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Kéziratok nem adatnak vissza. 

A hadikölcsön nagy sikere. 
Csíkban 12 millió biztosítva van. 

Csíkszereda, 1916. május 2. 
A negyedik hadikölcsön jegyzése 

Csikvármegye minden részében lanka-
datlanul és páratlan lelkesedéssel folyik. 
Qyalókay Sándor főispán  ur hazafias  szó-
zata a közigazgatási hatóságokhoz és a 
vármegye közönségéhez a legteljesebb 
visszangra talált és már eddig is oly ki-
váló, alig remélt eredményeket, mutat, 
fel,  amelyekre vármegyénk hazafias  kö 
zönsége ismét büszkén tekinthet. Qya-
lókay főispán  ur éppúgy, mint a három 
előző hadlkölcsönnél, ezúttal is kezébe 
vette a vezetést és irányítást és a leg-
hatékonyabban közreműködik a hadiköl-
csön minél nagyobb sikere érdekében. 
Fáradhatatlan tevékenységének ezúttal 
és már eddig is több millióra menő ered-
ménye van. 

A nagy jegyzések most is a közsé-
gek, egyházközségek és közbirtokossá-
gok részéről esnek, mely jegyzésekben 
legkiválóbb érdeme Bodor Gyu'a kir. 
fjerdótanácaosnak  van, ki előnyösen is-
mert lelkes hazafiaágával  és tetterejé-
vel éppúgy, mint az eiőzö hadiköicsö 
nőknél, a lehető legfényesebb  eredmé-
nyeket mutathatja fel.  Természetesen 
a legszebb elismerés illeti meg hazbfias 
községeinket, egyházközségeinket, köz 
birtokosaágainkat és azok derék veze-
tőit, kik a haza hívó szavára mindig a 
legelsői kőzött vannak. BUszkén mond 
hatjuk el, hogy Csík vármegye vérben 
es pénzben egyaránt megtette és meg-
teszi kötelességét a haza védelmeben. 

Közigazgatási hatóságaink, főszolga-
bíróink es a községek vezető férfiai, 
különösen a derék jegyzői-kar vállvetve 
támogatják egymást a hazafias  munká-
ban. Mindenütt előbújnak az eddig gjü-
mölcsözetlenül, rejtve tartott pénzek, de 
igy is kell lenni, mert hadikölcsönt je 
gyezni hazafias  tett, de nem áldozat, sót 
a legkitűnőbb, legjövedelmezőbb és leg 
biztosabb befektetés.  Különösen szóiuuk 
az ismert vagyonos kereskedő, iparos 
éa birtokos osztályhoz, kik közül többen 
vagyonukhoz mérten csekély összegeket 
jegyeznek, vagy éppen távol tartják ma-
gukat a jegyzéstől. Az ök ezreseik és tíz-
ezreikre még nagyobb szUkBég van, mint 
a kis emberek 60 és 100 koronáira. A ha-
zának a legkisebb összegre is szüksége 
van most, annyival inkább a nagyobb 
összegekre. Jó és biztoB kamatot ad érte 
az állam,.elö tehát vele, aki rendelke-
zik nélkülözhető pénzzel, mert hazaflat-
lanul cselekszik az, ki pénzét az igért 
jó kamat ellenében nem bocsájtja a ma-
gyar állam rendelkezésére. 

• kis emberek köréből a lelkesedés 
két példáját emeljük ki. Csorba Teréz 
szobaleány és Málnáéi tfrasi  szakácsné, 
ki|i mindketten főispánunk  saolgálatábao 

állanak, összes megtakarított péozílket 
kivették a takarékpénztárból és az előbbi 
300 koronáját, az utóbbi 600 koronáját 
jegyezte a negyedik hadikölcsönre. E 
két igen szép példa már eddig is azárn 
talan követőre tatált. 

A dr. Márton Liszló főszolgabíró  já-
rásához tartozó Qyimeebükk községben 
már eddig kerek 1,400.01)0 koronát je-
gyeztek, melyből 250.000 korona Rara a 
niára esik. 

A jegyzések legnagyobb tömege a 
dr. Sándor Gyu'a íószolgabirrtságahoz 
tartozó hat t'e'csiki községre Madaras, 
Karcfalva.  Dinfalva,  Szenttamás, Szent-
domoko-í közbirtokosságaira esik, melyek 
5,130 000 koronát jegyeznek. Szent-Pé-
ter egyházmegye 1,000 000 koronút, 
Ciiksztíatmiklós, Remete, Aifalu,  a vár-
megye mngánjavai 500 000 500 000 ko-
ronát, számos község és közbirtokosság 
pedig több ssázezer koronát szándékoz 
uak jegyezni. Pontos és számszerű ada 
tok e nagy jegyzesekről ezúttal sem 
hozhatunk, mert a tárgyaiások még foly-
nak és a. jegyzés csak egy par nap 
múlva várható. Annyit azonban már most 
is megáilapiiliatunk, hogy a jegyzések 
a harmadik hadikölcsön 10 milliójával 
sze*nben a legmérsékeltebb számítássá; 
el fogják  érni a 12 milliót, de könnyen 
megtörténhetik, hogy még ennél is jó-
val nagyobb összeg esik hadikölcáönre. 

