
— Az „Erdélyi Szemle- legújabb száma i , l1j l
volt Nagyon szerettük ót. illettkes közigazgatási hatóságok (városokban
az örménykérdessei fog.a.kozik Ms-.rza Gvu:s:°
Sajná:juk
B.űog Gábort. a rendőrfőkapitány, járásokban a főszolgabírók)
tollából, S. Nagy La-zií) folj tatja szociájis J A n^rou
regényét, Sas Ede, Hajós Sándor, Garami Ar | _ M o i ţ i a Vigadóban. E cimea ket ta-is megadhatják, illetve kiállíthatják a szállítási igazolványt, de csakis a következő esepad veraeket, Walter Gjuia eib^zeiest kbzöi.!
.
a v a r m6eJg y e i 6Vigadóban mtttekben: 1. a háztartási szükséglet céljaira
Torday József, Gnan>i Mor, Pogány Lasz^o
és mások kritikát írtak, közgazdasági es tár- ködo t iboii inoz^üt-zinhaz előadásairól. Mind- szállított 500 klgr. mennyiséget meg nem hasadalmi rovataiban aktuállitasok vannak. Mu- két közleményünk kapcíáu a legnagyobb elta- ladó ós vásárlási engedélylyel beszerzett kültatványszámot küld a kiadóhivatal: Kolozsvár, merés nangjan szóltuuk az intézmény műkö- deményekhez, 2. oly küldeményekhez, melyeMátyás kir.-utea 5. Kapható minden tőzsdében. déséről. Szóvá tettük azonban a .Gólem* elő- ket valamely termelő saját termésű burgonya— Háború es beke. A legtöbb ember, adasának késői megkezdései, amelynek oka, készletéből egyik gazdaságából a másik gazaki a harctéren járt, mondhatja, hogy csak a amint második közleményünkben megírtuk, a daságába szállít; a termelő köteles igazolni,
nem a rekvirált burgonya készletből szárszerencséjének köszörheti hogy életben ma- vetítő gép motorhibája volt. Minthogy nagyon hogy
mazik
a küldemény. 3. a Burgonya Központ
radt .. . Békében éppen ugy mint a háborúhozzájárulásával
olyan küldeményekhez, amesajnálnók,
ha
megjegyzésünk
illetékts
helyen
ban egyaránt a „szerencsét" kell hajszolni.
minőségét szállítás késedelme veszéNovember 10-én kezdődik az uj m. kir. állami félreértésre adott volna okot, lietünk kijelen- lyeknek
Figyelmeztetjük a közönséget, hogy
osztálysorsjáték 8 oly nyereményekkel kecseg- teni, hogy megjegyzésünkkel a legtávolabbról lyezteti.
értesülésünk szerint mindaddig, mig az elláttet, melyek gazdagokká teszik a nyerőket. sem akartuk a katonai pontosságot kritika tatlanok fejkvótája nem nyer megállapítást,
Lányi ós TárBa bank- éa váltóüzlete, BudapeBt, tárgyává tenni és még kevéabbé volt azándé- szállítási igazolvány egyáltalában nem szerezIV. Kigyó-tér 3. (Klotild palota) készséggel kunk a katonaságot megsérteni.
hető be.
küld prospektust és sorsjegy számokat mindenA I
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LAPOK

Két évig szenvedtem velők és hogy a Gond— Nők a jogi pályán. Debrecenből jában nevezték ki kapitánynyá, a harmincztáviratozza tudŐBitónk: Az egyetem tanácsa egyedik győzelme után. A végzet szeptember viselés kiszabadított rabságomból, küldtek ők
foglalkozott gróf Apponyi Albert közoktatás- 11-én érte utói. Egy másik gép társaságában velem egy kézszorítást Nektek. Nektek, kiket
ügyi miniszternek ama rendeletével, a melyet indult portyázásra Flandriában s társával egy oly határtalanul szeretnek ők, drága bajtára nőknek a jog- éB államtudományi szakra német repülőgépet vett űzőbe. A harcz hevében saim I . . . .
való bocsátása ügyében intézett az egyeB nem vette észre, hogy több német repülőgép
Én tudom mint szeretnek I. . .
egyetemekhez. A debreceni egyetem tanácsa közeledik szorongatott bajtársuk segítségére.
