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Kéziratok nem adatnak vissza. 

A háború. 
A február  hó 21 ikóa caodás körűi-

tekintéssel és bámulatos 'lendülettel meg 
indult német offenzíva  már eddig is nagy-
szerű eredménnyel járt. A pesszimisták-
nak is el kell ismerni, hogy a nagy erő-
vel foganatosított  támadás a több mint 
huss erődiies*el megerősített Verdun* 
végső veszedaiemmel fenyegeti  ás hogy 
az egész francia  védelem váluágos hely 
zetbe jutott. 

Amikor egy heti emberfeletti  kHz 
delein után némi szünetelés mutatkozott 
a harctéren, a javíthatatlan pesszimis-
táknak liiüba magyarázgatta a szakkri-
tika, liogy szükség van erre a kis pi-
henore, inert a timadás újból való meg-
kezdése előtt rendezni kell a több napi 
viaskodás után össze visszagabalyodott 
Kf  regeket. Azonkívül friss  munícióról, 
pihent csapatokról, valamint a nagy 
ágyuk megtelelő elhelyezéséről is kell 
gondoskodni a hadvezetőségnek. A pes-
szimisták é.; ezek kilenc-tized része a 
napi sajtónak selejtes tartalmából táp-
lálkozó, úgynevezett inteligenciából kerül 
ki, kik sehogy sem voltak megelégedve 
az első napok sikereivel. Ezek a félrall-
volt urak, akik a verduni véres hurco-
kut is szokott nyegleséggel Ítélik meg, 
fel  voltak háborodva amiatt, hogy Vcr-
duu még az ostrom harmadik nrpj.ín 
sem jutott nemet kév.re és, mert a ká-
véházi és kaszinói stratégáknak ez volt 
a legfontosabb,  hogy nem sikerült a fran-
cia front  á:törése. Mintha bizony a Ver-
dun ellen intézett támadás a champagnei 
offenzívával  avagy akár agorlicei áttö-
réssel azonos katonai feladat  lenne. 

Pedig nem is kell olyan különös szak-
értelem annak a megértéséhez, hogy 
Verdun nem egy jól kiépített, többsorop 
lövészárok-vonal, nem is olyan vár mint 
a külső védőmüvekkel nem rendelkező 
Namur vagy Liége, a legkevesbé pedig 
az, aminek az orosz várak bizonyultak. 
Itt együtt van minden, ami alkalmas sz 
ellenség sikeres fellartóztaíátására.  Huse 
erőddel övezett szilárd védelmi központ 
éR ötven négyzetkilóméterre kiterjedő 
mesterséges védőmüvek, azonkívül a 
természet alkotta akadályok : a Maas 
folyó  és a sziklás Cote-Lorrain védik a 
várost. E nagyszerű várban felhalmozva 
nagymennyiségű muníció s legnagyobb 

kaiiberü ágyuk fölös  számban. És ami 
talán mindénél fontosabb:  egy jói ki 
képzett, bátor nagy hadsereg, melynek 
lelkét ugyanaz a hazafias  elszántság he-
víti, mint a mely a Kárpátokat védő ma-
gyar hősökéi herosi tettekre sarkalta. 
És ha nem a német háborús metódika, 
hun^m orosz harci brutalitás intézné a 
Vérduu elleni támadást, a vitéz francia 
hadsereg talán sikerrel meg is védhetné 
ezt a fontos  pozíciót. Ámde az épp oly 
nagy körültekintéssel mint csökönyös 
kitartással kereszt ül vitt német offenzívá-
nak a franciak  nem álhattak ellen. Alig, 
hogy némileg kipihenték az első heti 
harcok fáradalmait  és a hadvezetőség 
megtette »% intézkedéseket az offenzíva 
folytatására,  a németek fokozott  hévvel 
vetetlek rá magukat a védő csapatokra. 

Keleten és nyugaton mind szűkebbre 
szorulnak a burok az ostromolt vár kö-
rül. Jóformán  már csuk deli és délnyu 
gali irányban van biztosítva a csapatok 
mozgási szabadsága, úe a mint a néme-
tek kelet és nyugat felől  még tovább 
is előretörnek, tüzérségük a csapatpót-
lást és a rnuuiciöszállitást végző vasu-
takat is tüz alá foghatja. 

Már pedig a németek — nulla dies 
sitté linea elve alapján — mindennap 
előbbre jutnak egy nagy lépéssel. Nem 
tniudig egy s ugyanazon irániban foly-
nak az ők operációik, sert ez nagyon 
is megkönnyítené a franciáknak  nagy 
tömegeknek a veszélyeztetett pontra 
való vetését. A németek, miután az 
északi fekvésű  Douomont elfoglalásával 
e pontra irányították volt az ellenség 
figyelmét,  csakhamar a délnyugati fek-
vésű Fresnere csaptak le váratia ;ul. És 
mialatt a franciák  előkészületet tesznek 
Fresnes visszahódítására, a németek már 
hatalmukba kerítik a délkeleten fekvő 
Forgeat és megszállják Reguevillet, hogy 
huszonnégy óra múlva ismét északra for 
dúlva a Douomont közelcbeu levő Vaux 
elfoglalására  tegyenek kísérletet. És 
ebbe a látszólagos összevisszaságban 
nyilvánvalóan több rendszer és a tuda-
tosság, mint a sakkmüvészeknek csak 
kevesek által megértett mesterfogá-
saiban. 

Verdun veszélyeztetett helyzete ko-
moly aggodalommal töili ei a franciá-
kat. Az optimisták még reménykednek 
ugyan s a kormány, a hadvezetőség és 

befolyásolt  sajtó is mindent megtesz, 
hogy a lelkek öeszeroskadását megaka-
dályozza. De a növekvő nyugtalanság 
megfékezésére  a Cenzura és a katonai 
hatalom nem mutatkozik már elegendő-
nek. Százával tartóztatják le Parisban 
a vészhirek terjesztőit, pedig a letartóz-
tatottak maguk eem ismerik teljesen s 
ig^ nem is terjeszthetik a való igazságot. 

A parlament levegője telítve feszitö 
árammal, a képviselők a külföldi  lapok 
nak a Palais Bourbonban való elhelye-
zését követelik, hogy legalább az ellen 
ségos és a semleges sajtóból megismer-
hessék a veszedelem méreteit. 

A Briand kormányban már senki sem 
bizik. S Briand ott tart, ahol Salandra. 
és Sonnino. És amikor Grty szabadságra 
megy, ez azt jelenti, hogy még a lebe-
csült Szaszanov helyzete is kttiömb mint 
az Asquithé. 

A verduni csata jelentősége óriási. 
A katonai kaiasztrófát  nyomon követni 
fogja  az enteate diplomácia hazug rend-
szerének teljes összeomlása. 

S z e r e t e t a d o m á n y o k a t a 
frontra  szállít a Hadsegélyező 
Hivatal Átvételi különítménye, 
Budapest, IV., Váczi utca 38. sz. 

A hétről. 
A német hadüzenet Portugáliának. 