Gyalókay Sándor főispán  ur, ki eddig is a leg-
szebb példával járt elől a jegyzésben, ezuitul 
100.000 kor.-t jegyzett és ezzel jegyzései jóval 
meghaladták a fé  millió koronát. Jagyeztek még 
Fejér Sándor alispán 10.000 koronát, Csíivár-
roegye árvaszéke 100,000 koronát, Gyergyó-
pzentmiklós 500 000 koronát (összes jegyzés 
800.000 korona), Gyt-rgyószentmiklós város 
árvaszéke 24.000 koronát, Csíkszentmíklós egy-
házközség 300.000 K, Blenessy József  Tölgyes 
10 000 K, Jakab Ferenc Csikszeutimre 8000 K, 
Smilovits Zélig Holló 25,000 koronát. 

Az Agrár Takarékpénztar helyi fiók-
jánál eddig jegyeztek : 

Filep István, Gyimesbükk 10.000 K. Bodor 
Gyula Csíkszereda 400 K, Tober Samu Csík-
szereda 100 K, B. Antal György Gyimesbiikk 
90C0 K, Ziramermann Adolf  Zsögöd 100.000 
K, Benkó Zsigmond Csíkszereda 1000 K, Sírul 
Moritz, Gyergyóholló 6000 K, Biró József  Csík-
szereda 2000 K, Szentmiklósi Miklós és Ferenc 
Csíkszereda 3500 K, Demes Béniné Csikmind-
szent 2400 K, Bálint Margit Csíkszereda 100 K, 
Mátrai F. Béla Csíkszereda 1500 K, Virág Mihály 
Szentsimon 5000 K, Dr. Sáudor Gyula Csík-
szereda 10.000 K, Barabás Erzsébet Taploea 
10.000 K, Veress Elek Csíkszereda 2000 K, 
Pap Dezső Sepsiszentgyörgy 150 K, Vass Ist-
ván Gyimesbükk 27.500 K, Rosenstoch Leon 
Gyime8bükk 500 K, Jakobi Mózes Gyimesbükk 
20.000 K, B. Antal György Gyimesbükk 2ö00 
K, Tóth László Csikszenttamás 2000 K, és 
még többen. 

A Csíkszeredai Takarékpénztárnál eddig je-
gyeztek: Pécsi Mihályné Torda 3000 K, özv. Pap 
Domokosnó Csíkszereda 31000 K, Gözsy Ár-
pád Csíkszereda 600 K, Pásztory István Zsö-
gödfürdó  200 K, özv. Gál Lajosné Csikszent-
Bimon 200 K, Csedő Antalné Taploeza 8000 K, 
László Béla éB neje Taploeza 1100 K, Csedő 
Mariska Taploeza 1300 K, Kovács Antal Csik-
siereda 200 K, Csikó Mihály Csikseentklrály 

1000 K, Csedő Mariska Taploeza 100 K, Balló 
Bálint Csomortán 1400 K, Balló Dénes Cso-
mortán 600 K, Balog Imre Szentlélek 1000 K, 
Gera Károly Szentlélek 1000 K, Lestyán Ró-
zália K.-Jakabfalva  400 K, Kőszegi Jánosné 
Szentlélek 2000 K, Sándor Ferenc Szépviz 
10000 K, Józsa Anna Zsögöd 600 K, Györpál 
Róza hagyaték Csíkszereda 3400 K, Szanato-
torium alap Csíkszereda 1000 K, Miklós Róza 
Taploeza 200 K, Csedő Józsefné  Taploeza 
1000 K, id. Boriszák Mártonné Balánbánya 
6000 K, özv. Lakatos Károlyné Csicsó 1000 K, 
Bene Dani Róza Csicsó 300 K, Vitos Alajos 
Szentlélek 4000 K, Jakab Károly Zsögöd 1000 
K, Péter Veró Csíkszereda 700 K, Hancz An-
ta! ne Csíkszereda 1000 K, Kalamár Róza Csicsó 
500 K, özv. Szopos Elekné Csíkszereda 10000 K, 
Zakariás Gerő Csicsó 6000 K, Tamás Sándor 
Mindszent 1000 K, Kóka Lajosné Zsögöd 1000 
K, Majorsági alap Gyimesközéplok 3000 K, 
Tenyész alap Gyimesközéplok 1200 K, Sze-
gény alap Gyimesközéplok 800 K, Hozó Pálnó 
Szentlélek 200 K, Groszberg Náthán Várdot-
falva  200 K, Csoboth István Mindszent 1000 
K, Botár Mariska Taploeza 1000 K, Botár 
E;ek (Gyurka) és neje Taploeza 1000 K, Tankó 
János (nákó) Imréé Gyimesközéplok 2000 K, 
Nakó Imre Kata Gyimesközeplok 600 K, Zim-
mermann Adolf  20000 K, Pap György Zom-
bor 350 K, ifj.  Nagy István Borzsova 2000 K, 
Balog Ambrus és neje Borzsova 2100 K, Csil-
lag István Marikáé Gyimesközéplok 4000 K. 

