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] Kéziratok aom adatnak vissza. 

A háború. 
A párisi közös konferencia  a hadi-

helyzettel is behatóan foglalkozott.  A 
Havas ügynökség híradása szerint ezúttal 
tényleg megállapították a közös akció 
egyöntetű tervét. Ezután már minden 
ugy fog  menni, mint a karikacsapás. 
Egy fronttá  fog  átalakulni az entente 
hadak valamennyi harcvonala s az első 
közös támadásra megfutamodnak  a kö-
zépeurópai szövetségnek eddig még min-
dig csak győzni tudó hadai. Elválik majd 
nemsokára, mit ér ez a sok előzetes 
dicsekvés. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a papirosforma  sokszor 
a turfon  is csődöt mond. Pedig milyen 
silány, kis dolog a harctérhez képest a 
gyepes versenytér. 

A tavaszi offenzíva  különben is még 
tavasz előtt megkezdődött. Február ho 
20-ika után indult meg a nagy támadás, 
amikor a németek ostrom alá vették 
Verduni és nyugtalanítani kezdték a 
nyugati front  löbbi részeit is. 

Azóta nemcáak Verdun körül, El-
szászban és Arras táján folynak  véres 
harcok, hanem Cadorna tábornok is meg-
kezdte és hamarosan le is fújta  az ötödik 
isonzói offenzívát;  az oroszok pedig a 
kárpáti harcokra emlékeztető dühvel 
támadták keletgaliciai és bukovinai po 
zicióinkat s a rengeteg csapatok lelket-
len feláldozásával  iparkodtak rést ütni 
a Hindenburg hadállásain. De a párisi 
kupaktanács állitólag mégis csak e hét 
folyamán  határozta el, hogy támadni 
kell a központi hatalmakat minden pon-
ton s minél nagyobb erővel. 

A párisi tanácskozáson indokolt fel-
tűnést keltett, hogy a Stürmer kormány 
egyetlen egy tagjával sem képviseltette 
magát a döntő jelentőségű határozatok 
hozatalára hivatott konferencián.  — h 
volszky, a hírhedt orosz nagykövet részt 
vett ugyan ezen a tanácskozáson, de 
az orosz kormány mint ilyen, csak a tá-
vollétével tündökölt. Állítólag a duma 
iránt való tekintetből kellett Szentpéter 
várott maradnia a komány tagjainak. 
Mindenesetre meglepő, hogy az orosz 
kormány éppen ebben az egy dologban 
volt tekintettel a máskülönben semmibe 
sem vett dumára. 

Az orosz hadvezetőségnek különben 
sem volt szűkBége arra, hogy Páriától 
várjon ösztökélést és bátorítást a tárna 
dásra, mert Kuropatkin és vezértársai 
idegen biztatás nélkül is értenek nagy 
tömegek feláldozásához.  Most pedig an-
nál kevésbé kíméli az orosz hadveze-
tőség a katonáit, mivel Oroszország 
belügyi bonyadalmai a mielőbbi győzel-
met és a béke gyorsítását múlhatatlanul 
megkövetelik. Oroszország erőfeszítései 
és az entente tanácskozásai között e 
szerint nagyon is laza összefüggés  kons-
í,téllwtó. 

Az orosz offenzíva  már nem az en-
tente ^özös érdekeit szolgálja, söc még 
Franciaország óhajtott tehermentesíté-
sével sem indokolható, hanem kizáró 
lagos oka éa magyarázata abban kere-
sendő, hogy Oroszország, melyre nézve 
rendkívül sürgőssé vált a béke mielőbb 
való helyreállítást, ebben a/< utolsó nagy 
mérkőzésben a legnagyobb áldozatoktól 
sem riad vissza, hogy legalább részben 
ellensúlyozhassa rengeteg terUleti vesz-
teségeit. 8 ha koraiak is vag,\ c-ppen 
teljesen alaptalauok az orosz killöu bé 
kéről szóló híresztelések, az az egy 
mégis bizonyos, hogy Oroszország most 
már az entente tói függetlenül  vívja a 
maga külön harcát. Egyelőre nagjon 
is csekély eredménnyel. 

Óriási veszteségek után velünk szem-
ben napok óta ismét passive viselked 
nek az oroszok, akik a rnuU napokban 
inkább Hindenburg ellen próbáltak ered-
ményeket elérni. De Hiudenbuig és a 
német front  is sziklaszilárdan álta az 
orosz tömegrohamokat, melyek előbb 
északon, majd a hét vége felé  mur a 
Naroc tótól dílreisellanyhultak és végre 
meg is törtek. 

Az orosz segélyben reménykedő fran-
ciák hiába várjak, hogy a« oroszok ál-
tal szorongatott németek kénytelenek 
lesznek csapataikat elvonni n nyugati 
frontról.  A németeknek van elég kato-
nája nyugaton meg keleten is 

Közben az újból támadni óhajtó ola 
azok hadállásokat építenek, aineiy mű-
veletet azonban a katonai szakértők 
nem annyira offenzív,  mint inkább def-
fenziv  intézkedésnek minősítenek. 

Angliával a németek egyelőre még 
csak a vizén és a levegőbői éreztetik 
pusztító erejüket, de előbb-utóbb Anglia 
szárazföldi  csapataira is rákerül a sor. 
A nyugati fronton  lezajló harcoknak 
még csak a kezdetén vagyunk. 

A székelyek veszedelme. 
Benedek  Sándor  a székelység  bajairól  és 

jövőjéről. 
Az erdélyi havasok hatalmas kristályos pa-

lákból álló hegyláncot képeznek, mely Magyar-
ország és Románia határán roppant falként 
emelkedik. E havasokon innét laknak az ősi 
székelyek három vármegyében: Háromszék, 
Csík, és Udvarhelymegyében i a negyedik szé-
kely vármegye Maros-Torda, melyben a lakos-
ságnak nagyobb része szintén székely. Bz a 
nép dominál benne. 

Ez a derék nép a nyolcvanas években bajba 
jutott, pusztulásnak indult. Katasztrófába  gaz-
dasági bajok zudultak rá s feltűnő  mérvet öl-
tött az ezzel kapcsolatos kivándorlás. A sajtó 
és a közvélemény azóta folytonosan  foglalko-
zik e bajokkal s a székely kérdés a közélet-
nek állandó tárgyalási anyaga. Nem rég a fő-
rendiházban is szóba került. Gróf  Mikes János 
szombathelyi pŰRpök, aki éveken át élt a szé-
kely nép között, rámutatott azokra a pusztítá-
sokra, amelyeket a székely földön  az alkoho-
lizmus okozott. 

A székesfővárosban  van egy székely egye-
sület, mely a székely érdekek képviseletére 

alakult. Tagjai között ott látjuk a székely tár-
sadalom szellemi vezetőit. Elnöke Benedek 
Sándor lőrend, a közigazgatási bíróság másod 
elnöke, aki a székelység bajainak leghivatot-
tabb ismerője. Őt kértük meg, hogy közölje 
megfigyeléseit  a nyilvánossággal. 

Az erdemes és kiváló jogtudós Uriutcai 
pompás dolgozószobájában fogadta  munkatár-
sunkat s kötelező szívességgel adta meg a 
kivánt felvilágosításokat.  Hangjában a sziv me-
lege és a székelység rajongó szeretete rez-
dült meg. 

— A székely nép számban nem pusztul — 
mondta Benedek Sándor, — sőt szaparodik. 
Hanem ez a szaporodás, fájdalom,  nem felel 
meg az országos átlagnak. A székelyföld  la-
kosságinak száma 1869-ben kerekszámban fél-
millió, az 1910. évben pedig szintén kerek 
számban 630.000 lelket tett, tehát a szaporo-
dás 26 százaiék, mig az ország többi részeben 
(Horvátországon kivül) ugyanez alatt az idő a 
szaparodás 34 százalék volt, tehát a székely 
nép szaporodási százaléka az országos átlag-
nál 8 százalékkal kedvezőtlenebb. 

A szaporodásnak ez a kedvezőtlen ered-
ménye nem természetes okokra (születés, elha-
lálozás) vezethető vissza, mert a székely nép 
szapora s ;i születések arányszáma az orszá-
gos átlagnál sokkal kedvezőbb. Így a magyar 
birodalomban az 1906—1910. ivekben átlagban 
ezer lélekre 36 2 százaléknyi születés esett, 
mugaklian az erdélyi reszekben 34.5 százalék. 
Ugyanezen idó alatt az öt évi átlag Három-
szekmegjében 35.9, Udvarhelymegyében 36, 
Maros-Tordaban 39 és Csikmegyében 41.6 szá-
zalék volt. Hogy e kedvező születési viszonyok 
dacára a szekely nép szaporodása az országos 
átlaggal szemben 8 százalék visszaesést mutat, 
ennek okát nem kereshessük másban, mint a 
székely kivándorlásban, mely viszont a köz-
gazdasági viszonyok rosszabodására vezethető 
vissza. 