A háború második évének közepén tul 
egy uj ellenség lép nyíltan a hadiszintérre: 
Portugália. Azaz ellenség volt, mint Angolor-
szágnak fizetett  jobbágya, a portugál kormány 
minilig: de Németország végre a sok faggatás 
elezivelésa után már nem tűrhette, hogy a 
portugáliai kikötőkben levő hajóit egyszerűen 
lefoglalja,  azaz elrabolja és a maga céljaira 
használja: tehát Németország megüzente a 
háborút. Eddig is rejtett badiállapotban volt 
Németországgal ez a szintén királygyilkos kor-
mány, amely tehát méltó párja Szerbiának, 
amit a német jegyzék elég világosan fölfedez 
különösen azzal, hogy a német gyarmatokra 
támadó angol afrikai  csapatokat négyszer 
eresztette át a portugál gyarmatokon, s ahol 
csak lehetett, borsot tört a németek orra alá. 
Lényeges befolyása  a hadjáratra nem lesz; 
hiszen küldtek volna eddig is csapatokat a 
Dardanellákhoz meg Egyiptomba, ha maguk 
a katonák föl  nem zendülnek, s a szövetséges, 
hűbéres Portugália katonáira angol hajók vol-

A Csíkszeredai TakarékpéQztár 
ez uton közhírré teszi, hogy folyó évi március hó l-től 
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tok kénytelenek a zsoldos kormány védelme 
végett lődözni. Ellenben bizonyára less befo-
lyása Portugália jóvendő Borsára, és ezt a 
józanabb portagálok jól sejtik és értik. Ez a 
kényszerű hadüzenet ujabb bizonysága az en-
tente könnyelműségének, amelyei kis orszá-
gokat, csakhogy a középponti hatalmakat inge-
relhesse, romlásba uszit, de még inkább bizony-
sága Anglia ismert lelkiismeretlenségének, 
ameüyel feláldozza  önző boszuvágyának kétes 
kielégitéBére a kisebb nemzeteket, mint tette 
Belgiummal s követve Szerbiával éB Monte-
negróval, s akarja tenni Görögországgal. Por-
tugália majd a háború után fogja  igazán meg-
Binyleni kormányának lelkiismeretlenségét. Az 
angolok hiába dicsekszenek, hogy könnyű-
szerrel (német hadcsapatok hiányában) meg-
Bzállhatták a német gyarmatokat; mert ezek-
nek sorea Európában dűl el s az angolok ma-
guk sem hitegetik magukat azzal, hogy ezeket 
a gyarmatokat megtarthatják. Ellenben Por-
tugáliának Bok gyarmata van, sőt a legfonto-
sabb afrikai  gyarmata német gyarmatok közé 
van ékelve; az ő kis országuk tehát, — az 
amúgy is megtörpült egykori világhatalma 
után, egyenesen a romlásba rohan. A brit 
oroszlán, amellyel közös lakomához Ult, már 
is az ő csonţjât ropogtatja. 

— Adakozzunk az eleset t hő-
sök özvegyei és árvái j a v á r a ! 
Hadsegélyezö Hivatal főpénztára, 
Budapest , Képviselőház-

Erdőbirtokosok hadikölcsön 
jegyzései Csikvármegyében. 
A rendelkezésűnkre bocsájtott hivatalos és 

hiteles adatokból jóleső örömmel állapítjuk meg, 
hogy a Csikvármegyében állami kezelés alatt 
álló erdők birtokosai által az I. II és III. ha-
dikölcsönre összesen 5.727.400 korona, tehát 
közel 6 millió korona jegyeztetett. Megjegyez-
zük, hogy az egész összegből a túlnyomó rész, 
5.083.900 korona a III. hadikö!c3Őnre esett. 
A részletes adatok a következők : 

1. Csikcsekefalvi  közbirtokosság 20.000 ko-
rona. 

2. Csikkozznási közbirtokosság 5000 korona. 
3. Csiksztmártoni közbirtokosság 105.000 

korona. 
4. Csikszentsimoni közbirtokosság 23.000 

korona. 
5. Kászonaltizi közbirtokosság 30.000 korona. 
6. Kászonjakabfalvi  közbirtokosság 50.000 

korona. 
7. Csikdelnei közbirtokosság 5000 korona. 
8. Csikmindszenti közs. iskola alap 13.000 

korona. 
9. Csikpálfalvi  közbirtokosság 5000 korona. 

10. Csobotfalvi  közbirtokosság 10.000 korona. 
11. Várdotfalvi  közbirtokosság 5700 koroua. 
12. Csikdánfalvi  közbirtokosság 31.200 ko-

rona. 
13. CBikjenőfalvi  közbirtokosság 30.000 ko 

rona. 
14. Karcfalvi  közbirtokosság 300.000 korona. 
15. Csikmadarasi közbirtokosság 70.000 ko-

rona. 
16. Csiksztdomokosi közbirtokosság 100.000 

korona. 
17. Csikszentmiklósi r. kath. egyházmegye 

300 000 korona. 
18. Csikszentpéteri r. kath. egyházmegye 

1,000.000 korona. 
19. Csikszenttamási közbirtokosság 200.000 

korona. 
20. Csikszépvizi közbirtokosság 1960 ko-

rona. 
21. Gyergyóalfalui  közbirtokosság 218 000 

korona. 
22. Ditrói közbirtokosság 100.000 korona. 
23. Ditró község 10O.000 korona. 
24. Ditrói I. II. tízes 5 koronás közbirt. 

30 000 korona. 
25. Gyergyóremetei belb. közbirtokosság 

1000 korona. 
26. Gyergyóremetei Alkoza közbirt 200.00G 

korona. 
27. Ditrói közB. isk. alap 50.000 korona. 
28. Szárbegy község 200000 korona. 
29. Szárhegyi közs. iskola 50.000 korona. 
30! Szárhegyi közbirtokosság 100.000 ko-

rona, 

81. Gyergyócsomafalvi  közs. iskola 12.000 
kOI32a'Gyergyóc8omafalviközbirtokosság  2000 
k 0 r 8 3 a Gyergyószentmiklós város 100.000 ko-
rona. 34. Gyergyóujfalvi  közbirtokosság 33.150 
korona. 

rona 
35? Kilyénfalvi  közbirtokosság 200.000 ko-

86. Tekerőpataki közbirtokosság 6000 ko-
rona. a. 

37. Kilyénfalva  község 20000 korona. 
88. Csikvármegye magánjavai 2,000.000 

korona. 

LEGÚJABB. 
A németek győzelme Verdimnél. 

25 tiszt, több mint 9000 fogoly. 
Berlin,  március IS. 

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

Nyugati hadszíntéren Neuve-Chapellenél egy 
előretolt angol védőmüvet, megszálló legény-
ségével együtt, levegőbe röpítettünk. Az an-
gol tüzérség hatalmas ágyutüzelést zúdított 
Lens városára 

Francia tüzérség uj állásunk ellen Viile au 
Boisnál, valamint champagnei harcvonal külön-
böző szakaszai ellen igen élénk tevékenységet 
fejtett  ki. 

A Maastól balra sziléziai csapatok harcvo-
nalaikat Bois des Corbeauxtól nyugatra fekvő 
vidékről erőteljes lendülettel a Marthomme-ma-
gaslatra tolták előre. Ellenség 25 tisztje és 
több mint 1000 fóoyi  legénysége sebeeületle-
nül került fogságunkba.  Franciák négyszer 
megismételt ellentámadása semmiféle  sikerrel 
nem járt, ellenben érzékeny veszteségeket szen-
vedtek. 