A csikmegyei rézbányák és a 
hadbavonuló harangok. 

Csíkszereda, április 28. 
A szivemhez vaunak nőve a harangok, 

melyek eddig a mindenható Istent szolgálták, 
most peüig ók is leszállanak magas emelvé-
nyeikről, ho»y mint ágyuk, a hadak Istenének 
teljesítsenek szolgálatot, s érchangjlikkal fü-
lébe dörögjék nz ellenségnek kellő nyomaték-
kal, hogy ne bántsd a magyart I 

Nagypénteken ezért írtam az Ellenzékben 
„Mentsük meg harangjainkat" elmen. Nem azért 
mintha sajnálnám harangjainkat győzelmünk 
tüzében és kemény tusájában való felolvadás-
tól és gyilkos villámokat szóró átalakulásától, 
hanem azért, hogy szelíden felhívjam  figyelmét, 
itt a belső fronton  küzdőknek, hogy milyen sú-
lyos kötelességeik vannak, a harctéren küzdő 
székeiy és magyar véreinkkel szemben, kik kö-
zül, mint a 82. s más számú ezredek hősei is, 
rettentő számú arányokban ontják ifjú  vérei-
ket hazánk jövő boldogulásáért. 

Rámutattam, hogy Cfeikmegyében  százakra 
menő rézbányatelepuk, kettő milliónégyBzáze-
zer négyzetül terület réztelepek kutatása van 
a zalatnai bányakapitányságnál lefoglalva.  Rá-
mutattam arra, hogy a telepeket magyar cégér 
alatt franciák,  tehát külföldiek,  a mi ellensé-
geink foglalták  le, bölcs előrelátással évekkel 
ezelőtt, hogy benúnket általuk évekkel ezelőtt 
előkészített küzdelmeinkben megbénítsanak, a 
győzelmet pedig maguk részére ily úton-módon 
is biztosítsák. Rámutattam, hogy Balánbányán 
a rézbányászattal a franciák  évek elótt felhagy-
tak, a rezválasztó müvek, berendezések nagy 
részét megsemmisítették, hogy azt mi ne hasz-
nálhassuk. 

Rámutattam, hogy a balánbányai rézbányák-
ból kiömlő folyó  víz is gazdag réztartalmu. 

Rámutattam, hogy villamosság segélyével 
e vízből a rezet rokkant katonák foglalkozta-
tásával könnyen ki lehetne venni. A viz külön-
ben a kolozsvári vegyvizsgáló állomás analí-
zise szerint kétszeres hígítással szóló permete-
zésre is alkalmas s igy ezzel a rézgállcz hiányt 
is lehotne részben pótolni. 

Rámutattam, hogy oroBz fogoly  katonákkal 
nagy üzemben lehetne Itt a réetennélés ott-
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veletét végezni s ezzel módunk lenne harang-
jaink, Bőt templomaink rézfedeleinek  is érintet-
lenül hagyását biztosítani s a hadviselésnek 
jelentékeny mennyiségű rezet nyújtani. 

Mivel Kolozsvárt is, Budapesten is szélté-
ben beszélték, hogy Csikmegye urai maguk is 
Bzivökön viselték azt a hazafias  kötelességet, 
hogy Gábor Áron módjára dolgozzanak, a had-
viselés javára óriási telepeikből minél több re-
zet juttasanak a hadviselés számára, s e célból 
szövetkeztek a németekkel és kértek hadifog-
lyokat is, — ennek nagyon megörültem. 

Most befordultam  Csíkszeredába. Szóba ke-
rült a csíki réztermelés dr. Szekeres plébános 
urnái. Sajnos, azt az értesitest nyertem, hogy 
a székely urak eddig egyáltalán nem foglal-
koztak e természeti kincsük kiaknázásával. 
Azonban Németország már művelteti állítólag 
Balánbányát. E tekintetben a főszolgabíró  hi-
vatalához kalauzolt a főtisztelendő,  lít még ke-
vesebbet tudtak a rézbányák kincseinek kiak-
názásáról. Annyit tudtak, hogy németek jártak 
Balanbányán decemberben is, ez év elejéu is 
Hogy mi volt a cáljuk, arról semmi adat. A 
vasúti pályaudvaron egy pár megyebizottsági 
tag ur szinten tudott e dologról. Sót dr. Sze-
keres plébános előtt emiitették, hogy vegyileg 
megvizsgáltatja a balánbanyai rézvizet. Azon-
ban szerintük Csikmegyenél permetezésre szük-
ség nincsen, A tölgyfa  gubacsok és fenyő  bo-
gyók permetezés nélkül is kifejlődnek,  utóbbi 
az ózondus levegőben szépeu inegkekül s olyan 
pompás funyóvizet  ad, mely tejesen pótolja 
a Ringatót, meg a Leányka-t. 