Gazdasági  válság. 
— Milyennek ismeri Méltóságod a székely-

ség gazdasági helyzetét? 
— A székely kérdés tulajdonképpen tisz-

tán gazdasági kérdés, melyet nem szabad ösz-
szezavarni az erdélyi magyarság válságaival. 
S ennek a gazdasági krízisnek sok féle  oka 
van. A földmiveiés  a régi hagyományokhoz 
ragaszkodó kezdetleges állapotában nem fe-
dezte a kor növekedő igényeit; a vasutak csak 
ujabb keletűek, vasút nélkül pedig nem len-
dülhetett fel  sem a fóidmivelés,  sem az ipar. 
Vasút nélkül a regényesen gyönyörű székely 
fürdők  nem fejthették  ki vonzó erejüket snem 
teremthettek idegen forgalmat.  A székely bá-
nyászat a vasúti összeköttetés hiánya miatt 
megszűnt. A székelyföldnek  még egy félszá-
zad előtt jeles kézműipara volt, sűrű kereske-
delmi forgalmat  folytatott  Romániával és Mold-
vával s nem egy székely iparos ládafiában 
volt oláh arany, Ezt a jövedelmező kézműipart V 
erősen megingatta a szabad ipar, majd a ro-
mán vámháboru. A belfogyasztásban  a székely 
műipar nem versenyezhetett az olcsó gyári 
iparral, kiviteli piaca pedig megszűnt. A legelö-
•dkülönités az állattenyésztést támadta meg. 
A nagymérvű erdókitermelés pedig gazdasági 
>43 morális bajokat előidéző spekulációval volt 
kapcsolatos. Ezeket a gazdasági bajokat csak 
növelték a gombamódra szaporodó pénzintéze-
tek uzsoraüzletei. Ilyen körülmények között az 
elaprózott kis földbirtok  nem tarthatta el a 
szapora népet, mely részben az ország nyu-
gat) rásze felé.  részben Romániába, ujabban 
ped Amerikába vette vándorutját. Innét van 
az, 1 0£y a székelyföldön  a keresők száma is 
fogyitt.'még  pedig Csíkban 0 7, Maros-Tordá-
ban ü 0. Háromszékben 5 1 s Udvarhelymegyq-
ben 10 százalékkal. 
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Dinom-dánom. 
Arra a kérdésre, hogy mennyiben volt e 

bajoknak maga a székely nép az okozója, ezt 
a választ kaptuk: 

— Bizonyos, hogy a mostoha közgazdasági 
viszonyokon kívül magában a székely népben 
is volt és van hiba. Egy német költő, Chamisso, 
már száz év előtt irt egy tréfás  költeményt 
Der Szekler Landtag cim alatt, melyben talá-
lóan homorizálta a székely fatalizmust  és a 
sok dinom-dánomot. Ezen a bajon nem segített, 
sőt rontott, hogy az erdóeladások folytán  sok 
pénz jutott az erdőbirtokosok kezébe. Igy lett 
ismerté a székelyföldön,  aminek régen hire 
sem volt, a cognae meg a pukkanó bor. Ez 
azonban nem speciális szákely baj, nem is csu-
pán magyar betegség, hanem nemzetközi nya-
valya. Kiirtani teljesen nem lehet de járvá-
nyos jellegét letörhetik a megfelelő  óvószerek: 
u jó közgazdasági és a jó kulturális viszonyok. 
Ezért bármennyire honorálom a szombathelyi 
püspök ur igaz székely szivének jogosult ag-
godalmát, meg vagyok győződve, bogy az al-
koholizmus egymagában nem okozott volna 
akkora rombolást. Bajnak mindenesetre aagy 
baj, s egyik oka annak, hogy a székely nép 
fizikai  ereje, testi fejlettsége,  kitartó munka-
bírásra fogyatékos,  aminek mcgdöbentö jele 
az, hogy a székely vasutak építésénél idege-
nek szerezték meg a kifizetett  milliós munka-
béreket. Aon.yi kétségtelen, hogy a székely 
bajok között ez is egy probléma, melynek 
helyes megfejtéséhez  melyreható érdekek fű-
ződnek. 

Székelj  egyesületek,  székely  kirendeltség. 
— Kárán tanul a magyar, a székely nép 

is tanult a maga kárán. Ma már nem biz annyit 
a gondviselésre, mint eddig és maga is törek-
szik a sorsán segíteni. A mult század utolsó 
évtizedében egymásután alakultak a székely 
egyesületek. Létesült egy központi szervezet 
is, a székely társaságok szövetsége, melybe 
1910-ig hatvannyolc egyesület lépett be s tagjai 
az összes székely képviselők, főispánok,  alispá-
nok és polgármesterek. De nem maradt a szé-
kely kérdés iránt közönyös a magyar törvény 
sem. Ennek köszönhető, hogy tizennégy év 
óta működik a székely földön  a székely kiren-
deltség, melynek hatásköre ujabban a többi 
magyar megyékre is kiterjesztetett. Gz a ki-
rendeltség, szervezte a falusi  gazdatársadal-
mat s látható sikerereket ért el a mezőgazda-
ság és az állattenyésztés terén. Ez bírta rá a 
kormányt, hogy hasonló akciót az ipar terén 
is valósitson. Beöthy László kereskedelemügyi 
miniszter már az 1916. évben felhívta  a szé-
kely megyék iparfejlesztő  bizottságait, hogy 
készítsék el a székely ipar fejlesztésének  prog-
rammját. Az 1913. évben pedig dr. Bernády 
György marostordai főispán  már ki neveztetett 
iparfejlesztési  miniszteri biztossá. 

A székelység  jövője. 
— Ui a véleménye MéltÓ3ágodnak a szé-

kelység fönmaradásáról  és jövendőjéről ? 
— Már emiitettem, hogy a székely kérdést 

nem szabad összetéveszteni az erdélyi magyar-
ság válságával. E tekintetben az én bérces 
hazámban nincs semmi baj. Ez a ragaszkodó, 
a magyar hazához hü nép századok viszonta-
ságain keresztül megőrizte hegyeit és völgyeit 
8 megmaradt fajtisztaságában.  Pedig a székely-
föld  kapuin próbált behatolni a román, ami-
nek nyomai meglátszanak a küszöbön. A csíki 
havasok között megszállották a Békást, a Gyi-
mest, a Bólbort, de beljebb nem tudtak jutni, 
mert nem eresztette sem a felcsiki,  sem a gyer-
gyói székely. Ezeknek a száma pedig nem 
fogyott  A székelyföld  magyarságának arány-
száma még javult is valamit, Marosvásárhe-
lyen 4 százalékot. Az utoÍBÓ népszámlálás ada-
tai szerint Háromszékben 83*4, Csikmegyében 
864, B Udvarhelymegyében 95*4, százalék a 
székelymagyar. 

— A fajtiszta  magyar érzés vezeti most a 
mi nagy háborúnkban a székely fegyvereket. 
Ennek az apotheozisát mondta el gróf  Tisza 
István miniszterelnök ur a főrendiháznak  feb-
ruár hó 25-én tartott ülésében, midőn a szom-
bathelyi püapök ur beszédére válaszolt. ,Azt 
a Bzikely népet, amely oly mesébe valóan vi-
selte magát ebben a háborúban is, mely az 
erkölcsi erőnek, a testi és lelki egészaégnek, 
a szívósságnak, az acélnak, mely benne van, 
olyan szavakban ki nem fejezhető  fokátjuttatta 
kifejezésre,  azt a székely népet még nem ölte 
meg a pálinka — mondotta a miniszterelnök. 
A székely nép mély hálával fogadta  ezeket az 
elismerő szavakat, de egyszersmind ugy tekinti 
ş§  «Hámorért, mint «jövendőnek adott felpénzt. 

Bizik abban, hogy a kormány és a törvényho-
zás fokozottabb  tevékenységet fog  kifejteni 
arra a szent célra, hogy a székelyföld  teljesít-
hesse nagy történelmi hivatását s megdönthe-
tetlenül tarthassa vállain a magyar nemzeti 
állam keleti pilléreit 

Titkári jelentés 
a  Vörős-Kereszt-Egylet  Csíkszereda  városi 
választmányának  1915.  évi  működéséről. 

Tudakozódások  közvetítése. 
A Vörös Kereszt egyik legszebb intézménye 

a .Hadifoglyokat  gyámolító — és tudósító 
hivatal". Ez az intézmény a háború alatt rop-
pant munkát végez. Nemcsak küzködnie kell 
a harcban álló nemzetek közötti közvetítés 
nehézségeivel, de emellett szereznie kellett a 
tudakozódások intézményének célszerű kiala-
kulását. Átlag naponta 2000 levél érkezett be 
a tudósító irodába s rendszerint az első 24 
órában annyira ment válasz. El lehet képzelni, 
hogy micsoda lázas munkát kellett itt végezni, 
hisz 10 ezrek nyugalmát kellett visszaadni, 
10 ezrek lelki depressioját kehett eloszlatni.... 

„Nincs aggasztóbb lelki érzés mint a két-
ség". „Nincs gyötrelmesebb lelki-állapot, mint 
a bizonytalanság*. Ha tisztán látjuk a csapás 
nagyságát, ha tudjuk annak okait, bele tudunk 
nyugodni a legnagyobb szerencsétlenségbe 
vagy legalább meg tudunk avval barátkozni, 
de lelket Rorvasztó s testet ölő, ha gyötör a 
kétség s az emberi szív megnyugodni soha-
sem tud. 

Az emberi természet ilyetén ismerete hatott 
át akkor, mikor a Vöros Kereszt központ fel-
szólítására a tudakozódások rendszerét mi is 
az ÖsBzes csíki községekben szerveztük. Meg-
kerestük a plébánia hivatalokat, ahol ilyen 
nincs, ott az elöljáróságot és felkértük,  hogy 
a tudakozódások lehetőségét és formáját  ille-
tőleg a népet tanítsák ki s az egyidejűleg 
rendelkezésükre bocsátott lapokkal azt köz 
vetítsék. 

Itt a városban ezeket a teendőket is ügy-
buzgó és tevékeny alelnökünk: Szlávik Fe-
renc látta el, aki a vidékieknek is készséggel 
állott rendelkezésükre. Hogy mennyien vették 
igéoybe a tudakozódások ebbeli formáját,  azt 
nehéz, sót taláu lehetetleu volna megállapítani, 
de tény az, hogy több plébánia hivatal ismé-
telten is kért tudakozodó lapokat, ami az ér-
deklődés kétségtelen bizonyítéka.... Köszö-
net éB hála illeti mindazokat, akik eve! a 
munkával igen Fok könnyet töröltek le, sok 
kétséget oszlattak el ós sokak szivébe vissza-
hozták a viszontlátás boldogító reménységét. 

Rokkantügyek. 
Ugyancsak a Vörös Kereszt központ fel-

kérésére, a mult évben szerveztük a várme-
gyei, — járási és városi rokkantbizottságokat 
is. Ennek az intézménynek a rokkantak gyá-
molitásában, eegélyezése és elhelyezésében 
igen nagy és szép feladatokat  kínáltak, de 
ugy látszik: felsőbb  szempontok szükségessé 
tett ;k, hogy a rokkant ügyeket az állam ve-
gye a kezébe. 