íme átadom az üzeneteket! Örömmel tekimondotta, hogy a jogi fakultást megnyi- Mig a másik franczia repülő a németek elé szem, mert jót cselekszem vele. Szent kötetandónak véli a nőkelőtt, azonban bizonyos ment, hogy visszatérítse őket, Guynemer foly- lességem ez és jól fog esni Nektek, ha olvaskorlátozásokat kiván, hogy a nők ne mehes- tatta a harczot. Mikor társa visszatért, se
e történeteket.
senek az összes jogi pályákra. Igy nem tartja Guynemernek, se a német gépnek nem lelte sátok
E
szibériai
üdvözleteket, e szibériai viráhelyénvalónak, hogy birói ÓB magasabb köz- nyomát. Eltűntek. Guynemer — mint azóta
igazgatási állásokban nők foglaljanak helyet. egy német jelentés megállapította — lezuhant, gokat fogadjátok oly szeretettel, amint megérdemlik azok, kik a száműzetés fagyos leve— A közalkalmazottak háborús se- minekutána a német repülő golyója átfúrta gőjében, lelkük szerelmével gondolnak Reátok,
fejét.
gélye. A minisztertanács tegnap foglalkozott
anyák, testvérek, leányok éB Ti is,
a közalkalmazottak háboruB segélyének meg— Mennyi Ausztria eddigi hadiki- hitvesek,
kedves
barátok!
állapításával. Tekintettel arra, bogy a jelen- adása. Az osztrák képviselőház tegnapi üléMegrendelések Garamszeghy Sándor cimére
legi háborús segélyek október végével meg- sén beterjesztették az első háborús költség- Budapest,
Szentkirályi-utca 36. szám alá
szűnnek, az előkészített törvényjavaslat, a vetést és az osztrák pénzügyminister külön- küldendők. VIII.,
A
könyvek
ára darabonként 5 komelyet a képviselőház első Ülésében fognak böző jelentéseit, a melyből végre hiteleB szám- rona.
beterjeszteni, azon az alapon van felépítve, adatokat kaptunk arról, hogy Ausztria a közös
hogy a legkisebb fizetésű közalkalmazottak hadügyi kiadásokhoz eddig mennyivel járult
alapfizetésük száz százalékát fogják háborús hozzá és következtethetünk ebből arra is,
Háborús jegyzetek.
segély gyanánt kapni és ez a segély a fize- hogy Magyarországnak mibe került eddig a
— Nézd meg az anyját, vedd el a lányát,
tősek emelkedésével fokozatosan apad akként, háború. Az osztrák jelentések szerint Ausztria
hogy a legmagasabb fizetésüeknél a háborús a közös hadügyi kiadásokhoz az első három — mondja a magyar példabeszéd.
segély ötven százalékot fogkitenni. A minisz- évben 27.3 milliárd koronát fordított a kvóta
Nézd meg a székelynek küldött vetőmagot
terek háborús segélyben nem részesülnek. arányában, vagyis körülbelül dupláját annak, s vedd el, mint az irántunk való jóakarat
Az uj törvény november elsején életbe lép. mint Magyarország. Az elaő háborús évben méltó kifejezését.
*
A háborús segélyek alapfizetések előzetes havi 6.3 milliárd, a másodikban 9.5 milliárd és a
Ha ocsút vetsz, gazt aratsz. — A székelyrészletekben fognak ettől az'időponttól folyó harmadikban 11.5 milliárd volt a kvótaszerü
sittatni.
hozzájárulás. A negyedik háborús évre 12 ségnek most ocsút küldtek, hogy .— támogassák, jó borsos áron. Ezt nevezik nálunk re— A fémtárgyak beszolgáltatása és milliárdot irányoznak elő.
generálásnak.