Ennek igazsagát sajnos nem Jehet elvitatni. 
Ámde volt ido, midöu csak Háromszékből 

állt a magyar világ itt Erdélyben. A szekelyek 
öregei, ifjai,  asszonyai, leanyai, akkor uem 
vesztegettek hiaba az időt, hauem muníciót ké-
szítettek, a férfiak  az ellenséggel szemben 
álltak. 

Tegyék ezt most is, a megye nagyjai. Hagy-
janak fel  egyelőre minden szórakozással. Áll-
janak munkaba itt a belsó fronton.  Tegyék 
meg ugy a kötelességüket a természet kincsei-
nek hadicélokra kiaknázása körül, a mint a 
helyzet, a hazaszeretet és a tiszta lelkiisme-
ret diktálja. Vigyázzuuk, nehogy súlyos szem-
rehányás érje a csonkán visszatérő hőseink ré-
széről, kik keservesen veszik majd, hogy a 
belsó front  könnyű lelkiismeretessége megfosz-
totta őket legkedvesebb vigaszuktól, csöndes 
falujok  rég megszşkott harangja áhítatot keltó 
hangjától. Gábor Áron, Turóczy és Künglein 
ágyugyárosok s mások Háromszéken már 
azönvedelmi harc elején felgyürköztek  s mun-
kába álltak. Maga Gábor Áron csak annyi szó-
rakozást engedett magának napi muuka után, 
hogy a kézdivasárhelyi határorezred szabója 
fiával  Brassóban a ma is élő fiatal  Malcherrel 
zongorán minden este eljátszatta Rákóczy nó-
táit, hogy lelke felfrissüljön  s ihletet és erőt 
nyerjen a következő nap alkotó munkájához. 

Háromszék népenek 184d-ban kifejteti  lele-
ményességet és hangya szorgalmát kövesse a 
belsó fronton  minden székely, akár hivatalnok, 
kézműves, vagy gazdálkodó. 

Ha ezt követik, nem kell sok szó beszéd. 
Rövid idő alatt előkerül a föld  méhéből, a had-
viselés számára annyi tiszta rez, a mennyit 
csak a fémben  oly gazdag Csikmegye patakjai 
6B bércei nyújthatnak. 

Felsőbányái. 

Vegyük vissza Besszarábiát! 
Carp Péter ri%döja. 

Carp Péter lapja, a bukaresti .Moldova" 
írja a következőket: Huszonkét hónapja Ro-
mánia, nem törődve a nagy eseményekkel, 
ugy áll a világháború közepette, mintha annak 
kimenetele egyáltalában nem erdekeiné. Mint 
a prédára leselkedő ragadozómadár 22 hónapja 
várja a pillanatot, hogy — miután azok, akik 
most harcolnak, vérbeboruiva elesnek — ve-
szély nélkül csapjon le az egyik meggyengült 
félre,  hogy elfoglalja  azt, amit becsületes 
harccal nem akar elhódítani. Huszonkét hó-
napja nézi nyugodtan, hogy hullnak testvérei 
rakásra idegen érdekek miatt. Vaunak, akik 
önző célokért a haza ellenségeinek nyújtják 
jobbjukat éB keresztet helyeznének mindörökre 
a két- es fél  milliónyi moldovai sírjára, csak-
hogy saját politikájuk győzzön. Az ó szeren-
csétlen politikájuk hiusítja meg tervünket, 
miattuk nem akarja visszaszerezni a Pru'.hon 
tuli. tartományt, amelyet oly kegyetlen módon 
raboltak el tőlünk, B miattuk kell a ragadozó 
vad csúf  szerepét játszanuak. Vessünk ennek 
véget. Menjünk hát oda, ahová a kötelesség 
szélit benűnket. Nem várhatunk a győztes fél 
alamizsnájára. 

A oezőpdasáüí mnniái haladása. . 
Csíkban nem marad megmüveletlen föld. 

Csikmegye minden részéből örvendetes je-
lentések érkeznek a mezőgazdasági munkála-
tok előrehaladásáról. 

A vármegye minden részében serényen foly-
nak a mezőgazdasági munkák és a legrövidebb 
idő alatt befejeztetnek  mindenütt. Ha elgondol-
juk, hogy a kellő férfi  munkaerő és igáserő 
hiányában mily nthézségeket kell leküzdeni 
itthonmaradt népünknek, valóban nagy meg-
nyugvással és a legnagyobb elismeréssel adó-
zunk elvégzett muuKájuk iránt. 