Vármegyénk összes járásaiban és mindkét 
városában e bizottságok szervezve vannak, 
de eddig munkájuk vajmi kevés akadt. Min-
den esetre a háború jelen előre haladt stádi-
umában állami érdeknek látszik, hogy a rok-
kantak meg a háború folyama  alatt ne sza-
kadjanak a kimerült társadalom nyakába, mert 
az ezzel járó jelenségek igen sok ideált el-
homályosítanának és igen sok téren kiábrán-
ditólag hathatnának Elvégre a társada-
lom egymagában nem elég teherbíró ahhoz, 
hogy e nagy háború összes rokkantjait gyá-
molitaui és elhelyezni tudná. Ezen a téren 
némely közvetítő ós kisegítő intézkedés lehet 
feladatunk,  de a nagy munka elvégzése az 
államra vár. 

Jótékonyság. 
A kórházi közegészségügyi felügyelet,  tu-

dakozódások közvetítése is a rokkantbizottsá-
gok megalakítása körül kifejtett  munkásságun-
kat állandóan kisérte a közjótékonyság. 

A Vörös Kereszt központnak tagdljrésze-
Bedés éB adomány címen a mult óv folyamán 
2.281 koronát küldtünk be. A korházunkban 
ápolt harcosok ozsonáztatására 1448 kor. 76 
fillért,  katonai téli felszerelésekre  1191 K. 81 
fillért  költöttünk. 651 koronát adtunk a vak 
katonák javára, — 250 koronát a Tőrök Fél-
holdnak, 200 koronát a katonák karácsonyi 
Bzeretetajándékára, 177 kor. 68 fillért  a Csík-
szereda városi rokkant bizottságnak, 100 ko-

ronát a Bulgár Vörös Keresztnek és 50 ko-
ronát Antal István caikezentkirályí lakós gya-
mol nélkül maradt családjának. Adományaink 
végösszege 6350 K 20 fillér. 

Nem tartozik szorosan a választmány köz 
jótékonysági tevékenységéhez, de mint azzal 
szorosan összefüggő  agitációról meg kell em-
lékeznem, bogy az Auguszta Gyorssegély-
alap javára, a Nemzeti Áldozatkészség Szob-
rára és a Kárpáti Falvak Újra Építésére tag-
jaink réBzéről jelentékeny gyűjtések történtek. 
Különösen ki kell emelnem Szlávik Ferenc 
alelnököt, mint aki a kraszniki ágy úból öntött 
érmekből több száz koronára adott el s annak 
helyi jótékonysági célokra átengedett 25*/o-át 
választmányunknak adományozta. A Nemzeti 
Áldozatkészség Szobrát illetőleg a gyűjtés terén 
a legszebb eredményt Wéger Jánosné érte el. 

Vagyoni  viszonyok. 

Ezt az összeget, valamint egyéb kiadá-
sainkat a tagBági dijakból, adományokból, elő-
adások jövedelméből és a tőkék kamataiból 
hordoztuk. A tagsági dijak 395 koronát, nz 
adományoké 4966 kor. 58 fillért,  az előadások 
jövedelme 2958 kor. 29 fillért  ea a kamatok 
925 kor. 25 fillért  tettek ki. összes készpénz 
bevételünk tehát 9245 kor. 12 f.  volt. 

A választmány jelenlegi vagyonát 4740 kor. 
73 f.  pénz, értékpapír ós takarókpénztari betet 
s a leltár 6736 kor. 40 fillérnyi  értéke képezi. 

A leltár vagyon gyarapodása körül kiváló 
érdemeik vannak Fejer Sándor vármegyei alis-
pán és Dr. Veress Sándor tiszti főorvos  urak-
hak, mint akik hivatalos támogatásukkal a 
gyűjtést vármegyeszerte elősegítették. 

Választmányunk s ebben a Vörös KereBZt 
céljait nagyobb adományaikkal elősegítették : 
az 1915. évi február  havi műkedvelők 120-
Hofmeister  Norbert 100, Benkő Zsigmond 106 
koronával: ozsonarnegváltások címén több rész-
letben Mikó Balint 120, Gyalókay Sándor 60 
koronával és számosan 50 koronán aluli össze-
gekkel. Fogadják a nemesszivü adakozók ezzel 
az ünnepélyes alkalommal is a választmány 
leghálásabb köszönetét és őszinte elismerését 

Általános  adminisztráció. 
Választmányunknak az elmúlt esztendőben 

11 alapító, 255 rendes és 10 rendkívüli tagja 
volt. Az 1914. évi 241 ösztaglétszámmal szem-
ben a szaporulat tehát 35, melyből 34 esik a 
rendes tagokra, 1 pedig a rendkívüliekre. 

Elhalálozás folytán  a tagok sorából törlendő: 
Dr. Demény József. 

Az alapszabályok érteimében az egyesület 
ügyeit a közgyűlés, 40 tagból álló ügyvezető 
bizottság és a tisztikar intézte. 

Közgyűlés az elmúlt esztendőben egy volt. 
Enne* összes határozatait a központi igazga-
tóság elfogadta  s számadásait rendben találta. 

Az ügyvezető bizottságnak összesen 8 gyű-
lése volt. Minden gyűlés anyagát rendszerint 
egy tisztviselői értekezlet készítette elő. 

Az ügyvezető bizottság határozatait a tisz-
tikar hajtotta végre. E munka megoszlása és 
rendszeressége érdekében egy uj ügyrend ki-
dolgozása vált szükségessé, amelyet még a 
mult év közepén elkészítettünk, bizottságilag 
letárgyaltunk és elfogadtunk.  A T. Közgyűlés 
feladata  lessz azzal végeredményben foglal-
kozni és rendeltetésének végérvényesen is át-
adni. Ez az Ügyrend az alapszabányok korlátai 
között készülvén, természetesen azt már a mult 
évben alkalmaztuk s most módunkban áll fö-
lötte gyakorlati szempontból is bírálatot mon-
dani s mint bevált szabályzatot ajánlani el-
fogadásra. 

Az ügyvezető bizottság összeállításában az 
elmúlt év folyamán  semmi lényeges változás 
nem történt A tisztikart illetőleg szükséges-
nek mutatkozott 1 titkári, 1 ellenőri és 1 jegy-
zői állás szervezése. Titkárrá az ügyvezető bi-
zottság igénytelenségemet választotta meg, mig 
jegyzővé Páll Ignác m. kir. adóhivatali tisztet. 
A felmerült  szükséghez képest később Albert 
Sándor ny. ügyészségi irodatiBztet jegyzővé, 
Pált pedig ellenőré választottuk. Sztankó Zol-
tán jegyzői tisztségéről lemondott. 

Az ttgyvezetőbízottság legtöbb tagja sajnos 
nem érezte át hivatását s agyüléseken rend-
szerint kevesen jelentek meg. Óhajtandó volna, 
hogy ez jövőben ne igy legyen. 

A tisztikar ellenben kötelességét lelkiisme-
retesen igyekezett teljesíteni. A válaaztány fej-
lődése és szép sikereiben orbSzlánrésze van 
Szlávik Ferenc alelnöknek, aki minden moz-
galom szervezésében, irányításában éa vezeté-
sében fáradhatatlan  volt. A munkábaa 
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méltó társai Bodor Gynláné elnöknó és Dr. 
Filep Sándorné alslnöknó, kik közül az előbbi 
a kórházi felügyelet,  a téli felszerelések  mun-
kájának vezetése éB iráayitáea, utóbbi az ün-
nepségek, matinék rendezése körttl fejtett  ki 
rendkívüli tevékenységet Fontoaaés felelősség-
teljes munkát végeztek Császár Jolán és Szlá-
vik Ferencné az uj leltár elkészitésével és 
Göasy Árpádné, KrálL János és Páll Ignác a 
választmány vagyonának kezelése körül. Szán-
dékosan hagytam utoljára a választmány ér-
demekben gazdag elnökét, Dr. Ujfalusi  Jenőt, 
aki sok oldalú hivatali elfoglaltsága  dacára 
mindig érdeklődött a választmány ügyei iránt 
s a mikor csak alkalma nyilott, a munkából 
is kivette részét. Fölösleges az 6 érdemeit 
külön méltatnom, biszen mindnyájan tudjuk, 
hogy a közügyek terén ki Dr. Ujfalusi  Jenő. 
Meg vagyok győződve, erős a hitem, hogy az 
egyesület munkájának eredményében a mé-
lyen tisztelt közvélemény elismerésé és hálája 
is meg fogja  hálálni a közért munkálkodni 
szerető eme önzetlen honleányokat és honfiakat. 

(Folyt köv.) 

A negyedik hadikölcsön. 
Diadalmasan  álljuk  a világháború  viha-

rát.  A példátlanul  nagyarányú  küzdelem 
azonban  nemcsak  Magyarország  hadierejét, 
katonai  elsőségét  ismertette  meg,  hanem 
közgazdasági  erejét  is,  a mint  az  eddig 
kibocsátott  hadikölcsŐBŐk  várakozáson  té-
lül  elért  sikerei  nagyon  meggyőzően  bizo-
nyítják  ezt. 

Nemsokára  ismét  itt  lesz  az  ideje,  hogy 
közgazdasági  erőnk  ujabb  tüzpróbát  álljon 
ki:  édes  hazánk  közelebbről  kibocsátja  a 
negyedik  hadikőlcsőn  aláírási  felhívását. 

Hogy  a hadikőlcsőn  ugy  pénzügyi,  mint 
erkölcsi  szempontokból  milyen  fontossággal 
bír,  azt  a negyedik  kibocsátásról  szólva, 
már  felesleges  bőven  indokolni  annál  is 
inkább,  mert  az  eddigi  sikerek  bizonyítják, 
mennyire  megértette  az  ország  a hadikől-
csőn  jelentőségét 

Az  uj  hadikőlcsőn  ujabb  alkalom  arra, 
hogy  akik  eddig  otthon  tartogatott  feles-
leges  pénzeiket  a  bőséges  kamatozás  dacára 
sem  adták  a haza  oltárára,  most  mulasz-
tásaikat  pótolják  és  haza&ui  kötelességük-
nek  eleget  tegyenek. 