A Maas jobbpartján és a Cote keleti lejtőin 
mindkét fél  tüzérsége elkeseredetten küzkö-
dött. Tovább Vogézekben és azoktól délre fran-
ciák felderítés  céljából több kisebb előretörés-
sel próbálkoztak, a melyeket visszavertünk. 

Leffers  hadnagy Bapaumetól északra immár 
a 4-ik ellenséges repülőgépet lőtte le, egy an-
gol kétfedelüt  Vira inéi, Arrastól északkeletre. 
Snivrinél, a Maas mellett, Verduntól északnyu-
gatra vódóágjuink egy-egy francia  repülőgépet 
leszállásra kényszeritettek. Haumontfelett,  Ver-
duntól északra egy nagy francia  repülőgép légi 
harc után lezuhant. Repülőgép'utasait elfogtuk. 
A többi gép utasa meghalt. 

Keleti és balkán hadszintéren helyzet vál-
tozatlan. 

Az olaszok sikertelen támadásai. 
1000 olasz halott hever állásaink előtt. 

Budapest,  március  Jő. 
(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnők  helyettese  a  főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orosz hadszintéren Uscieskótól északnyu-
gatra a hidfősáncot  megszállva tartó csapat 
heves támadását vertük vissza. Különben je-
lentősebb esemény nem történt. 

Délkeleti hadszintéren ujabb esemény nem 
történt. 

Olasz harctéren olaszok támadásai az Isonzó-
arcvonalon tovább tartanak. Tegnap délután a 
Podgora-raagaslaton elkeseredett harc folyt. 
Csapataink itt a helyenként benyomuló ellen-
séget kézitusában verték vissza. Épp olyan 
eredménytelen maradt az ellenség éjjeli táma-
dása is, a melyet több órás tüzérségi előké-
szítés után, San Martinótól délnyugatra fekvő 
terület ellen intézett. A helység előtt az előző 
napok harcaiból még több mint 1000 ellensé-
ges holtteBt hever. A tengermelléki harcvonal 
több más pontján élénk tüzérségi és aknavető 
harcra került a sor. A karinthiai határterüle-
ten Della-szakaszunkat, Tirolban a Col di Lana 
területet ellenség élénk tűz alatt tartotta. 

Olasz repülők Triesztre bombákat dobtak 
anélkül, hogy kárt okoztak volna: ~~ 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Közigazgatási bizottsági ülés. Csik-

vármegye közigazgatási bizottsága hétfőn  dé-
lelőtt tartotta rendes havi ülését Oyalókay 
Sándor főispán  elnökletével. Az ülésen az elő 
adók tették meg havi jelentéseiket, melyeket 
a bizottság tudomásul vett. A bizottság tár-
gyalta a vallás és közoktatásügyi miniszter 
leiratát a gyergyóalfalui  polgári Iskola meg-

11. Biám. 

szüntetésének ismert ügyében és a miniszteri 
leirat alapján fegyelmi  eljárást rendelt el 
Klacskó Győző igazgató ellen. Pál Gábor kir. 
tanácsos és Botár Béla árvaszéki elnökhelyettes 
Interpellációja folytán  a bizottság felhívta  és 
utaBltotta Csíkszereda város tanácsát, hogy a 
járhatatlan Vigadó- éB VaBut-utczák valamint 
a főgimnázium  előtti ut járhatóvá tételére és 
a szükséges fedanyag  beágyazására fegyelmi 
felelősség  mellett, a legsürgősebb intézkedé-
seket tegye meg és ennek megtörténtet a bi-
zottságnak jelentse. 

KALAP-TEREM! 
Van szerencsém a nagyér-
demű hölgyközönséget érte-
síteni, hogy Budapesten, több 
idei tartózkodásom alatt a 

NŐI-KALAP-SZAKMÁT 
újra és minden kényes Ízlés-
nek megfelelően  begyako-
roltam. — Olcsón elvállalok 
alakításokat és díszítéseket. 
Raktáron hozzávaló anyag. 
Gyászkalapok készen, e l e -
g á n s és szép kivitelűek. 

Becses p á r t f o g á s u k a t  k é r i 
Weigelné Müller Juliska utóda 

Csíkszereda, Apafii  M.-utca. 

h* 

CFiló Károly első temetkezési Intézete mellett). 
Tanuló kisaassonyoknak, kik saját i énükre 
is begyakorolnák magokat, külön órákat ad. 

1—3 
— Árverés a város ellen. A mult hé-

ten a Csiki Lapok legutóbbi számában olvas-
tunk egy nem közönséges árverési hirdetményt, 
mely közhírré teszi, hogy Csikmegye nevelési 
kölcsönpénztára javára, Csíkszereda város 
végrehajtást szenvedő ellen, 20000 korona éa 
járulékai erejéig, a város tenyészállat telepén 
árverés tűzetik ki, mikor a bíróilag lefoglalt 
ingók és pedig: bikák, kanok a legtöbbet Ígé-
rőnek, készpénz fizetés  mellett, szükBég esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. A hirdet-
ményben óvatosságból az is benne foglaltatik, 
hogy az árverés az alap- ÓB felülfogialtatók 
követelése erejéig is elrendeltetik és az el-
sőbbségi igények bejelentendők, mert esetleges 
igénylők ellenkező esetben csak a vételár fö-
löslegére fognak  utaltatni. Ezt a hirdetményt 
szó nélkül nem hagyhatjuk, mert bár tudjuk, 
hogy Csíkszereda városnak Bok adóssága van 
és a sok között éppen Csikmegye n e v e l é s i 
kölcBŐnpénztáránál négyszer 20.000 korona is 
van, mégis a hirdetményt érthetetlennek talál-
juk, mert a törvény értelmében a képviselő-
testület évről-évre gondoskodott a költségve-
tésről és az évről évre mutatkozó, nem meg-
vetendő és állandóan emelkedő költségvetési 
hiánynak póta'dó utján való fedezését  is biz-
tosította. Ebbe benne vannak a kölcsönök tör-
lesztésére és rendezésére szolgáló összegek, 
szóval a városnak minden bevétele és kiadása. 
Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a jó öreg 
nevelési pénztár köztudomás szerint csak a 
legutolsó, kényszerű esetben fog  hozzá az adós 
zaklatásához s plane tenyészállatok elárvere-
zéséhez, csakugyan 5 évi, ezrekre menő ka-
mat- és késedelmi kamathátrálék kellett ahhoz, 
hogy elfogyjon  csendes béketűrése. Egy ilyen 
árverés pedig nem tartozik a város előnyös 
üzleteihez, sem a rendeB családapa köteles 
gondosságához, mert itt az ártatlan gyerme-
k e k , az adózóknak kell megfizetni  a per-
költségeket és késedelmi kamatokat. Bővebb 
kommentárt nem is füzünk  hozzá, csupán a 
közönséget nyugtatjuk meg, hogy a város te-
nyészállatait még sem árverezd el, mert a 

k a r a a t k 8 t e l e s 60,000 korona tö-
kének 1912. és 1913. évi kamatjait és a k t 
Bedolmi kamatok egyrészét. A többit legköze-
£bb, ha pénze lesz. Az árverés nem tartatík 



11. ú&m; 
— MaroiUB 15. A nagy idők emlékét 

impozáns módou ünnepelte meg Csíkszereda 
varos közönsége. Délelőtt 10 órakor a helybeli 
róm. kath. templomban, gyönyörű szép időben, 
ünnepélyes szentmise volt fegyverei  k gyózel 
meórt, melyet dr. Szekeres József  plébános 
fényes  segédlettel mondott. A kis templom 
zsúfolásig  megtelt hazafias  közönséggel. A 
szentmisén resztvettek Gyalókay Sándor fő-
ispán, Bigner József  kir. törvényszéki elnök, 
az összes hivatalok telje* számmal es a fő 
gimnáziumi tanuló ifjusâţ.  Délután 4 órakor, 
szintén igen nagy közönség részvételével, nagy-
sikerű ünnepély volt a főgimnáziumban. 