Küiönösan nagy elismerés illeti Gyalókay 
Sándor főispán  urat, ki a mezőgazdasági mun-
kák irányításában es a mezőgazdasági érdekek 
támogatásában a legmesszebbmenő előzákeny-
seget tanúsította, igen sok nehezségnt oszlatott 
el es értékes előnyöket vivott ki. 

Igen áldásos és eredményes munkát vég-
zett, T. Nagy Imre kir. tanácsos vezetese alatt 
az Éitfces  Zsigmond és de Piacé József  gaz-
dasagi felügyelőből  alló vármegyei vetómag-
eiíenorzo bizottság, mely rendkívül faraeztő 
munkaért Gyalókay Sándor főispán  ur ugy a 
bizottság ügybuzgaimáról közismert érdemes 
elnökének, mint laradbatatlan tagjainak legtel 
jesebb elismerését és hazafias  köszönetét fejezte 
ki. Az ellenőrző bizottság a folyó  év tavaszán 
vetőmagvakat közvetített Sz^pviz, Szentdomo-
kos, Madaras, Madéfalva,  Gyiinesfelsőlok,  Szent-
mibaly, Alfalu,  Csoinafalva,  Várdoifalva,  Cso-
raortau, Taplucza, Gyimesközeplok, Zsögöd, 
Szurhejjj, Dant'alva, Remete, Uyergycujfalu, 
Borszék, Gyergyószenimiklós és Ditró közsé-
gek gazdaközöcségének és pedig összesen 7447 
klgr. buzat, 82.199 klgr. árpát, 30.324 klgr. 
zabot 49.770 korona 20 fillér  értékbeu. 

Külön ki kell emelnünk az itthonmaradlak 
nagy munkájából a törvényhatósági gazdasági 
munkabizou&ágott, elén Fejér Sándor alispán-
nal, a járási lőszolgabirákat, a két város taná-
csát es különösen a községi intéző bizottságo-
kat, melyekben főleg  a községi jegyzők való-
ban emberfeletti  munkát vegeztek. 

Igen sok szép és megható esetet lehetne 
felhozni.  Ezúttal csak egyet emelünk ki. Cso-
mortánon történt, hogy Páiffy  András várdot-
fclvi  körjegyző szakadatlan es faradságot  nem 
ismerő agiiaciójáru, kihez Csomortán és Cso-
botfalva  községek is tartoznak, az asszonyok 
és leányok, egeszen le a serdületlen korig, a 
iegmegteszitetiebb erővel láttak hozzá a tavaszi 
mezőgazdasági munkálatokhoz, nehogy egy 
talpalatnyi főid  is bevetetlenül maradjon. A 
derek jegyző nap-nap után maga ellenőrizte és 
vezette a munkalatokat, mely a legteljesebb 
eredmennyel járt, mennyiben Csomortán köz-
segben sem maradt egy talpalattnyi föld  sem 
bevetetlenül. A község határában csupán bur-
gonyával 400 katasztraiis holdat vettek be a 
csomortani asszonyok és leányok. Ez az igazán 
hazafias  munka soha el nem muló érdeme ma-
rad a közsegnek és fáradhatatlan,  tevekeny 
jegyzőjének. 

Megvan tehát a legszebb reményünk, hogy 
Csikvarmegyében a megfeszített  munkának 
meglesz a jól megérdemelt eredménye és a ter-
mes valóra fogja  váltani a hozzáfüződő  remé-
nyeket, melyet az iithoamaradottak hazafias 
komolysága megalapozott es a megyei vezető 
koruk peldas és eber gondoskodása állandóan 
ébren tartott. 

Ven Zoltán Mnaiy ujai iititte 
József  főherceg  magához rendelte 

szolgálattételre. 
Vén Zoltán m. kir. 24. honvédgyalogezred-

beli hadnagy katonai karrierjéről el lehet 
mondani, hogy mig más csak levelenként szedi 
a borostyánt, de neki egész koszorú jutott. A 
mellét már minden elképzelhető ordó díszíti, 
kezdve a vitézségi kis ezüstön, fel  egészen a 
vaskorona rendig. Most egy ujabb kitüntetésé-
ről értesülünk, amely ennek a fenyesen  induló 
katouai palyának a perspektíváját fényevei 
előre jelzi. 

Vén Zoltán hadnagyot arról értesítette az 
ezred parancsnoksága, hogy felgyógyulása  után 
azonnal jelentkezzék József  főherceg  hadtest-
parancsnoknál, a kihez személyes szolgálatté-
telre van beosztva. Ezt a magas kitüntetést 
nem kell kűlöa méltatni, mert önmagában a 
legékesebben beszél. A magyarkiskapusi tanitó, 

aki egy évi katonáskodása alatt olyan kitün-
tetésben részesült, amilyent rendes körülmé-
nyek között csak magasrangu törzstisztek 
szoktak kapni, azzal, hogy a főherceg  figyel-
mét magára irányította, katonai karrierjének 
olyan stációjához ért, amelynek csak a leg-
szebb folytatása  lehet. 