De  ujabb  alkalom  abból  a  szempontból 
is,  hogy  a  községi  közigazgatás,  a népne-
velési  és  a lelkészi  kar  együttes  erővel  és 
a  legnagyobb  buzgósággal  mozdítsa  elő  ha-
zánk  anyagi  érdekét.  Ugy  képzeljük  a  dol-
got,  hogy  nemcsak  a községházái!,  hanem 
az  iskolában  és  a templomban  is  ki  kell 
hirdetni  a  negyedik  hadikőlcsőn  telhivását 
s  ezenkívül  ha  lehet,  házról-házra  kell  buz-
dítani  az  embereket,  hogy  bármily  kis 
kéazletpéozük  befektetésével  is  jegyezze-
nek  bádikőlosőnt.  Az  állam  most  éppen  arra 
helyezi  a fősúlyt,  hogy  a  kisemberek  kis 
pénzét  is  mozgósítsa  és  valóságos  közgaz-
dasági  népfelkeléssel  teremtse  elő  a  hábo-
rúra  szükséges  pénzt. 

Eddig  már  meggyőződött  róla  a  nagy 
közönség,  hogy  a  korábbi  hodikőlosönők 
kamatszelvényei  posta-  és  adóhivatalnál, 
pénzintézeteknél  pontosan  és  könnyen  be-
válthatók  s  ugy  egyéni  érdek  szempontjá-
ból  is  nagyon  jövedelmezőnek  és  biztosnak 
tűnt  ki  az  állampapír.  Remélhető  tehát, 
hogy  az  a kevés  idegenkedés,  ami  a  szo-
katlanság  miatt  az  állampapírokkal  szem-
ben  még  itt-ott  tapasztalható,  most  már 
elenyészik  8  a  hona  nagy  érdekén,  a  há-
ború  diadalmas  kilátásain  felbuzdulva  min-
denki  erejéhez  képest  meghozza  ujabb  ál-
dozatát  a  hedikölosönre. 

Vegye  bét  számba mindenki  a pénzét 
és  készüljön  hazafias  lelkesedéssel,  nemes 
elhatározással  a negyedik  hadikőlcsőn  jegy-
zéséről 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hir. Fejér Sándor alispán a 

vármegye közélelmezési ügyében Budapestre 
UtfcZOtt. 

— Csíkszereda és az általános haz-
béradó. Ismeretes, hogy a mult évben Csík-
szereda város általános házbéradó alá véte-
tett, ami rendkívül sújtja a háztulajdonosokat 
és közvetve a közönséget, A határozat ellen a 
képviselőtestület és ezenkívül többen a pénz-
ügyminiszterhez előterjesztést tettek a sérelmes 
határozat feloldása  és az összeirási lajstro-
mokba tévesen felvett  házak hovátartozandó-
ságának végleges megállapítása iránt. A pénz-
ügyminiszter most kiküldötte Hell István osz-
tálytanácsost a helyszínére a vitás lakóházak 
hovátartozát*ának megállapítása végett. Kikül-
dött közelebbről megérkezik és a felülvizsgá-
latot megejti. Ez annyival is inkább fontos  és 
sürgős szükség, mert értesülésünk szerint a 
folyó  évre már összeállított összeirási lajstro 
mok szerint Csíkszereda 1916. évre ismét ál-
talános házbéradó alá vétetik, mert állítólag 
az összes lakrészek felénél  tizenhét lakrésszel 
több van bérbeadva és igy ha gyökeres orvos-
lás nem történik, el lehetünk készülve, hogy 
az általános bázbéradó állandósulni fog,  ami 
Csíkszereda fejlődesére  bénitólag hatna, Bőt 
azt egészen megakasztaná. A város ezúttal 
sem volt szerencsés, mert az idei összeirási 
lajBtromok is akkor készültek, mikor a rend-
kívüli körülmények folytán  nagyobbszámu ka-
tonaság nyert a városban átmeneti jellegű el-
helyezést, ami ma már lényegesen csökkent. 
Lapzártakor értesülünk, hogy Hell István mi-
niszteri osztá'ytanácos megérkezett és a felül-
vizsgálatot megkezdette. 

— Közigazgatási bizottsági ülés. Csik-
vármegye közigazgatási bizottsága f.  hó 10 én, 
hétfőn  délelőtt 10 órakor tartja meg rendes 
havi ülését. 

— Uj törvényszéki elnök. A király csik-
mindszenti Czikó János karánsebesi törvény-
széki tanácselnököt a karánsebesi törvényszék 
elnökévé kinevezte. 

— Kinevezések. Az igazságügy miniszter 
Sebő Gusztáv győri törvényszéki írnokot a 
csíkszeredai törvényszékhez telekkönyvveze-
tővé és dr. Szánthó Vitus sepsiszentgyörgyi 
járásbirósági joggyakornokot a gyergyószeut-
miklósi járásbírósághoz jegyzővé nevezte ki. 

— Hősi halál. Ifj.  Keresztes István, a 
82 ik gyalogezred szakasz vezetője, az I. oszt. 
vitézségi érem és a porosz kir. hadiérem tu-
lajdonosa 23 éves korában, az orosz harctéren 
szerzett betegség folytán,  hosszas szenvedés 
után hősi halált halt. Brassóban katonai pom-
pával a katona temetőbe temették el. Fia volt 
néhHÍ id. Keresztes István volt csíkszeredai 
kir. fogházfelügyelőnek. 

— Színészek Oyergyészentmiklóson. 
Mezei Kálmán sziutársulata Gyergyószentmik-
lóson a közönség kedvező fogadtatása  mellett 
megkezdte előadásainak sorozatát. A társulat 
jó erőkkel rendelkezik és sok újdonságot hoz 
szinre.. 

— Álhír a felmentettek  egyenruhá-
járól. Lapunk legutóbbi számában egyik tekin-
télyes nagyváradi napilap nyomán, melynek 
adatait szabadságolt katonáink is megerősítet-
ték, mi is hírt adtunk arról, hogy a felmen-
tettek egyenruhát kdpnak. Ezt a birt a mindig 
autentikus „Külügy-Hadügy* legutóbbi számá-
ban a leghatározottabban megcáfolja  a követ-
kező közleményében: Az utóbbi napokban a 
legtöbb vidéki lapban öles betűkkel egy-egy 
közlemény jelent meg arról, bogy a felmen-
tettek egyenruhát kapnak. A közlemények, 
illetékes helyről nyert értesülés alapján, azt 
állítják, hogy ezentúl mindazok, akiket a hon-
védelmi kormány közérdekből bizonytalan időre 
felmentett  a katonai szolgálat alól, a napok-
ban megjelenő rendelet értelmében katonai 
rangjuknak megfelelő  egyenruhában tartoznak 
járni. Azt mondja továbbá a közlemény, kogy 
az összes felmentettek  katonai ruhát, a tiszti 
rangban levők pedig felszerelési  általányt kap-
nak és az egyenruha viselésének kötelezett 
Bégével jelenlegi alkalmazási helyükön marad-
nak beosztva. A cikkek megjelenése után szá-
zával érdeklődtek lapunknál a hir valódisága 
iránt, illetékes helyen érdeklődtünk és azt a 
felvilágosítást  kaptuk, hogy a hírből egy szó 
sem igaz. A miniszternek egyáltalán nincs szán-
déka a felmentetteket  beöltöztetni. 

— A vitézségi érmek megváltása. 
Budapestről jelentik: A kitüntetést nyert hő-
Bök körében bizonyára helyesléssel fog  talál-
kozni az a reform,  amit az illetékes katonai 
tényiMÓk most terveznek- A vitézségi érmek 

után az eddigi havi járulékként kiutalt össze-
geket megváltanák, még pedig a nagy arany 
vitézségi érem után az eddigi 30 korona havi 
járulék helyett egy összegben egyszersminden-
korra 4000 koronát, a nagy ezüst vitézségi 
érem után az eddigi havi 15 korona helyett 
2000 koronát, a kis ezüst vitézségi érém után 
az eddigi havi 7.50 korona helyett 1000 ko-
ronát fizetnének. 

— Mindenki igazolni tartozik az al-
kalmatlanságot. A honvédelmi miniszter igen 
érdekes intézkedést léptetett életbe arra nézve, 
hogy minden polgári személy köteles igazolni, 
vájjon megjelent-e valamely népfelkelési  szem-
lén. A miniszteri rendelet kapcsolatos a galí-
ciai es bukovinai illetőségű hadkötelesek nép-
felkelői  szemléjének elrendelésével és többek 
között ezeket mondja: A galíciaiak nyilvános 
helyen (piacon, vasúti állomáson stb.) felszóli-
tandók, hogy azt, vájjon a szemle és különö-
sen a pótszemle-kötelezettségüknek eleget tet-
tek-e, igazolják. Ezen ellenőrzés gyakorlása a 
szemieköteles korban levő valamennyi magyar 
honos egyénre is kiterjesztendő és az ellenőr-
zés szigorú foganatosításával  az ösjzes csendőr-
kerületi parancsnokságok is megbízattak. A 
rendelet kibocsátása folytán  mindenki helyesen 
teszi tehát, ha népfelkelői  igazotványi lapját 
állandóan magánál hordja, hogy szükség ese-
tén magát igazolhassa. 