— Kitüntetések. Váradi Zoltán brassói 
24. honvédgyalogezredbeli főhadnagynak,  Hor-
váth Dezső, a brassói 24. honvédgyalogezred-
hcz beosztott népfőlknlő  főhadnagynak  a hadi-
diszitményes 3. osztályú katonai érdemkeresz-
tet adományozták. Barabás Oeró századosnak, 
Farkas Ferenc főhadnagynak,  Miklós Balázs 
tartalékos főhadnagynak  és SáfTar  Jenő had-
nagynak a brassói 24. honvédgyalogezredben 
a legfelső  megelégedés kifejezés  (Signum lau 
dis) újólag tudtul adatott. 

— Hadikölcsön kötvények kiadása. A 
111. kibocsájtásu hadikölcsön kötvények a csík-
szeredai kir. adóhivatalhoz megérkeztek. Akik 
a csíkszeredai m. kir. adóhivatalnál a III. ha-
dikölcsönre jegyeztek, a pénztári elismervény 
ellenében kötvényeiket átvehetik naponként 
délelőtt 9-től 1 óráig. 

— Hősi halál. Ferenczy Béla cs. és kir. 
82. gy. e. kadett 21 éves korában, november 
8-án az olaBz harctéren hősi halált halt. Az 
ifjú  hós résztvett a harmadik és negyedik Isonzó-
csatában és rettenhetetlen bátorságának uap-
nap után olyan fenyes  tanújelét adta, hogy 
bajtársai a legőszintébb csodálat hangján em-
lékeznek meg róla. önként jelentkezett szám-
talanszor rohamra, igy november 8 án u-s a 
negyedik Isonzó-csatában, mikor az alig 30—40 
lépésnyire levő olasz állások ellen vezette csa-
patát. Az ifjú  bős ellenséges gépfegyvertüzfce 
került és Bzámtalan sebet kapva, csapatának 
ólén hősi halált balt. Hősi halálát Ferenczy 
István és neje, valamint testvérei és kiterjedi 
rokonság gyászolja. 

— Pöldmivesek szabadságolása. A 
hadügyminiszter megengedte a foidmiveseknek 
a tavaszi vetési munkálatokra való szabadsá-
golását. A póttestek (intézetek stb.) parancs-
nokai adhatnak legfeljebb  3 heti szabadságot 
(általában 14 napot), mezógazgasági tekintetből. 

— Katonák húsvéti szabad napjai. 
A hadügyminisztérium közli, hogy amennyiben 
a szolgálat megengedi, a keresztény felekeze-
tek hivei április 2l-én, április 22-enek délu-
tánján és április 23-án, az izraeliták április 
17-ének délutánján és április 18 án és 19-én 
szabadnapot kapnak. Ez a rendelkezés ki fog 
terjedni a hadifogolytáborokra  és az e tábo-
rokon kivül dolgozókra is. 

— Nem jár az aradi gyorsvonat. 
Március ő-én az erdélyi részekben több vonat 
közlekedését beszüntették. Nem jár további 
intézkedésig az Aradon át közlekedő gyors-
vonat, mely reggel 5 óra 16 perckor érkezeit 
Brassóba es este 10 óra 9 perckor indul on 
nan BudapeBt felé.  Ezenkivül beszüntették sz 
udvarhelyi, továbbá a kocsárd—marosvásár 
helyi vonalak egy-egy vonatait. 

— Meghívó. A .csíkszeredai Kereskedői-
Kór* folyó  évi márczius hó 26 án vasárnap 
délután tartja XXII-ik rendes közgyűlését, 
melyre a tisztelt tagok ez uton is meghivatnak 

— Hősi halál. Csikszentimrei Kincses Al-
bert cs. és kir. 82. gépfegy  verosztagbell katona 
1915. november 27-én Oroszlengyelországban, 
Klokotinnál ellenséges golyótól szivén találva, 
hősi halált halt. 

— Meleg ruha osendőreinknek. A ká-
szonalcsiki járásból Csikszentgyörgy és Kászon-
ujfalu  községek által pótlólag adományozott 
meleg óvóruhákat Gyalókay Sándor főispán  ur 
eljuttatta a határőrvidéki csendórlegénység ré-
szére a csendórszárnyparancsnokságboz, mely 
következő köszönő irattal nyugtatta az Ado-
mányukat : CsikBzentgyörgy és Kászonujfalu 
áldozatkész közönsége által adományozott és 
hozzám a folyó  hó 3-án kelt 491—fi.  1916 
Bzámu átirattal megküldött 4 drb. sál, 3 pár 
térdvédő, 2 pár harisnya éB 22 pár érmelegitó-
ről mely cikkeket a határőrizeti legénység kö-
zött leendő kiosztása céljábói, hálás köszönet-
tel átvettem. Csíkszereda, 1916. évi március 
hó 7-én. Verbó s. k. csendórszázadoa. 

— Halálozás. Kakassy Gyula nyug. m. 
kir. csendörörmestef  62. eves korában folyó 
évi március hó 14 én meghalt, Kozmáson. 

C S Í K I L Á P O K 3-ik oldal. 
— Katonák szabadságolása gazda-

sági munkára. A hivatalom lap mai 3záma 
közli a honvcdelmi miniszter körrendeletét a 
katona-ágnak a mezőgazdasági munkákra való 
szabadságolása ügyeben. 

A következő gazdasági munkák elvégzésére 
lehet szabadságot kérni: tavaszi szántás, vetés, 
fakitermelés,  cserzókéregterinolés, szőlőműve-
lés,-len- és kendertermelés, répatermelés, do-
hányültetés, komlótermeh'H, szénakaszálás, ara-
tă», cséplés és — „egyéb gazdasági munkák". 

A katona szabadsagot Kerhet: lui önálló 
gazda (szőlőbirtokos), vagy gazdasági munkás, 
vagy kádár, — ha nincs a harctéren. A harc 
térről senkit nem szabadságolnak, úgyszintén 
a kórházakból sem. A szabadságot személye-
sen, kihallgatáson (minden kérvény és minden 
irat mellőzésével) kell előadui. Az írásbeli 
kérvényeket nem veszik figyelembe.  A sza-
badság időtartama: 3—5 hét. 

A gazda katonai muukaerőt kérhet, de ki-
zárólag csak a törvényhatósági gazdasági mun-
kabizottság utján, 2—5 hetre ; az elbelyezes 
és eltartás a munkaadót terheli, a ki a helyi 
szokásos napszámot is tartozik megfizetni. 
20-20 katonahói álló munkásosztugokat ala-
kítanak ; egy gazd i több munkásosztagot is 
kérhet es több gazda szövetkezve is kérhet 
egy munkásosztagot. 