Vén Zoltán tanítói möködését és .múltját 
már csak mint az emlékeinek egy munkás 
korszakát tekintheti, mert ténylegesen meg-
szűnt a nemzet napszámosai közé tartozni, 
amennyiben aktiváltatta magát és ma már 
tényleges katonatiszt. Mint nagy nehezen si-
került kipuhatolnunk, Vén Zoltán hadnagy a 
vaskorona-rendet egy fontos  stratégiai pontnak 
elfoglalásáért  kapta. Egy olyan állást vett el 
az oroszoktól, amelyet azelőtt német katonák 
sikertelenül ostromoltak. 

Vén Zoltán hadnagy jelenleg Kolozsvárt a 
Karolina-kórház sebészeti osztályán fekszik, 
ahol még egy súlyos operáción keli keresztül 
eBnie, mielőtt megtisztelő állását elfoglalhatná. 
Még az a kitüntetés is várja soron kivül, 
hogy a közel jövőben főhadnagynak  léptetik 
elő. 

Romániának ál Ml lepnie a PrnM 
Egy román lap Románia politikai és gaz-

dasági életérdekeiröl. 
Bukarestből jelentik: „Oroszország 

ellen!" a cime a «Moldova" egyik ve-
zércikkének, meiy kommentárokat íüz 
Corteanunak, a Marghiloman-párt klub-
jában tartott és a semlegességről szóló 
előadásához. Sajnos — irja a román lap 
— hogy két év után Románia külső po-
litikája még mindig nem világos és hogy 
egy ily előadás megtartása még lehet-
séges. A kormány semlegességéről be-
széltek a konzervatív pártban és a 
kormány politikájának dicsérettel adóz-
tak. A semlegesség Romániában egyér-
telmű a szerencsétlenséggel. Románianak 
választania kell. Akármit is mondt&k 
légyen, csak egy választás lehetséges: 
Oroszország ellen. Miért haboznak a 
kouzervativpárt urai ezt nyíltan beval-
lani? Még mindig reszketnek az orosz-
tól ? Az- el nem halasztható tuegoldás, 
Oroszország ellen indulni, mindinkább 
előtérbe nyooiU:. — Ama államférfi  gon-
dolata, aki világosan tekintett a jövőbe, 
előretörekszik és azok, kik ma öt szid-
ják, szerencsések lesznek, ha ők is 
magukévá tehetik az ö ideálját és ér-
tékesíthetik is azt. 

Ugyancsak a „Moldova" „A reális 
tények minden illúziót és szofizmát  le-
rontanak" cim alatt a német-román 
megegyezést is tárgyalja. Azt mondja: 
A kormány e lha t á^ása ily megegyezést 
kötni, semmi egyéb, mint az egész eddigi 
gazdasági politikának nyílt elitélése, mely 
a tökéletes tudatlanság és indokolatlan 
illúziókra volt alapítva. A német-román 
gazdasági megegyezés kedvező kilátás^ 
nyit, remélhető, hogy a gazdaságit nem-
sokára a politikai megegyezés is követni 
fogja.  A reális tények nyomása erősebb 
az összes illúzióknál és remélhető, hogy 
a tények a szemfényvesztést,  az eltéve-
dést, a tudatlanságot le fogják  győzni. 
Tehát remélhetjük még, hogy Románia 
a jó és helyes útra fog  térni, melyről 
nem is lett volna szabud letérnie. Ro-
mánia át fogja  lépni a Pruihot, elfoglalja 
Besszarábiát és hozzá fog  járulni Oro-
szország teljes leveretéséhsz. Ez Románia 
kötelessége, melyet nemcsak a jelen ese-
ményei követelnek az országtól, hanem 
a múlté is — és különösen a jövő ki-
látásai. 



18. Hám. 

Magyarország közgazdasági 
életének múltja és jövője. 

A politiaUás nenyfenjerem,  tehát az alább 
leírandó cikkemből sseretaém azt magam is 
kikapcsoló), de ha mégis elkerülhetetlen lenne 
valamelyes kapcsolat cikkem és a politika kö-
zött, kérem e lap olvasóit, ne lássanak benne 
célzatosságot s vegyék csak ugy, mint egy ha-
zája Borsáért aggódó, jobb létért lángolva lel-
kesülő ember lelkének megnyilatkozását. 