Az
összes
hadihitelmüveletekből
Ausztriáa lőszergyártás fokozása. A honvédelmi
*
miniszter igénybevette a vörös és sárgarézből, nak 41.3 milliárd adóssága származott. Ebből
A szász is azt a lovát üti, a melyik huz.
bronzból, alpakkából, pakfonból, valamint nik- 23.2 miliárdot hadikölcsönökkel fedeztek, 8 7
kelből és alumíniumból készült fémtárgyakat. milliárdot az Osztrák-Magyar Bank kölcsönzött — Ezért kapja minden jóból a szász először
E rendelet következtében mindenkinek be kell körőlbelül 7 milljárdot adtak kölcsön az oszt- az elsőrendűt, a székely csak másod sorban
szolgálatnia az összes e fémekből készült rák bankok és 2.4 milliárdot külföldön vettek a másodrendű búzát. Ugy látszik, hogy a
tárgyakat, különösen a szőnyeg és függönyru- kölcsön. A jövő évi költségvetésbe az osztrák székely nem is lova a szásznak, hanem —
dakat, rézfogókat, védőlemezeket, fűtőtesteket, kórmány beállított 12 milliárdot, mint szamara.
rácsokat, bot- és esernyőtartókat, konyhakészle- Ausztria kvótaszerü hozzájárulását a hadikiamár eddig is sokféle valteket, edényeket, stb. Ajánlatos, hogy mindenki dásokhoz. Ezenkívül 338 milliót a háború által lás Magyarországon
kapott
szabadságot.
Most egy uj vallásnak
károsultak
és
menekéltek
segítségére,
3432
önként ajánlja fel e tárgyakat, mert ebben az
adták,meg a szabadgyakorlatot: a kárvallásesetben magasabb árakat kap, mig ha bevárja milliót a bevonultak családtagjainak eltartására, naV-.
És csupa szeretetből és hálából ezen a
a kényszerbeszolgáltatást, sokkal kisebb lesz 235 miilót a szegény néposztályok élelmezéaz ellenérték és esetleg hónapokig kell várni sének megjavítására, 572 milliót az állami téren a székelységnek * adták az elsőséget.
alkalmazottak drágasági pótlékára, végül 232
az összeg folyósítására.
milliót
elpusztult területek ujjáépitétére
Mondják, hogy a székelynek két esze van.
— (Meleg harisnyát katonáinknak és Ezek a azszámadatok,
ismételjük,
elsősorban
Ez
csak — volt. Elrekvirálták tőle
foglyainknak 1) A Országos Hadsegitő Bizott- azért érdekesek, mert, ismerve a kvótaarányt hogytévedés,
ne
vegye
észre, mikor és hogyan vágnak
ság arra kéri az áldozatrakász közönséget, (36.4: 63.6), hozzávetőlegesen mindenki kiszá- fát a hátán.
hogy katonáink és rabságban sinlődő véreink míthatja, hogy körülbelül milyen összegek
Bzámára készítsen gyapjufonatból harisnyákat. fognak
szerepelni a képviselőház legközelebbi
A franciák régi háborús jelszava: BerA kész cikkeket a Hadsegitő Hivatal címére ülésszakában
előterjesztendő magyar áliami linbe ! Ezt a németek is eltanulták, azért külkell küldeni (Budapest, IV., Váci-utca 38.) költségvetésben.
dik a Székelyföldön összeszedett élelmiszereMint értesülünk, a király és a királvné saját
— A Csíkszeredai Takarékpénztár rt. ket — Berlinbe.
feqérnemükészleteiból nagyobb mennviséget üzletfelei
érdekében közli, hogy a menekülés
engedett át a hazafias célra.