— A tengerivásárlás és a törvény-
hatóságok. A kormány rendeletet bocsátott 
ki, amellyel a törvényhatóságok részére való 
tengerivásárlás megengedéséről intézkedik. A 
rendelet szeriut takarmányozási és hizlalási 
szükségletre kizárólag és közvetlenül a terme-
lőtói és ennek szabad rendelkezés alatt álló 
készletéből törvényhatóságok is vásárolhatnak 
tengerit. A földinivalésügyi  miniszter a belügy-
miniszterrel egyetértóleg e g y e s törvény-
hatóságoknak kérelmükre, indokolt esetben, 
ha a hizlalás nem nyerészkedés, de a közön-
ség élelmezésének biztosítása céljából szüksé-
ges, engedélyt adhat arra, hogy a tengerit a 
sertéseik, vagy az egyébként rendelkezésük 
alatt álió sertések hizlalásának céljára olyan 
törvényhatóság területén is vásárolhassanak, 
ahol 'a foldtnivelésügyi  miniszter rendelete 
alapján a rekvirált tengerikészletek átvétele 
még nem történt meg. A vásárló törvényható-
ság köteles a megvásárolt tengeri mennyiség 
felet  a vételtől számitolt nyolc napon belül a 
Haditerméoy Részvénytársaságnak közcélokra 
megvételre felajánlani.  A megvásárolt tengeri 
dlszállitásához szükséges szállítási igazolvány 
kiadása iránt a földmivelésügyi  miniszter in-
tézkedik. 

— Kitüntetett zászlósok. Döntő hely-
zetekben s a szószerint vett. valóságos pilla-
natokban a tisztek s tisztjelöltek, tehát a le-
gelső arcvonalon harcolók személyes vezetői 
jutnak elsőrangú szerephez. A tisztek s tiszt-
jelöltek példaadása dönti el az egyes terep-
szakaszok védelmének vagy támadásának sor-
sát, mert a legénység őket lesi és rájuk hall-
gat s az ó példaadásuktól és kezdeményezé-
süktől függ  nagyon gyakran az eredmények 
egész sorozata, mivel a legnagyobb csaták 
sikerei is számtalan ilyen részletsiker össze-
függéséből  allanak. Gaál József,  a m. kir. 24. 
iionvédgyalogezred zászlósa julius 1-én mikor 
Ruda mellett elónyomulást rendeltek el, vesze-
delmes helyzetét gyorsan áttekintve s nem 
törődve a rázuduló golyózáporral, kockára ve-
tette az életét is és ugy vezette rohamra a 
szakaszát. Az ellenállhatatlan lendülettel vég-
hezvitt támadásnak az lett az eredménye, hogy 
betört a rendkívül megerősített ellenséges ál-
lásba, két gépfegyvert  nyomban elfoglalt, 
ugyanakor hatba tamadta meg az ellenséget. 
Egyedül az ó érdeme, hogy a század két gép-
puskáu kivül még 216 embert is foglyul  ejtett. 
A vakmerő és bátor zászlóst az arany vitéz-
ségi éremmel tüntették ki. 

György Árpád 24-ik houvédgyalogezredbeli 
tart. zászlós többszörös rohamban példás bá-
torságával tűnt ki. Az ellenség már éppen 
tovább akarta hurcolni a tőlünk szákmányolt 
gépfegyvert,  amelyet a zászlós az utolsó perc-
ben szerzett tőle vissza. (Arany vitézségi érem). 

— Kik szolgálnak 3 évig. A honvé-
dé mi miniszter közli a várossal, hogy 3 évi 
tényleges szolgálatot csak azok az utóállitottak 
kötelesek teljesíteni, akik azon csapatokhoz 
illetőleg fegyvernemhez  osztattak be, melyek-
nél a három évi ténylegeB szolgálati kötele-
zettség még kifejezetten  fenntartatott. 

— Oy ergyószentmiklós kölosöne. Gyer-
gyÓBZ jntmiklós város 300000 K. függő  köl-
csönt felvételét  határozta el, mely összeget a 
marosvásárhelyi Agrár Takarékpénztár folyóBÍW 
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— Kitüntetés. Dr. Élthes Béla m. kir. 
24. honvédgyalogezredbeli népfelkelő  segéd-
orvost a német lovagrend lovagkeresztjével 
tüntették ki. Dr. Élthes Bélának ez a máso-
dik jól megérdemelt kitüntetése. Ezt a kitün-
tetést azok nyerhetik el, kik nemesek és a jó-
tékonyság és betegápolás terén a háborúban 
különös érdemeket szereztek. 

— AB országgyűlés megnyitása. Ér-
tesülésünk szerint az országgyűlés uj ülés-
szakát csak május bó végén, vagy junius első 
felében  fogják  megnyitni. Most már elhatározott 
dolog, hogy a kormány az országgyűlés elé 
nem rendes költségvetéssel lép, hanem indem-
nitást nyújt be és annak keretei között kér 
fölhatalmazást  az ország pénzügyeinek vitelére. 
Az uj ülésszak erre való tekintettel nem lesz 
hOSBZU. 

— A Közgazdasági bank rt. Gyergyó-
tölgyes alaptókefelemeléseról  már adtunk 
hirt. Mint az igazgatóság velünk közli, az in-
tézet alaptőkéjét 60.000 koronáról 150.000 
koronára fogja  felemelni,  olyképpen, hogy a 
90 000 korona tartalékalapot a részvénytőkéhez 
csatolják. Az ilyképpen felemelt  alaptőke 300 
drb 300 korona n. é. teljesen befizetett  rész-
vényből fog  állani. 

— A osendőrség u j egyenruhája. A 
magyar csendőrök uj egyenruhát kapnak. A 
forma  marad a régi, de a szin csuka szürke 
lesz ugy a tiszteknél, mint a legénységnél. 
Az uj egyenruha neve tábori ruha, jeléül annak, 
hogy a csendőr eppen olyan harcos katonája 
az országnak, mint a többi. A tisztek, tiszt-
viselők es a lovas csendőrök domború dol-
mánygombokkal ellátott rövid, szőrmés kabátot 
is kapnak. A csendőrség buzérvörös hajtókait, 
az azonos hajtokát viselő csapattestektói való 
megkülömböztetésül, eiől és felül  ötmillim»!teres 
acélzöld posztószegély veszi körül a hajtókán 
tul, hátul pedig egy és fél  mlliméteres acél-
zöld nyulvannyal toldják meg. A köppuny és 
vállgallér vörös hajtókát öt miliméteres acel-

' zöld szegély fogja  körül. Ugyanily egyenruhát 
kap a horvát sziavon csendőrseg is. 

— Hősök halála. A marosvásárhelyi 
ügyvédi kamara évi jelentése Bzerint a követ-
kező tagok haltak hősi halált: Albert Gábor 
(Csikszentmárton). Dahinten Ernő (Beszterce), 
Wiegner Sámuel (Szászrégen), Szathmáry Jenő 
(Ditró) éB Márton Vencel (Gyergyószentmiklós). 
A kamara területén tehát eddig öt ügyved 
halt hősi halált és ebből három csikmegyei. 

— Románia njabb termény eladási 
szerződése a központi hatalmakkal. 
Predeálról táviratozzák: A bukaresti lapok 
jelentik: Azon megegyezés folytáo,  amely az 
osztrák-magyar és német konzorcium és Cous-
tantineBcu Sándor miniszter, mint a kiviteli 
bizottság elnöke között létrejött, a második 
szerződésben vásárolt termények elszállítására 
az elBÓ németországi vaggonok április hó 18-án 
(az ónaptár szerint) érkeznek meg az országba. 

— Halálozások. Gál György csikbánkfalvi 
földbirtokos,  volt törvényhatósági tag folyó  evi 
március 30-án 72 éves korában Csikbánfalván 
meghalt. Halálát felesége,  tiz gyermeke és egy 
nevelt fia  gyászolja. 

— Földvári Imre ny. péüóri szemlész, folyó 
hó 4-én, 46 éves korában meghalt Csikszent-
imrén. 

— Polgári hadiérdemkereszt. A hi-
vatalos lap mai száma közli, hogy őfelsége  a 
mostani háború alatt polgári téren önfeláldozó 
odaadással teljesített sok kitűnő szolgálat hálás 
méltánylásául polgári hadiérdemkeresztet ala-
pított. A polgári hadiérdemkeresztet a király 
a felmerülő  egyes esetb9n a polgári érdemek 
méltatására hivatott hatóság előterjesztése 
folytán  azoknak adományozza, akik a mostani 
háborúval kapcsolatban kiváló buzgalommal 
és áldozatkészséggel teljesítettek polgári téren 
különösen hasznos szolgálatokat s ezzel kitün-
tetésre méltóknak bizonyultak. A polgári hadi-
érdemkereszt, amelyet balmellen kell viselni, 
tűzött keresztből áll, éremfelületén  .Merítő 
civili tempore belli MCMXV" fölirattal  és a 
középen 0 császári éB apostoli királyi Felsége 
névjelvényével. A polgári hadiérdemkeresztnek 
négyféle  osztálya kerül adományozásra. Az I. 
osztály keBkeny aranyszélű, fehér  zománcos 
kereszt, átmérője 64 mm.; a II. osztály kes-
keny aranyszélű, fehér  zománcos kereszt, át-
mérője 44 mm.; a III. osztály keskeny ezüst-
szélű, fehér  zománcos kereszt, átmérője 44 
mm.; a IV. osztály csiszolt szélű, halvány 
bropzkereuţ, átmérője 44 mm. 

— Házasság. Csikmadéfalvi  Ferenczy Etel-
kát, csikmpdéfalvi  Ferenczy Lajos kolozsme-
gyei nagybirtokos és neje nagyberivói öoer 
Antónia leányát eljegyezte görgői eB toporci 
Görgey Viktor honvédhuszárórnagy. 

— A negyedik hadikölosön. Budapest-
ről jelentik: Ausztriában már meglehetős BZÓ-
pen folyik  a negyedik hadikölcsönre való elö: 
jegyzés, anélkül, hogy az uj emisszió feltételei 
ismeretesek volnának. Értesülésünk szerint 
most már az aláírási felhívás  kibocsátásától 
aránylag kevés idő választ el és minden való 
szinüség ezerint április első felében  meg is 
kezdődik az osztrák hadikölcsön hivatalos 
jegyzése. A magyar hadikölcsön prospektu-
sának megjelenése minden valószínűség szerint 
hat-nyolc napou belül követi az osztrák köl-
csönét. Itt említjük meg, hogy a monarchia 
háborús adóssága körülbelül busz milliárd ko-
ronát tesz ki, amihez csatlakoznak az Osztrák 
Magyar Banktól három ízben felvett  előlegek is. 