Cikkem homlokára azt irtam, hogy basánk 
közgazdasági életének munkájáról éB jövőjéről 
beszélek. Belátom, hogy az idők ma nem igen 
alkalmasak erre, mert ma csak ugy állhatunk 
meg, ha rang-, faj-,  vallás-osztálykillömbség 
nélkül kart-karba öltve, támogatva egymáBt, 
haladunk előre; oldalra hátra nem tekintve s 
nem törődve múlttal, jövővel, csak a jelen győ-
zelmes pillanatainak délibábját Űzve magunk 
előtt s a mere nem pihenve, mig a kép valóra 
válva birtokunkba nem kerül. 

De legylink tárgyilagosak. Elvégre a hala-
dónak ia vannak tiszta, öntudatos pillanatai 
mikor elvonulnak előtte életének főbb  moza-
natai B a végső leszámolásnál mindenkinek be 
kell látnia tévedéseit. Az önhitt csak későn 
vagy soha nem látja be, a józanabb előbb vagy 
utóbb, de soba nem későn. A z a boldog ember, 
ki keilő időben észre ve9zi tévedéseit és még 
lehet ideje jóvátenni hibáit vagy akár uj éle-
tet kezdeni. 

Ma mi is elérkeztünk egy olyan forduló 
ponthoz, mikor a nagyvilág felfordulás  megta-
níthat bennünket egy és más dologra, az előt-
tünk lezaj'ó események lelkünk energiáját meg-
edzik, látásunkat élesitik. 

A jelen háborúja egyben határköve lehet 
a múltnak és jelennek. Ha ennél a határkőnél 
megállunk éB rövid visszapillantást vetünk a 
múltba, láthatjuk gyá3zos tévedésünk. Mert bi-
zony tisztán kivehető a tévedések láncolata, 
melyen béklyóba fűzve  vezették rövidlátó nagy-
jaink hazánk lakosságát. ' 

Elhitették velUnk, hogy nekünk iparunk 
nem lévén, arra nincs is szükségünk. Elhitet-
ték velünk, hogy mi földmivelő  állam vagyunk, 
megvoltunk elégelve, ha termésünk megélhe-
tésünket fedezte,  de függő  adóságainkat már aii» 
törleszthették. Ennek a téves félrevezetésnek 
egyre súlyosbodó terhét mindannyian éreztük 
vállainkon, mely Bokszor váltott ki az embe-
reknél boszuságot, gyakran elkeseredést. 

Termésünk alig-alig ütötte meg az. átlagot, 
a közepest. Más keresetforrásunk  nem volt, s 
hogy legyen, arra súlyt nem fektettünk,  hál 
jövedelen nélkül tengettük napjainkat. 

A külföld  túltermelése, céltudatosabb gaz-
dálkodása is hozzájárult jövedelmünk csökke-
néséhez, mert a világpiacon temérdek nyers-
terménnyel volt képviselve és a mi szerény 
termelésünk erős korkurentiát lelt benne. Kény-
telenek voltunk tehát a reánk diktált árakkal 
beérni. Ehhez járult azután még az a körül-
mény, hogy a magyar gazdák túlnyomó rész-
ben ma is azt a maradi gazdálkodást-folytat-
ják, mit évtizedek Bőt századokon át elődeik 
folytattak. 

Következésképpen ez anyaföldet  oly fiiér-
tékben zsarolták ki, hogy unnak termőképes-
sége igen megcsappant. Szóval a sok-sok éve-
ken át folytatott  helytelen gazdálkodás, melyet 
az idők folyamán  hangzatos pbrásisokkal olyan 
Ballangos szerszámokkal ékesítettek fel,  Wly 
illendően helyezkedett bele a citra kártyavár 
keretébe, amelylyel bátran megmintázhatjuk 
közgazdaságunk képét. A kártyavár pedig a 
legkisebb megremegésétől a talajnak összeszo-
kott omlani. Hogyne omlott volna össze ettől 
a mai világrengető vihartól. 

A helytelen gazdálkodás kerekségét alig 
csorbította az itt-ott időközben kifejlett  belter-
jes gazdálkodás, miután ez még alig érte tul 
embryo korát s igazán nem lehetett még tudni 
fiu  lesz-e vagy" leány. Csak aki a jelekből Bej-
teni tud, derenghet előtte a jövő silhnetteje. 
Egyszóval a háború igazolta azokat (köztük 
engem is) kik régebben, aggódva lesték, figyel-
ték a dolgok ilyetén menetét. A háború első 
eredményeként bátran leszögezhető az a kicsu 
csosodott valóság, hogy mint földmivelő  állam 
ezóba sem jöhettünk, mert annak igazán nem 
szabad lett volna bekövetkeznie, hogy a háború 
első 6 hónapja után az Európa éléskamrájá-
nak elkeresztelt tejjel-mézzel folyó  Kanaán-
ban az éhínség nyújtsa ki félelmetes  karjait, 
hogy halálos öleléssel fogja  át derekúakat. 