A felmentett  népfölkeló  mezőgazdák saját 
földjük  megművelése ut m inas gazdaságokban 
is tarlozuak dolgozni, elsősorban a hadbavo-
nult gazdák birtokán; munkadijuk megtéríté-
sét azonban ók is kívánhatják. 

Katonai kincstári lovat szintén a törvény-
hatósági gazdasági munkabizottságtól lehet 
kérni, legfeljebb  négy hétre. A lovak mellé 
kirendelt lóápolók és altisztek tarlozuak a 
helyi napszám fejében  a gazdasági munkában 
réfrzí  venni. 

— Pailander-est a moziban. ltondkivüi 
kiváló műsora lesz a mozinak vasárnap e bó 
1,9 ( Q. Spinre kerül ugyanis minden idők leg-
jobb Psilander filmje  „A kik kétszer halnak 
meg" Félix Salten „Auferstehung"  ciroű drá-
mája nyomán 3 feivonasban.  Ezen páratlan 
sikerű darabnak főszereplői:  Waldemar Psi-
lander, Eiso Fróhliclt, Eüba Thomseii és Cari 
ülstrup. A Nordisk legkiválóbb művészei, a 
kiket közönségünk már nagyon jól ismer és 
kedvel s bizonyoasn a legőszintébb elragad-
tatással fogja  végignézni e drámai játék izgal-
maB folyamatát.  A műsor kiegészítő pontjai 
lesznek: A mexikói táncosnő kedves életkép 
2 felvonásban.  .A természet ölén" humoros 
es a .Legújabb harctéri felvételek." 

— Jotékonycéiu előadás. Csikszentki-
rályon e hó 5 én és 7-én jósékonycnlu szinelő-
adást rendezett a csikszentkirályi műkedvelő-
társaság a háborúban hősi halált halt csikszent-
királyi katonák emlékezetére állítandó emlék-
oszlop céljaim. Előadták Bakos Józsefnek  a 
.Hős diákok" cimü három feKonásos  játékát, 
továbbá Véli M. nek „Jön a kérő* egy felvo-
násos vígjátékát. Bors Ilonka szép és kellemes 
dalaival gyönyörködtetett. Az előadasok sze-
replói voltak : Vaczy József  és nője, Bors Ilonka, 
Bors Annuska, Simon Mariska, Ambrus Jolánka, 
Kristó Lujzi, Bocskor Rjza, Gál Erzsi, Tán 
ezos Vora és Márta, Bora Károly, Bedő Mózes, 
kik mindannyian nagyon jól játszottak és nagy 
hatást keltettek. A jól sikerült előadások anyagi 
eredménye is kielégítő: Bevétel 222 korona 
10 fillér,  kiadás 64 kor. 10 fiil.,  tiszta jövede-
lem 158 kor., mely összeget a karácsonykor 
tartott jotékonycéiu előadások 406 korona jö 
vedelméhez csatolt és a helyi hitelszövetkezet 
nél ideiglenesen elhelyezett a rendezőség. Fe-
lülfizettek  : N. N. 60 fiii.  N. N. 60 fill,  Szabó 
Elekné 80 fiil.,  Kristó Ferenc hadnagy 3 kor. 
Élthes Károly k. jegyző 1 K 20 fill.  Kristó 
István tanító 60 fill.  Szőke Ágostonná 60 fill. 
Vári Mózes 2 kor., Csató József  2 kor. Csik-

Kozmás, Keresztes Andrásné 1 kor., Kósa Róza 
30 fill.  András György 2 kor. Nagy Sándor 
Csikszt.-lmre 2 kor. Gaál Péter 2 kor. Tom-
pos Gábor 2 kor. A jótékoDy cél érdekében 
kifejtett  pártfogásért  köszönetet mond a ren-
dezőség. 

— A Romániával kötött uj gabona-
vételi szerződős aláírása. A bukareBti 
lapok jelentik: Az osztrák-magyar és német 
konzorciumoknak eladott 100 ezer vagon ro-
mániai termény adásvételi szerződését vég-
legesen megállapították es mihelyt a jelenleg 
gyöngélkedő Conatantinescu Sáudor miniszter 
felépül,  rögtön aláírják. 

— Egy várépí tő székely halála. A 
mult hétuu halt meg a fővárosban  Csongvay 
Károly nyug. altábornagy. Az elhunyt tábor 
nok nyárádmenti szekely fiu  volt, a ki kiváló 
tehetségével emelkedett magas rangjára. Mint 
mérnökkari tiszt 1861 ben Premysl eród-épi-
teai igazgatója lett és ezen állásában a vár 
erődítési munkálataiban főszerepe  volt. Ké-
sőbb a hadtiskola tanára lett, majd a ma-
gyarországi erődítési igazgatóság főnöke  s 
néhány évvel ezelőtt ment nyugdíjba. 

— Hogyan vonulnak be a székelyek ? 
Sepsiszentgyörgyről írják: Lélekemelő és jel-
lemző volt a napokban a keresztvári öreg 
szekely népfölkelök  bevonulása. Az öreg vi-
tézek csapatba sorakozva aa állami iskolába 
vonultak, ahol gyermekeik, unokáik tanultak, 
s meleg búcsúzás után a templomba mentek-
ltt^megható istenitiszteleten búcsúztak az egy-
háztól, a templomtól, és szeretetteiktól. A 
könnyekig megindító istenitisztelet a Himnusz 
eléueklésével ert véget. A keresztvári öreg 
harcosok nemes gondolkozására jellemző azon 
tettük is, hogy megtakarított pénzüket, kilenc 
czér koronát Lukács Marton kezdeményezésére 
az állami iskola igazgatójára bízták, hogy az 
ő nevükre hadikölcsönt jegyezzen rajta. 

ZONGORÁK 
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( javi tását , a legjutányosabb 
árszámitással e l v á l l a l o m 
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1 
minden mennyiségben 
veszek, 8 — 10 koro- gj 
náért kalongyáját, a I 
csíkszeredai  fogház- H 
épületbe beszállítva u 

I fenyves  Aladár( 
1 sörraktáros, Csíkszereda,  ]Hlkó~u. 22. 1 
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Veszek minden mennyiségben 
egészséges p r é s e l t s z é n á t és s z a l m á t vaggonba rakva, 
deszkafcdéssel,  esetleg saját ponyváimmal fedve,  ab feladási  állomások. 

Veszek továbbá egészséges 
tenger icsutká t , tenger iszára t , d iórönköt , tűzifát  vagononként. 
Babot , kölest, kendermagot , lóh;;re-, lucernamagot kisebb 

t é te lekben is. — Részletes a ján la toka t ké r 

Deutsch Miksa nagykereskedő, Déva. 
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MEGHÍVÓ 
A CMktumádi Gyógyfürdő  Bir-
tokosai Szövetkezetének Csík-
szeredában a Hatter-vendéglőben 
1916 évi április hó 1-én délelőtt 

10 órakor tartandó 
R E N P E S K Ö Z G Y Ű L É S É R E . 

T á r g y s o r o y a t : 
a) 1914. évi őszi közgyűlés tárgyai: 

1. Ügyész jelentése. 
2. Igazgató jelentése. 
3. Kérése Kelter István fűrdóbérlő 

és Dimb Anna erdei cukrázda bérlőjé-
nek a befizetett  haszonbérek visszaté-
rítése tárgyában. 

b) 1*916. évi közgyűlés tárgyai: 
4. 1914. évi zárszámadás, igazgató-

ság, felügyelő  bizottság-, ügyész-jelen-
tése éa a feimeatés  megadása iránti 
határozathozatal. 