alkaimával elvesztett és megsemmisült érték— A négy polgárit, vagy négy közép- papírok haladéktalanul jelentendók az intézet- ÍB1IB1B151ISIB151[B1B1511B1BIB1IBI5IB1IB1H15)(B|
iskolát végzett nők választójogot kap- nél. Mindazok, kik még ezideig nem jelentetnak. Budapestről telefonálja tudósitónk : A ték : betétkönyvecskójük, részvényeik, hakikölnőtisztviselők országos egyesülete a régi képvi- csön kötvényük, hadikölcsön jegyzését igazoló
selőház nagytermében agitációs gyűlést tartott, pénztári elismervényük elveszését, esetleges értesíti t. c. betéteseit, hogy a betétamelyen Vázsonyi Vilmos választójogi miniszter károsodásuk megóvása és az egyöntetű megképviseletében Zilahy László törvényszéki biró semmisítési eljárás érdekében azonnal jelent- kamatot f. évi november hó 1-től
jelent meg, aki bejelentette a gyűlésen, hogy kezzenek az intézetnél.
a választójogi törvény rövidesen parlament elé
kerül. Fel van hatalmazva — mondotta —
arra a kijelentésre, hogy a négy polgárit,
IRODALOM.
Igazgatóság.
vagy azzal egyenértékű iskolát végzett nők
Garamszeghy Sándor két könyve. Ga- |5IISBÍBlllBÍaiginiail5í5íaiBnBiigllBaBn8A|a
választói jogot kapnak.
ramszeghy Sándor, a szibériai fogságból haza— Guynemer, a „repülők repülője*. tért illustris iró, két nagyérdekü könyvet
Távirataink között szó volt nemrég Guynemer adott ki „Szibéria" és .Szibériai virágok"
kapitány elestéről. Guynemer a franczia hadi- cimmel a fogságban átszenvedett tapasztalarepülőkar legünnepeltebb alakja volt, ugyanaz, tairól és élményeiről. Mindkét könyvét Szellaia mi a németeknek Bölcke és Richthofen Spolarich László festőművész, huszárhadnagy
báró. A franczia hivatalos jelentések szerint díszítette rajzaival Szibériában. Müvei nem- a Nagyerdőben földön f e k v ő bükk
53 német gépet lőtt le Guynemer, 1917 május csak általában tarthatnak számot a közönség hulladékfáját szekerenként 10 ko28-án nem kevesebbet mint négyet, közülök különös érdeklődésére, hanem legfőképpen a rona árban a helyszínén áruba bocsátja.
kettőt egy perczen belül. A franczia lapok közönség azon részének körében lesznek keVenni szándékozók vásárlási bárcát
hasábBzám ünneplik elesett hősük emlékét. lendők, akiknek férjük, fiuk, testvéreik, roko- Csíkszeredában
Bauer János urnái
Sorsában legmeghatóbb, hogy alig huszonkét naik, jó barátaik éa más hozzátartozóik az
(Sörfőzde-ház)
válthatnak.
irótól
küldik
üzeneteiket
Ó
B
üdvözletüket.
éves volt a .repülők repülője*, l'as des as,
a hogyan repülő bajtársai nevezték el. Mű- Éppen ezért a rendkívül élvezetes és eddig
egyetemi hallgató volt, mikor a háború kitört ismeretlen világba vezető, a való helyzetet
és az önként jelentkezett tizenkilencz éves feltáró két könyvet, a közönség meleg figyel
ifjat egymásután öt sorozó- és felülvizsgáló mébe ajánljuk. Szerző a közönséghez intézett
bizottság minősítette katonai szolgálatra alkal- előszavában ezeket mondja:
matlannak. Végül sikerült magát mechanikusSzibériából hoztam Nektek üdvözletet I
nak felvétetnie egy repülő-osztaghoz. Három Testvéreinktől. A Mieinktől I Elhoztam vá- E<sy JOL HAJTÓ VAPÁSZKOPÓ
év alatt százados lett a rekrutából: olyan gyódó lelkük sóhajtásait, szivük nagy szerelmegvételre kerestetik.
katonai karriér, mely a maga nemében talán mét az elvesztett otthon után. Szegény szivük
Cim a kiadóhivatalban.
páratlan ebben a háborúban. Ez év február- öBszes melegségét.

A Csitmegyei Mely Ml R.-Társasái
1%-kal leszállította.

Az Udvarhelymeoei Fatermelő R.-Társasá£

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, C s e r d á b a n