— Egy millió ember Szerbia veszte-
sége. Londonból jelentik: Sándor szerb trón-
örökös az „United Press* tudósítójának azt 
mondotta, hogy Szerbia a háborúban lakossá-
gának egyötödét elveszítette. Az embervesz-
teség meghaladja az egy milliót. Tífuszban 
százezrek pusztultak el. A monarchia második 
offenzívája  is rengeteg áldozatokat követelt. 

— Halalozás. Súlyos családi gyász érte 
dr Molnár Dénest: felesége,  született Hero-
dek Róza hosszú, súlyos szenvedés után Kéz 
dívásárhelyen elhunyt, A boldogult temetése 
vasárnap meut végbe rendkívül nagy részvét 
mellett. 

— Adomány a vak katonaknak. Ger-
gely Anna gyimesbükkí lakós a vak katonák 
javára 28 koronát küldött szerkesztőségünknek. 
Az összeget köszönettel nyugtázzuk. Békül 
döttük az Országos Hadsegelyzó Bizottságnak. 

—  Meleg  kádfürdő.  Zsögődfürdón  folyó 
évi  április  hó  5-ikétőI  kezdve  mindennap 
meleg  kádfürdő  kapható,  reggel  6-tól  este 
6  óráig. 

— Özvegyek és árvák háborús segélye. 
A pénzügyminiszter a háború által előidézett 
rendkívüli viszonyokra való tekintettel elha-
tározta, hogy az állami és vármegyei alkal-
mazottaknak olyan özvegyei és szüiótlen árvái, 
a kik a háború folytán  különösen nehéz hely-
zetbe jutottak, a vagyontalan állami tisztvise-
lők és árvái felsegitéséra  szánt alapból egy-
szeri és egyszer és mindenkorra szóló segély-
ben részesüljenek. 

A segélyezés feltételei  és módozatai a kö-
vetkezők : Segélyt ez alkalommal magyar ál-
lami hatóságoknál, hivataloknál, intézeteknél 
és vállalatoknál, továbbá a vármegyéknél bár-
mely javadalmazás mellett alkalmazva volt 
tisztviselők, tanárok, tanítók, dijnokok, altisz 
tek vagy szolgáknak állandóan az ország ha 
tárain belül tartózkodó özvegyei és árvái kap-
hatnak, még pedig tekintet nélkül arra, hogy 
élveznek-e ez idő szerint valamely állami, 
illetőleg vármegyei ellátást, özvegyi Dyugdijat, 
kegybért, kegydijat, nevelesi járulékot, élet-
járadékot, vagy sem, továbbá tekintet nélkül 
arra, hogy az özvegy, vagy szüiótlen árva 
által élvezett állami, illetve vármegyei ellátást-
valamely költségvetési cím, vagy valamely 
alap terhére fizetik-e  ki. 

A segélyt csak olyan vagyontalan özvegy 
vagy bármely korú vagyontalan szüiótlen árva 
kapja meg, a ki az 1915. vagy 1916. évben 
költséges gyógykezelést igénylő betegségben 
szenvedett ós a ki ezt hiteles orvosi vagy 
gyógyszertári számlakkal igazolja, vagy a ki 
a háború vagy más elemi csapás folytán  in-
góságaiban érzékeny károsodást szenvedett 
és a ki ezt hatósági bizonyitványnyal igazolja 
vagy a ki saját magán felül  legalább még 
két keresetképtelen, vagy önnálló kereset 
vagy jövedelemmel nem rendelkező családtagot 
tart el és a ki ezt hatósági bizonyitványnyal 
igazolja. 

A vagyontalanságot is minden esetben külön 
hatósági bizonyitványnyal kell igazolni. A se-
gély iránti kérvényeket a magyar kiráiyi pén-
zügyminisztériumhoz címezve közvetlenül az 
Állami Tisztviselők Országos Egyesületéhez 
(Budapest, II., Főherceg Albrecht-ut 11) léé-
később 1916. május végéig kell elküldeni A 
kérvenyben a segélyt a vagyontalan állami 
tisztviselők özvegyei és árvái felaegitéséro 
szánt alapból kell kérni és csatolni kell hozzá 
az összes okmányokat. A kérvény és a mel-
lekletek bélyegmentesek. 

# ^ ^ r 5 0 ó v e s népfelkelők  rend-
fokozata.  Megírtuk már anoak Idején, a nép-

felkelés  második osztályának (43—50 évesek) 
bevonulásakor, hogy a rendfokozatot  Viselv 
nÓDfölkelőknek  régi rendfokozatát  visszaadják. 
Azok a népfelkelők,  akik szabadságolásuk 
után becsületbe vágó cselekményért büntetve 
voltak régi rendfokozatukat  a katonai parancs-
nokságok (k. u. k. Militarkommandó) döntésé-
vel visszanyerhetik. Azok a népfelkelésre  kö-
telezettek akik a háború tartamára ónként 
jelentkeztek, a sorozás napjával visszakapják 
régi rendfokozatukat.  A volt tiszteket és tiszt-
jelölteket, népfelkelő  tiszti vagy tisztjelölti 
kijelölésükig őrmesterekké léptetik elö. 

— Pályázat a Goldberger-fele  sególy-
dijra. A marosvásárhelyi kereskedelmi é8 
iparkamara tudatja, hogy a nagyméltós^u ke-
reskedelemügyi m. kir. miniszter ur 1492«$/ v i . u 
1916. szám alatt pályázatot hirdetett a Gold-
berger Erzsébet-féle  alapítvány kamataiból 
alakított nyolc, egyenként 300-300 koronás se 
gélydijra. Ezen segélydijak a szakmájukban 
kivált, józan életű, de fiatalon  elhunyt képe-
sítéshez kötött ipart űzött magyaír honos iparos 
mesterek szegény sorsú özvegyei, vagy sze-
génysorsu, de 18 évet még be nem töltött 
(fiu  esetleg leány) árváinak fognak  odai'éltetni. 
A kamaránál megszerezhető feltételek  Bzerint 
szerkesztett és felszerelt,  a nevezett miniszter 
úrhoz intézett folyamodványok  legkésőbb folyó 
évi május hó. 1.-ig a marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamarához nyújtandók be. 

— Tisza Istvánnak nem kell a nóta. 
Néhány napja Geszten tartózkodik Tisza látván 
gróf  miniszterelnök a családjával és huszártiszt 
fiával.  Komor csönd van mos-t a geszti kúrián. 
Egyetlen-egyszer történt kísérlet arra, hogy 
megtörjék a nagy csendet, a miniszterelnök 
azonban ezt is megakadályozta. Apja látoga-
tására ifj.  Tisza István gróf  Debrecenből uta-
zott Gesztre. És, hogy üres kézzel ne menjen, 
elvitte a debreczeni híres Magyari bandát, ti-
zenkét válogatott, jó cigányt. A nagyszalontai 
állomásról kocsin röpítette a legényeket a kas-
télyba és a fiatal  gróf  sietett az apja üdvöz-
lésére. Amikor a kastély parkjában megjelent 
TiBza István gróf  magas, 6zikár alakja, már 
sorfalat  állott a debreczeni banda és tusra 
zendített A banda előtt állott a jókedvű fiatal 
huszártiszt, aki tisztelgett és az apja ölelésére 
sietett. A miniszterelnök meglepve állott meg, 
aztán végignézte a cigányokat, de ugy, hogy 
a fiuk  kezében remegett a vonó. És intett a 
bandának: 

— Majd háború után muzBikáluuk! 
Azután a cigányok már indultak is haza. 

A miniszterelnök hazaküldte őket, de persze 
a fiatal  gróf  kárpótolta Magyariékat a hiába-
való fáradtságért. 

— Montenegró katonai közigazgatasa. 
A badseregfőparancscokBág  Montenegró terü-
letén katonai közigazgatást léptetett életbe, 
mely Cetinje, Stari Bar, Niksic, Podgorica, 
Kolasin, Plevlje és Ipek közigazgatási kerü-
letekre teijed ki. Montenegró területén a vég-
rehajtó hatalomnak legfelsőbb  szerve, az egész 
igazságszolgáltatásnak éB közigazgatásnak leg-
magasabb döntő fóruma  a katonai főkormányzó, 
aki CetinjéÉen székel. A kormányzósági csa-
patok fölött  a fókormányzónak  minden tekin-
tetben hadtestparancsnok! jogai vannak; egyéb, 
a fókormányzóság  területén lévő tábori ala-
kulásokkal szemben a cs. és kir. katonai pa-
rancsnok (Militárkommandant) jogait gyako-
rolja. 

— Postaforgalom  Varsóval. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja 
az érdekeltekkel, hogy a varsói német fókor-
mányzóság területén felállított  postahivatalok 
a magyar szent korona országaival való for-
galomban ezentúl magán postai küldeményebet 
is közvetítenek. — Az emiitett viszonylatban 
egyelőre csak teljesen bérmentesített levelező-
lapok, nyitott levelek, nyomtatványok és áru-
minták mindezek ajánlva is, úgyszintén közön-
séges (nem távirati) postaküldemények 800 
márka 1000 korona összeg erejéig válthatók. 
A magán levelezéshez csak a német nyelv 
használható s azokban katonai ügyekre vonat-
kozó közléseket tenni nem szabad. — Egyéb 
raszletek a kamaránál megtudhatók. 