5. Törzskönyvben beállott változások 
bejelentése. 

6. Igazgatósági és felügyelő  bizott-
sági tagok alapszabály szerinti válasz-
tás». 

7. Esetleges inditványok. 
Figyelmeztetési Miután az 1916. évi 

január hó 29-re egybehívott közgyűlés 
nea veit határozatképes, ezen ujabbi 
közgyűlés tekintet nélkül a megjelent 
tagok számára és a2 üzletrészekre, a 
tárgysorozat felett  érvényesen batá 
rozni fog. 

Sepsiszentgyörgy, 1916. évi március 
hó 40-én. 

Vajna István s. k., 
szttv. elaök. 

Hirdetmény. 
Csikdelne közbirtokossága „Kisborda 

Bálint sarka" legeltetését folyó  évre, 
1916. évi március hó 26 án délután 
2 órakor, a trösségházánál nyílt árve-
résen haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ára 250 korona, melynek 
10°/» át árverező az árverezés megkez-
dése elő® köteles lefizetni. 

Csikdelne, 1916. évi március hó 
14-én. 

Birta Károly, 
b. elnök. 

Szám 28—1916. végrh. 
Árverési hirdetnaény. 

Alulírott -bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1916. évi Pk. 326. számú végzése következté-
ben dr. ZÉkariás Manó ügyvéd által képviselt 
Weisz Márton és fia  javára 2145 korona s 
jár. erejéig 1913. évi december 31-én foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felfUfoglalt  és 765 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m.: borok, 1 borjú, 1 csitkó 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Hely árverésnek a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1916. évi Pk. 326. számú vég-
zése folytán  2145 korona tőkekövetelés, ennek 
1918. évi december bó 26 ik napjától járó 5°/, 
kamatai, Ví'/o váltódij és eddig összesen 176 
korona bíróilag már megállapított költségek 
erqjéig, a végrehajtást szenvedő lakásán Csik-
taplocán leendő megtartására 1016. évi ápri-
lis bó 3-ik napjának délutáni 3 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t-c. 107. és 106. §-ai értelmében 
kézpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szűkség esetén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
máttfe  i& le- éB felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az; 

évi LX. t--c. 120. §. értelmében özek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csiksfcereflában,  1916. évi március hó 
18. «apján. 

Molnár Sándor, 
Ur. bfc 

M E G H Í V Ó . 

A K Ö Z P O N T I T A K A R É K P É N Z T Á R R É S Z V É N y T A R S A S Á t f 
C S I K S Z Ö R E P Á B A H 

ÉYI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1016. évi április hó 8-án délután 3 órakor tartja meg hivatalos helyi-

ségében, melyre a részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. Igazgatósági jelentés és az évi mérleg előterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottaág jelentése. 
3. A mérleg megállapítása, a nyereség felosztása  ós a felmentvény 

megadása. 
4. Felügyelő bizottsági tagok választása. 
6. Indítványok. 
Csíkszeredában, 1916. évi február  18-án tartott üléséből. 

Az igazgatóság. 
Kivonat az alapszabály 39. §-ból. 

Aki szavazatát a közgyűlésen érvényesíteni akarja, részvényét a meg-
előző nap délután 5 óráig a csíkszeredai főlutézetnél,  vagy a bükazádi flók-
iatézetűnknél letéteményezni tartozik. 

Vagyon. Vagyon-mérleg-számla. Teher. 

Készpénzkészlet 
Váltótároa . 
Kötelezvény 
Idgl. kölcsön 
Folyószámla 
M. sir. postatakarékpénztár 
Előlegek 
Osztr. magy. Bank Giró 
óvás . . 
Beruházás 

Rész vény töke 
Tartalékalap . . 
Kttlöntartalék alap 
Betétek . 
Visfszváltók 
Ki nem fizetett  osztalék . 
Letétek 
1914. évi nyereség áthozatal 
1915. évi tiszta nyereség . 

501 
11844 

120000 
53651 
5489 

167528 
136045 

544 
86288 

12345 

1893 -40 

T 
Tartozik. (Költségek). Eredmény-számla. (Jövedelmek.) Követel. 

Betét kamat 
Vlsszkamat 
Fizetések . . . 
Adók és illetékek 
Üzleti kéltségek 
Betét kamat adó 
PoBtadijak 
1914. évi nyereség áthozat 
(915. évi tlBzta nyereség 

8696 72 
13811 07 
4520 ;— 
6780 144 
2612 :20 
335 Í62 
185 ;21 

12345 ;74 

49286 |90 

1914. éri nyereségáthozatal 
Váltó kamat . . / 
Folyószámla kamat . 
Előleg kamat . 
Kötelezvény kamat 
Jutalékok 
Különfélék 

501 63 
38644 20 
1102 179 

10 
532 
455 

»63 

Csíkszereda, 1915. évi december hó 31-én. 

Dávid Ignácz, 
igazgató-pénztároB. 

Dr. Nagy J«nő, 
elnök. 

Nóvák Rezső, 
könyvelő b. 

Dr. Szántó Samu, 
veaérigaagató. 

Dr. Imecs János, 
ig. tag, hadbavonult. 

Bodó József, 
ig- tag. 

U j f a l u s i  J á n o s , 
(«. tag. 

Czant Ferencz, 
ig. tag. 

Jelen mérleg és eredményszám]» megvizsgáltatván az üzleti íö- éa nmllAk 
könyvekkel egyezőnek, teljes rendben találtatott. 

Ostkezereda, 1916. -évi február  18-én. 

Csiszér Imre, 
t, b. <ito$k, badbMKMnüt 

P ă l f f y  A n d r á s , 
I- b, «sg. 

Jőzáa Géza, 
l  b. 



. s im. C S Í K I L A P O K -ik oldal 
Szám: 35—1916. j_2 

kb. 
Hirdetmény. 

Alulírott birtokossági elnök ezennél 
közhírré teszi, hogy Csikmadaras köz-
birtokosságának tulajdonát képező és a 
osikmadarasi második határrészben fekvő 
legelök és kaszálók az 1916. évre eset 
leg több évekre is Csikmadaras község-
házánál 1916. évi április hó 6 én 
délelőtt 8 órakor tartandó nyilvános 
árverésen fognak  a legtöbbet ígérők 
nek haszonbérbe adatni. 

Erre á r v e r e z n i szándékozók oly 
figyelmeztetéssel  hivatnak meg, bogy 
az árverezni szándékolt ingatlanok ki-
kiáltási árának 10°/. át az árverés meg 
kezdése előtt kötelesek lesznek kész-
pénzben az árverési bizottság kezéhez 
letenni, mely bánatpénz az utolsó rész-
let törlesztésébe fog  beszámíttatni, ezen-
felül  kötelesek lesznek árverezők a 
feltartott  ingatlanok után járó évi ha-
szonbér első negyedévi részletét kész-
pénzben a bizottság kezéhez azonnal 
lefizetni. 

Az árverési feltételek  Csikmadara-
son a birtokossági elnök lakásán a hi-
vatalos órák alatt bárki által is meg 
tekinthetők. 