— Külföldre  utaaáaok. A hazai köz-
gazdasag érdekében történő a Magyar és 
Osztrák birodalom határának átlépésével járó 
«î*/A C 8 a k a z o k a z 'rásbeli segédeszkö-

z°.k(számlák, prospektusok, ajánlatok, tervek 
stb.) vihetők az érdekeltek által magukkal, a 
melyek előzetesen hivatalosan megvizsgáltat-
nak és lepecsételtetnek. Hogyan s kik által 
erre nézve az érdekelteknek tájékoztatást nyújt 
a marosvásárhelyi kereskedelmi éa iparkamara. 
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— .Lyon Lea* a moziban. Különös mű-
vészi élvezetbea lesz része a mozit kedvelő 
közönségnek vasárnap az Edison mozgószinház-
ban. Közkívánatra színre kerül ugyanis Bródy 
Sándor .Lyon Lea" cimtt 4 felvonásos  párat-
lan sikertt regényes szinmüve, metyet filmre 
alkalmaztak és rendeztek Pásztory M. Miklós 
és Karda Sándor. A L>on Lea filui  irodalmi 
gazdagsága, mélysége és a szivekre való ha-
tása rendkívüli. Az utolsó galicziai ZBidófalu, 
hol a csodarabi szépséges leányának hatalmas 
drámája lejátszódik, egyike a legpazarabb, leg-
megkapóbb szintereknek, melyet a mozi valaha 
is elénk hozott. A rabbit Fenyvessy Emil, az 
orosz nagyherceget Virányi Sándor, a csoda-
rabbi leányát, Lyon Leát Jákó Amália, a pú-
pos szerepét Rátkay Márton játsza kiválóan 
finom  művészi érzékkel. Természetes, hogy 
Bródy hires színmüvét, mint mindenütt, ugy 
nálunk is, a legkiváncaibb várakozás és érdek-
lődés előzi meg. 

— Követelések behajtása Orosz Len-
gyelországban. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara tudatja az érdekeltekkel, 
hogy a német közigazgatás alatt Allé orosz-
lengyel foglalt  területeken való követelések 
behajtásának módozataira nézve a kamaránál 
tájékozódés nyerhető. 

— Összeirják a mérnököket A hon-
védelmi minisztérium rendeletet intézett az 
ország összes törvényhatóságaihoz, amelyben 
elrendeli, hogy a területükön tartózkodó összes 
18—50 éves mérnököket, építészeket ós épitő-
meatereket, akik a sorozásokon alkalmatlanok 
voltak, haladéktalanul irják össze. Ezenkívül 
összeirandók azok a mérnökök, építészek és 
építőmesterek, akik 50 ós 60 év között vannak 
és hajlandók katona szolgálatba lépni. Ugy a 
18—50 évesek, mint az 50—60 évesek társa-
dalmi állásuknak megfelelő  tiszti rangot fog-
nak kapni és a katonai parancsnokságok által 
végzendő épitéBi és műszaki munkalatokon 

Szerkesztői üzenetek. 
X. E. Névtelenül beküldött közlemények-

nek lapunkban helyet nem adunk. Egyébként 
sem ütik meg a mértéket. 

340—1916. szám. 
mj. 

Faeladási hirdetmény. 
A esik vármegyei magánjavak 

gatósága eladja Csíkszeredán az igazga-
tóság hivatalos helyiségében (vármegye 
házánál) 1916. évi május hó 4-én 
d. e. 10 orakor kezdódó árverésen 

igaz 

Szám: 341—1916. 

L E G Ú J A B B . 
Hőfer  jelentése. 

Budapest,  április 5. 
(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér 

kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról  je 
lenti: 

Helyzet változatlan mindenütt. 

Erős tüzérségi harcok nyugaton. 
A márciusi légiharcok 

eredménye. 
Berlin, április 5. 

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

Nyugati hadszintéren az Argonneok-
ban és a Maas vidékén a tüzérségi har-
sok lankadatlan hevességgel tovább foly-
nak. Helyzet nem változott. A Maas bal-
oldalán megakadályoztuk franciákat  ab-
ban, hogy újból megszálják a Sankovi 
tói északkeletre levó malmot. A Doau-
mont erőd környékén, az eródtői dél-
nyugatra esö vonalaink és a Coilette-
erdó északi részében levó állásaink elótt 
ellenség ismételt ellentámadásai tegnap 
is véresen összeomlottak, Lotharingiá-
ban és elszászi arcvonalon csapataink-
nak több járőr vállalkozása sikerrel járt. 

A nyugati harctéren márciusban le-
folyt  légi harook eredménye* a kővet-
kező: német veszteség légi harcban 7 
légi járma, a földről  lelőttek hármat, 
eltűnt négy, összes veszteség 14 légi 
jármű. Francia angol veszteség légi harc-
ban : elveszett 38 légijármü, a földről 
lelőttünk négyet, önkéntelenül leszállt 
vonalainkon belQl kettő, összes veszte-
ség 44 légi jármű, ezek közül birto-
kunkba jutott 25, a többi 19-nek lezuha-
nását pedig kétségtelenül megfigyeltük. 

Keleti hadszintéren különösebb ese-
mény nem történt. Naroc és Wisniaw-
tó közötti arcvonal-szakaszon az oroszok 
tüzérségi tevékenysége fokozódott. 

Polkán had szintéren semmi újság. 

Csikvármegye Gyergyótölgyea községé 
határában levő Deákpatak és Szilvás 
patak nevü erdejének mintegy 326 kat. 
hold területen 5 évi kihasználásra en-
gedélyezett fenyő  faállományát. 

A vágás tertllete az iparvasuttól ép 
országúttól 0—2 kilóméter, a M. á. v 
Gyergyóvárhagy állomástól pedig 40 ki 
ióméter távolban vau. Tutajbekölö és 
rakodó 0 5—3 0 kilóméter távolságban 
Gyergyótöigyesen van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsunkén'i bemérés szerint a kővet-
kező 1., Deákpatakban luc és jegenye-
fenyő  2702Udrb. (87*4o/0, jegenye 12-6«/°), 
melynek farömege  bruttó 42089 m8, nettó 
34063 m8, II., Szilvás patakban luc- és 
jegenyefenyő  23786 drb. (.uc 86 4o/°, je-
genye 13 6«/°), melynek fatömege  bruttó 
28168 m8, nettó 22882 m*. összesen 
50814 drb., melynek fatö.nege  bruttó 
70257 m8, nettó 56945 m". 

Kikiáltási &r Deák patakra 383.000 
K., Szilváspatakra 323500 K. Az egészre 
együtt 607 500 korona, bánatpénz a ki-
kiáltási árpák 10 százaléka. Kihaszná-
lási időtartama 5 év. Ajánlatok tehetők 
külön a Deákpataki és kü ön a Szilvás-
pataki erdőre vagy pedig együtt az 
egészre. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alóiirott képviselőjénél, 
továbbá a csíkszeredai m. kir. állami 
erdóhivatalnál rendelkezésre állanak. 
Utóbbinál megtekinthető a részletes becs-
lési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, fi  gye 
lembe nem vetetnek, utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező bi-
zottság elnökénél nyújtandók be. Ha 
postán küldetnek : varmegyei magánja-
vak igazgatoságáúak Ckikszereda cím-
zondők és „ajánlat az 1916. évi májua 
hó 4-én tartandó faeladáshoz"  felírás-
sal is ellátandók. A megajánlott összeg 
számokkal és betűkkel is kiírandó s az 
ajánlatban kifejezendő  az, hogy ajánlat-
tevő az árverési és szerződési feltéte-
leket teljesen ismeri és magát azoknak 
aláveti, s hogy az' ajánlat a Deákpataki 
vagy a Szilváspataki faállományra,  vagy 
az eladás tárgyát képező összes faál-
lományra tétetik e ? Ha az eladás tár-
gyát képező összes faállományra  tétetik 
ajánlat, abban az esetben a Deákpataki 
és Szilváspataki faállományát  megaján 
lott vételár külön-külön is feltüntetendő 

Gsikszereda, 1916. évi április hó 
4 én. 

Az igazgatóság. 

mj. 

Bányafa és czellulózéfa-eladás. 
A csikvármegyei magánjavak igaz-

gatósága eladja Csíkszeredában az igaz-
gatóság hivatalos helyisegében (várme-
gyeház) 1916. évi május hó 4-én d. 
e. 11 orakor tartandó nyilvános szóbeli 
árverésen a Gyergyótölgyea község ha-
tárában fekvő  Balázs patak, Már patak, 
Preszekár és Mogyorós patak nevü er-
dőrészekben szakszérü gyérítéssel kiter-
melhető fenyőfaállomány,  melynek túl-
nyomó része bányafának  czellulózé fá-
nak keves része pedig szöllőkarónak, 
komlókarónak és erdei lécnek alkalmas. 

A gyéritési területek az országúttól 
és putnai iparvasuttól 0—4 kim. távol-
ban vannak; a kitermelhető famennyi-
ség megközelítő szembecslés zzerint 
mintegy 15—20,000 köbméter. A ter-
melt anyag kitermeléskor a rakodókon 
méretik be. 

Kikiáltási ár átlag köbméterenként 
8 korona 50 fillér. 

Bánatpénz 15000 korona. Kihaszná-
lás időtartama 3 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alóiirott képviselőjénél 
és a csíkszeredai m. kir. állami erdő-
hivatalnál rendelkezésre állanak. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszereda, 1916. évi április bó 
4-én. 

Az igazgatóság. 

ll/MÍ'Ml> Ml' MÍ'MI/mI' Ml' «11« Ml'Ml' Ml' Ml' MI'MC 

Szám 229—1916. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentiuirei közbirtokosság el-

adja Csikszentimre község házánál 1916. 
évi április hó 27-én délelőtt fél  10 
órakor kezdődő zart írásbeli ajánlattal 
egybekötött uyilvanoa szóbeli ajánlati 
versenytárgyaláson Csikszentimre köz-
ség határaban fekvő 

A) Vermetfeje  nevü erdejének 70'3k. 
hold vágásterületén becsült, mintegy 
8658 m3 nettó lucfenyő  kereskedelmi 
fa  és 877 m8 kérget tartalmazó erdejét 
71.400 korona kikiáltási ár alapul vér-
tele  mellett. 