Csikmadaras, 1916. évi március hó 
14 én. 

ifj.  Antal Albert, 
bírt. elnök. 

ME6NIVÓ 
AZ ALCSIKI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

XXIV. ÜZLETÉVI 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
Csikszentmártonon, 1916. évi április hó 2-án délelőtt 9 órakor 

üzlethelyiségeiben — Cseh-ház — tartja meg, 
melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Bizottságok kiküldése a szavazatok számbavételére és jegyzőkönyv 

hitelesítésére. 
2. 1915. évről szerkesztett zárószámadások, igazgatósági és felügyelő-

bizottsági jelentések előterjesztése, az évi mérleg megállapítása, a felmentvé-
nyek megadása és a nyereség felosztása  feletti  határozathozatal. 

3. Indítványok. 
Alapszabály kivonat: 

A közgyűlésen minden részvényes vagy személyesen, vagy meghatalma-
zottja által, kinek azonban szintén részvényesnek kell lennie, gyakorolhatja 
szavazati jogát; köteles azonban minden részvényes a gyűlés megnyitásáig 
részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál, elismervény mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvény cgv-egy szavazattal bír, de ha valamelyik 
részvényesnek tiznél több részvénye van, minden további 5 részvény csak egy 
szavazatra jogosít, azonban sem saját személyében, sem más által képviselve, 
sem végre másoknak képviseletében, avagy mindhárom módon együttvéve 20 
szavazatnál többet senki sem gyakorolhat. 

Az igazgatóság. 

Szám: 266—1916. 
e. g. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszentmihályon a községházánál, 

1916. évi április hó 3-án d e. 11 
órakor, nyilváuos árverésen eladatnak, 
hóvihar által kidöntött alábbi lucfenyőfa 
tömegek. 

1. A csíkszentmihályi közbirtokosság, 
Tátrosra éa mellék völgyeire hajló erdő-
részeiben, mintegy 2000 m8. Kikiáltási 
ár mb-ként 8 korona. Bánatpénz 1600 
korona. 

2- Csikszentmihály község, Hideg-
ségre és mellék völgyeire hajló erdő 
részeiben, mintegy 1000 m8. Kikiáltási 
ár m8-kint 10 korona. Bánatpénz 1000 
korona. 

3. Csikszentmihá'yi egyház, iskola 
és tanító, Sötétpatakra hajló erdejében, 
mintegy 1000 m8. Kikiáltási ár m8 ként 
10 korona. Bánatpénz 1000 korona. 

Az árverés zárt írásbeli és nyilvános 
szóbeli ajánlatok alapján történik. Aján-
lat tehető bármelyik tételre, vagy az 
összesre s az ajánlatokon kifejezendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerző-
dési feltételeket  ismeri és ajánlatához 
kötelezőnek tekinti. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az érdekelt erdő birtokosnál s a kezelő 
szépvisi m. kir. járási erdőgondnokság-
nál Csíkszeredában megtekinthetők. 
- Az írásbeli ajáulatok a szükséges 
bánatpénzzel, vagy a bánatpénz letéte-
léről szóló adóhivatali nyugtával ellátva 
az árverés idejéig Csikszentmihályon, 
az erdőbirtokos alulírott képviselőjénél 
nyújtandók be. 

Kikiáltási árak az erdőben, kéreggel 
együtt értendők. 

Csikszentmihályon, 1916. évi már-
cius hó 6 án. 
Gábosi Dénes s. k., Sándor András s. k., 
rém. kath. plébános. birt. elnök. 

Pál Dénes 8. k., 
községi Jegyző. 

Tartozik. Mérleg-számla. Követel. 

VAGYON 

Pénztár készlet . . . . 
Váltó és kötvénykölcsönök 
Folyószámlái adósok (fede-

zettel) . . . . . 
Qiró számla az Osztrák-Magyar 

Banknál és folyószámla  kö-
vetelés 14 pénzintézetnél 

Ingatlanok 
Értékpapírok (hadikölcsön) 
Előlegek 
Óvások 
Felszerelés 
Előre fizetett  és hátralékos ka-

matok • . 

K ! f K 

48770 
1962162 

98179 

29077 
5860 

15133 
654 
197 
590 

34494 1195118 80 
119511880 

TEHER !! K 

Részvénytőke 
Tartalék alap . . . 
Fizetetlen tőkekamatadó 
Betétek . . . 
Visszleszámitolás 
Folyószámla tartozás . 
Előre beszedett kamatok 

Tiszta nyereség 

II 
200000 
89690 

1468 
544968 
272606 
68370 
6527 

06 
11 
36 

118363040 
1148840 

119511880 

Tartozik. Eredmény - számla. Követel. 

VESZTESEG 

Betéti kamatok 
Betéti kamatadó . . 
Bankhelyiség házbére . 
Tartalékalap kamata 
Adók . . . . 
Napibiztosi dijak . . 
Üzleti költségek és jótékonycél 
Tisztviselők és szolga illet 

ménye 
Postaköltségek . . 
Vlsszleszámitolási kamatok 
Leirt követelés . . . 

Tiszta nyereség 

K f K 

30507 
3050 
1000 
4321 
6032 
1252 
2778 |20| 

8324 i76]| 
823 77 

22936 21 
930 63 81958 

11488 

NYERESEG 

Váltó és kötvénykamatok, ille 
tékek 

Jutnlékok 
Kezelési dijak . 
Folyószámlái kamatok . . 
Pénzintézeteknél elhelyezett tő 

kék kamata . . 
Értékpapír kamatok 

K f 

83389 
1432 
5402 

79 

2377 
765 93446 

93446 

44 

44 

Cseh Vilmos, 
igazgató-pénztárnok. 

Bodó János, 
ig- tag. 

Csikszentinárton, 1915. december 31. 
A könyvelésért: 

Dr. Cseh Sándor, 
Az igazgatóság: 

Dr. Ady Endre, 
hadbavonult. 

Végh István József, 
ig. tag. 

könyvelő, ig. tag. 

Dr. Osiszér Miklós, 
ig. elnök. 

Incze Ignác, 
ig. tag. 

Potovszky József, 
f.  Q. biz. tag. 

Megvizsgáltuk és rendben találtuk. 

A felügyelő  bizottság: 

Fejér Sándor, Dr. Dóczy Kálmán, 
f.  11. biz, elnök. hadbavonult. 

András Lajos, 
f.  U. biz. tag. 



0-lk oldal 

267 — 1916. sz. 
e. g. 

Faeladási hirdetmény. 
A szépvizi közbirtokosság eladja 

Szépvizen a községházánál 1916. évi 
április hó 4-én d. e. 11 órakor 
kezdődő árverésen a Csikváriuegye 
Szépviz községe határában levő Boros-
patait, Apahavas nevtl erdejének mint 
egy 56-6 kat, hold területén 1728/1914. 
keb. sz. határozattal kihasználásra en-
gedélyezett lucfenyő  faállományát. 

A vágás területe a gyimesi ország-
úttól 10 kilóméter, a Máv. Gyimesfelső-
lok állomásától pedig 12 kilóméter tá-
volban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 4500 drb 
vegyes méretű bányafának  és fűrész-
árunak alkalmas, összesen 2211 ms-t 
kitevő nettó haezonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 17688 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak lOVa. Kihasz-
nálás időtartama 2 év. 

Az árverési és s-zerzödési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá Csíkszeredában, a szépvizi m. 
kir. járási erdőgondnokságnál rendelke 
zésre áilanak. As eidőgondnokságnál 
megtekinthető a részletes becslési mun-
kálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnefc,  v&gy 
bán;típéüzzel eüátva nincsenek ügye 
lembe nem vétetnek; utóajánlalok el 
nem fogadtatnak. 

írásbéli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be, vagy 
pedig alulírott hatósági elnök címére 
küldendők. A megajánlott összeg szá-
mokkal és betűkkel is kiírandó s az 
ajánlatban kifejezendő  az, hogy aján-
lattevő az árverési és szerződési felté-
teleket teljesen ismeri és magát azok-
nak aláveti. 

Szépvizen, 1916. évi március hó 
10-én. 

Dr. Márton László s. k., 
főszolgabíró, 

hatósági birt. elnök. 

133—1915. szám. 
ÁKVERÉSI HIRDETMÉNY. -

Alulirt kiküldött ltir. végrehajtó ezennel köz-
hiiré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1915. évi Fisz. 457/G. számú végzése folytán 
dr. Kovács Gyártás ügyvéil által képviselt Csik-
megye nev. kölcsönpénztára végrehajtató részére, 
végrehajtást szenvedő ellen 300 korona — fillér 
követelés s járulékai erejéig elrendelt kielégitési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 689 ko-
rona — fillérre  becsült ingóságokra a csíkszunt-
mártoni kir. járásbíróság 191 évi PK. 1580/2. 
számú végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és felúlloglultatók  követelése ere-
jéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyer-
tek volna, Csikmenaság községben végrehajtást szen-
vedő lakásán leendő megtartása határidőül 191G. 
évi  márvhui  hó  24.  napján  délután  2 
Órája  kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók 
és pedig: 3 terű széna, 13 zsák pityóka, 1 vasas 
hordószekéi', 2 drb borjú és 10 szál deszka a leg-
többet ígérőnek készpénzfizetés  mellett szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatuí. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyi-
ben részükre a foglalás  korábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki uem 
tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, 
vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, 
mert különben csak a vételár fölöslegére  fognak 
utaltatni. 

Kelt Csikszentmárton, 1910. évi március hö 
10-ik napján. 

AMBRUS LAJOS, 
kir. bírósági végrehajtó. 

C S Í K I I, A P Ó K , 

F O G A Kj| 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra  jogosított 
Közóhajra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-  FOGAD, 
orvosi műtéteket, u Délelőtt 
m.: foghúzást  helyi ér- g—12 óráig 
zéstelenitéssel, arany j 
és más töméseket; Délután 
készít müfogakat  és 2 -5 óráig 
teljes fogsorokat  száj V a 8 á p . é 8 flnnep. 
padlás nélkül, korona napokkivótelóvel. 
és hidmunkálatokat. 

I 4 2 — 
10 évi garancia! 

Lakása: Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 

121 — 1916. s?..  3-3 

Faeladási hirdetmény. 
A gyergyóremeíei „Alkora" közbir-

tokosság eladja Gyergyóremete község-
házánál 1916. évi április h ó 26-án 
délelőtt 9 órakor kezdődő árverésen 
a Csikvármegye Ditró községe határá 
ban levő „Alkora" nevü erdejének Ma-
roshéviz felöli  részen 961-2, Borszéki 
részén 501-6 katastrális hóid területén 
44036—1912. P. M. rendelettel kihasz-
nálásra engedélyezett luc-, jegenyefenyő 
és bűkkfaáilományát. 

A vágás területeket a maroshévizi-
borszeki országút szeli át, a Máv. Ma 
roshéviz állomásától a Maroshéviz felőli 
rész 17 km., a borszéki rész 25 kilo-
méter, a marofivölgyi  faipar  illetve szék-
pataki erdőipar iparvasuíjától pedig a 

11. Bz&m. 

Maroshéviz felöli  rész 2 km., a borszék: 
rész 10 km. távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faáMománj 
törzsenkénti bemérés szerint: 1 >t Ma-
roshéviz felöli  réBzen 199299 m8 tiwfa 
fenyőhaszonfát;  41379 m' nettó ksr.-r-
melhfitő  bükkfát  és a kettő évi vágás-
terület 5140 métermázsa kérget tartal-
mas- 2. a borszéki részen 38827 m3 

tiszta fenyőhaszonfát,  2437 mJ nettó 
kitermelhető bükkfát  és a kettő év 
vágásterület 860 métermázsa kérget 
tartalmaz. 

Kikiáltási ár: 1. a Maroshéviz felőli 
részre 1,740 000 korona; 2. a borszéki 
részre 260.000 korona, bánatpénz a ki-
kiáltási árnak lO°/„-a. Kihasználás idő-
tartama 10 év. Ajánlat tehető külön as 
egyes erdőrészletekre, avagy mind-
kettőre. 

Az árverési és szerződési feliét-?!''),-, 
az erdőbirtokos alólirott képvisHőjénél, 
továbbá G y e r g y ó s z e n t m i k l o s o n n 
syergyóalfalvi  m. kir. járási erdögond-
nokságnál rendelkezésre állaDak. — Az 
erdőgondnokságnál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek; utóajánlatok e! 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. A 
megajánlott összeg számokkal és belük-
kel is kiírandó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Gyergyóremete, 1916. évi február 
hó 21-én. 

Pál András, Portik G. Antal, 
k. biró. bírt. elnök. 

Dr. Zakariás Antal, Nagy Imre, 
h. jegyző. bírt. jegj'ző. 

A munkáltatási idényre ajánlunk elsőrendű pestvárosi fehér 
tábla- és kitűnő vidéki perzselt 

valamint pestvárosi 

a legmérsékeltebb árban. — Felhívásra kedvező ajánlatokkal készségesen szolgálunk 

Weisz Lipót és Társa, 
disznózsír- és eialonnanagykereskedök, BUDAPEST, IX., HENTES-UTCA 17. SZÁM. 
Sürgönyeim : „WeiszeMt, Budapest-. Interurban távbeszélő „József"  14—50* 
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ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értesítjük Csíkszereda város és vidéke közönRégéfc,  hogy Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos-utcában (Láz írDomokos-fóle  ház) már évtizedek óta fenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZ-ÜZLETEINKET 
° k , t ( ? b ° r h ó 1 én áthelyeztük az Apaffi  Mihály-utcába 

l'utter-szállodával szemben). A borbély üzM 
mellett kulon bejarattal van a nöi fodrász-terem,  kényelmeid be 
rendezve, hol elvallalunk mindennemű női hajmunkát és Hí X I L , 
hygienikus fejmosást  vili.n, száritóval ( m e l , g l i ™ e l f i n ™ •  • 1 
tisztelt vendégeinknek szive, tudomására hozzn^ nem mu ís thatíuk 
el hogy koszonetet ne mondjunk eddigi pártfogásukért  s egyben ff 
ük, hogy jovore is szivesked enek támogatni s viszont ni i* 

juk vendégeinket a szolid V w l g é l é M C Z d ^ i S 1 

Szabó Lajos és neje, férfi  és nöi fodrász. 
Raktáron tartunk mindennemű kési hajmunkákat á. nöi pipere cikkeket. 

Nyomatott Vikfa  h, könyvnyomdájában, Cstfcsiwatebwr 