B) Muhosbércz nevü területén 1915. 
év novemberében hóvihar által kidön-
tött vevő által kitermelve, belyszini be-
méréssel megállapítandó körülbelül 1200 
m8 lucfenyő  faanyagát  7 kor. m8-kinti 
tőár, mint kikiáltási ár alapul vétele 
mellett. 

Az erdő a legközelebbi M. A. V. ál-
lomástól 12 kilóméterre fekszik.  Kihasz-
nálási idő 3, illetve 1 év. Bánatpénz A) 
alatti erdőre 7140- B) alattira 840 kor. 

Az árverési és szerződési feltételek 
a közbirt. elnökénél Csikszentimrén, a 
Csikszentoiártoní m. kir. jár. Erdőgond-
nokságnál megtekinthetők. 

Az árv. és szerződési feltételektől 
eltérő kikötést tartalmazó, vagy bánat-
pénzzel el nem látott ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. 

Kikiáltási áron alul eladás nem tör-
ténik. 

Kelt C iikszentimrén, 1916. évi ápri-
lis hó 5-én. 

ifj.  Gergely Antal, 
közb. elnök. 

jrii JOiafiiajiiaaiai)  «.IJÜAMJ aantti c/KV/nr 
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FOGAK! 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra  jogosított 
Közóha j ra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog* 
orvosi műtéteket, u. 
m.: foghúzást  helyi ér-
zéstelenítéssel, arany 
és más töméseket; 
keszit intlfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj-
padlás nélkül, korona 
és hidinuukálatokut. 

10 évi garancial 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

2—5 óráig 
Vasár- es ünnep-
napok kivételével. 

45-

L a k á s a : Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 

Sz. 316—1916. 
mj. 

Hirdetmény. 
Csikvámegye njagáutulajdouát ku 

pezö, Csikszeniinárton 11 határreszben 
IfcKVÓ 

A) Uzvölgyi erdöbirtok „Baska" ha-
vas nevü 80 8 k. holdas kaszálásra is 
alkalmas legelő és 1926 2 k. hóid mer 
sekellen legeltethető erdőterülete, va 
lamiut 

6) A Csobáuyos-völg>i erdöbirtok 
Nyikuláj sarok, Anyató, Alaó-fürésztelep, 
Keresztes fca  Solyomtár uevü részben 
kaszálásra is alkalmas 410 k. hold le 
geló területe és a Csobanyoa éB Sulcza-
patakra hajló juhval fcs  szarvasmarhával 
is legeltethető 3867*1 k. hold erdőte-
rületének legeltetési joga 1916. év i 
Április h o 13-án deiutan 2 órakor 
Csikcsekefalva  községházában zárt Írás-
beli ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli ajánlati versenytárgyaláson 1916. 
évre bérbeadatik. 

Kikiáltási ár az A) részre 600 ko-
rona, a B) részre 2000 korona. Bauai-
pénz a kikiáltási ár 10 szazaléla. 

Abban az esetben, ha a B) alatti 
Csobányos-völgyi rész egy darabban való 
bérbeadasa nem sikerül, aibgkisereiic-
tik az egész területnek 4 részben, ne 
vezetesen: 1. Nyikulájsarok, 2. Bogár-
sarok, 3. Keresztes, 4. Zugó es Sólyom-
tár nevű részekben való bérbeadása 
900, 300, 600 és illetve 500 korona 
kikiáltási ár alapul vétele melíett. 

Utóajánlatok, vagy a feltételektől 
eltérő ajánlatok figyelembe  nem vé-
tetnek. 

Bővebb felvilágosítás  a hivatalos órák 
alatt a Csikszentmárto i in. kir. járási 
erdőgondnokságnál szerezhetők. 

Csikvármegye magáujavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszeredán, 1916. évi március hó 
28-án. 

Dr. Csiky József, 
igazgató. 

Sasém 82—1916. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Aluiirt biióági végrehajtó az 1881. «vi 
I X. t. cikk 102. §-a urtc-lmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbí-
róságnak 1915. évi P. K. 3225. számú végzése 
következteben dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által 
kepvíselt Szépviz ért vidéke hitelszövetkezete 
javára 6 K 80 fillér  s járulékai erejéig 1915. 
«vi augusztus hó 24-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és feiii!foglalt  és 720 
koronára becsült következő ingóságok, u. ru.: 
Bogos Józsefnél  1 vastengelyü szekér ós 4 terű 
széna, Mihály Domokosnál 2 szekér, 2 terű 
széna, stb., stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1915 évi P. K. 3225. sz. végzése foly-
tán 6 korona 80 fillér  tőkeköveteles, ennek a 
jegyzőkönyv szerinti 8°/0 kamatai, 'V/o váltó-
dij és eddig összesen 76 korona 40 fillérben 
bíróilag mar megállapított költségek erejéig 
a végrehajtást szenvedők lakásan C s i k -
szép vizén ieendó megtartására 1816. evi 
április ho 17-ik napjának délutáni 3 
órája határidőül kitüzetík es ahhoz a veuni 
szándékozok ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok uz 1881. 
évi LX. t. c. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat oiasck is le és felüifoglaltattak  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t. c. 120. §. értelmetlen ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1916. évi március hó 
29-ik napján. 

Molnár Sándor, 
tir. bir. végrehajtó. 

N Y O M D Á S Z T A N U L Ó N A K 
felvétetik  egy ügyes fiu,  ki lega-
lább a középiskola II. vagy Ill-ik 
osztályát jó s iker re l végezte 

Vákár L könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

Szám 80—1916. végrh. 
Arveresi hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c 102. §-a értelmeben ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járasbiróságuak 
1916. évi Pk. 1009. szamu végzése következté-
ben dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által képviselt 
Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság javára 
17000 koroua s jár. erejéig 1916. évi március 
hó 3 án foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján le- és frlüifoglalt  és 9778 koronára 
becsült következő ingóságok u. in : 2 ökör, 
2 tehén, srrju, stb., tib. nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a c s í k s z e r e d a i kir. 
járásbíróság 1916. évi Pk. 1009. számú vég-
zésé folytán  17000 korona tőkekövetelés, ennek 
1913. évi március hó 26 ik napjától járó 6°/0 
kamatai, Va

0/o váltódij es eddig összesen 304 
K 20 f.-len  bíróilag már megállapított költségek 
erejeig, a végrehajtást szenvedő lakásán Csik-
Zsögödön leendő megtartására 1916. evl ápri-
lis hó 26-ik napjanak délutáni 3 óraja 
határidőül kitüzetík és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és J08. §-ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség osetén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1916. évi március hó 
9. napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

Sí ám 19—1916. 

Hirdetmény. 
Csikszíintdomokos kőzbirtokoBságá 

nak alulírott elöljárósága köíhirré teszi, 
hopy a közbirtokosság tulajdonát ké-
pező éB b é r b e a d á s u t j á n érté-
kesíteni szokott kaszáló és legelő terű-
i-f-i  Csiksaenídomokofl  községházánál 
folyó  évi április hó 15-én délelőtt 
8 órakor nyilvános árverezésen a leg-
többet Ígérőknek haszonbérbe fognak 
adatni. 

Az árverezési és szerződési feltéte-
lek a birtokossági elöljáróságnál a hiva 
talos órák alatt betekinthetők. 

CaiUszenTdoniokoson, 1916. évi már 
cius hó 26-án. 

Márton Ágoston, Györpál Árpád, 
kb. elnök. J«gvző. 

Szám 81/1916. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Aiulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1915. 
évi Pk. 3224. számú végzése következtében dr. 
Kovács Gyaifaa  ügyvéd altal képviselt Csik-
szépviz és vidéke hitelszövetkezet javára 11 
korona 50 fillér  s járulekai erejéig 1915. évi 
augusztus hó 24-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtas utján le- és felülfoglalt  és 860 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
Perencz Ignácnál, 1 kocsi, 4 szekér azena, 
Mihály Domokosnál 2 azeker, 2 terű széna, stb. 
stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1915. évi Pk. 3224. számú végzése foly-
tán 11 korona 50 filiér  tőkekövetelés, ennek 
jegyzőkönyv szerinti 8°/o kamatai, >/•'/« váltó-
dij és eddig összesen 83 korona 30 fillér-
ben bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, végrehajtást szenvedők lakatján Szép-
vízen leendő megtartasara 1916. évi ápri-
lis hó 17-tk napjának d. u. 3 órája 
határidőül kitüzetík és ahoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az erintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség eseten 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégitesi jogot nyertek voma, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. érteimébea ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1916. évi március hó 
29-ik (lapján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

Á l l a t t e n y é s z t ő k n e k is 
a l k a l m a s c s ik t ap locza i 

házam kiadó. 
Ugyanott e l ső rendű 

havasi széna eladó. £ 
Búzás János. I 
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ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értesítjük Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogy Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos-utcában(Lázár Domokos-féle  ház) már évtizedek óta fenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FOPRÁSZ-ÜZLETEINKET 
*** P^óber ho 1-ón áthelyeztük az Apafii  Mihály-utcába 

(Jakab Qyula-fele  haz, a Hutter-szállodával szemben). A borbély üzlet 
mellett külön bejárattal van a női fodrász  terem, kényelmesen be-
rendezve, hol elvállalunk mindennemű női hajmunkát és délutánonként 
nygienikus fejmosást  villanyszáritóval (meleglevegóvel). Midőn ezt igen 
tisztelt vendegeinknek szivos tudomására hozzuk; nem mulaszthatjuk 
e , hogy köszönetet ne mondjunk eddigi pártfogásukért  s egyben kór-
! Í \ S J 0 T V 8 szíveskedjenek támogatni s viszont mi is biztosít-

juk \endégeinket a szolid kiszolgálásról. Maradunk kiváló tisztelettel: 
Szabó Lajos és neje, férfi  és ndi fodrász. 

Raktáron tartunk mindennemű kész hajmunkákat 6« nöl pipere cikkeket. 
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tyroiMto» Vákár L m y w m t m r n , CsUaseiedátoT 