Mert minek is lehetne nevezni jelen közál-
Upotalnkat, mikor sem kenyerllnlr, iem egyél) 

C S Í K I L A P O K 

élelmicikkllnk nincs, mely a legszűkebb mér-
tékben is fedeBni  látszana életfentartási  szük-
ségleteinket. Jóllehet a háború 1914-be'n még 
az aratáa előtt kitört, tehát tudhattuk mire le-
het BzUkségUnk a  rendelkezésünkre is állott 
egész termésünk, de azóta az 1915-ik évi ara-
tás ÍB mögötünk van B mégis verekedés árán 
juthatunk kenyérhez olyan áron, amilyent csak 
mesékben hallottunk, akkor sem hittünk, mert 
mese volt. Az ezeréves Magyarország föld  mi 
velői múltjáról ennyit. 

Most pedig vegyük rövid Ezemle alá 
iparát, ezzel hamar készen vagyunk, miután 
ez egyáltalán nincs, s hogy nincs, éppen, ez a 
bűne mindeneknek, kik hazánk sorsát intézték. 
Itt azonban már elkerülhetetlen lenne a poli-
tizálás, ha részleteibe illetve anuak tagolásába 
bele mennék. Tehát csak röviden akarom meg-
állapítani, hogy a bol a jobb belátás nem tu-
dott győzedelmeskedni és irányváltoztatást esz-
közölni, ott el kellett következnie egy ujabb 
Sodornának, melynek pusztító elemei felfogják 
emészteni azokat az útjába kerülő akadályo-
kat, melyek eddig is kerékkötői voltak a ha-
ladásnak. Már kezd azonban derengeni egy 
szebb jövő képe. 

„Mert jönni fog,  ha jönni kell a nagyszerű 
halál . . . s buzgó imádság epedez százezrek 
ajakán'. Imádkozzunk hát hogy a nagyszerű 
halál mielőbb megelégelje bó aratását, hagyja 
ott a harcok tereit és jöjjön haza, hogy lete-
rítse, örök pihenőre kényszerítse nagybeteg köz-
állapotainkat, hogy azok, kik a sors kegyes-
sége folytán  épségben maradhatnak, újra kezd-
hessék az életet, felépíthessék  az uj Magyar-
országot ujjult erővel a háborúban szerzett bó 
tapasztalataik latbavetésével olyan alapra, mely 
elég biztos és szilárd támaBztéka lehessen az 
uj Magyarországnak ujabb ezerévig. 

És most áttérek a jövőre. 
Mint a hajótörött szerencsés megmenekü-

lése után, hálát ad Istenénekés erőért, kitar-
tásért könyörög további küzdelmeihez, adjunk 
mi is hálát, ha a sors kegyes leend hozzánk, 
kérjük az Istent, hogy adjon erőt a további 
küzdelemhez. Nagy munka vár reánk. Már most 
fonjuk  a lángostort, melylyel meg kell korbá-
csolnunk a világot, hogy mi nevethessük azo-
kat, kik akkor nevettek, mikor ami lelkünk sirt 
és ezer sebből vérzett. Most pedig a háború 
okozta testi sebekkel gyógyítsuk be szivünk-
lelkűnk sebeit és készülődjünk fel  a béke utáni 
második, de reánk nézve még fontosabb,  min-
den létérdekeinket,éríntő háborúra, rendezked-
jünk be akként, hogy a testi-lelki megerősö-
déssel az anyagi megerősödés is párosuljon. 
Ennek első és legfontosabb  kelléke, mit jól 
jegyezzünk meg, gazdasági berendezkedésünk 
ifjabb  biztosabb alapra való áthelyezése. 

Tehát mindenekelőtt a földmivelés  szak-
ágáról át kell lépnünk az iparűzés terére. Ezzel 
azonban nem akarom azt mondani, hogy hagy-
junk fel  a földmiveléssél,  korántsem, sőt a ke-
tőt igen jól összehozhatjuk egy födél  alá. Föld-
mivelőink vessenek, termeljenek tovább, de 
csak olyán mértékben, amennyire éppen szük-
ség van, minden más területet használjanak 
fel  oly képpen, bogy kizárólag ipari feldolgo-
zást igénylő gazdasági termékeket produkál-
janak. Ezzel növelik saját jövedelmüket, viszont 
a gazdasági munkások is több munka alkalmat 
nyernek. Azt hiszem, felesleges  bővebben fej-
tegetnem közgazdasági előnyét annak, ha ezek 
a munkások nemcsak a mostani rendszerinti 
dolog időben jutnak keresethez, de egész éven 
át értékesíthetik munkaerejüket. Ezzel egyide-
jűleg tüzzel-vasssl keresztül kell vigyük, hogy 
gyárak létesüljenek, melyekben a gazdasági 
termelésünket feldolgozhatjuk.  Az eddig kihasz-
nálatlanul hagyott muukaerő iit is kihaszná-
láshoz jut. Még nzt a szempontot sem szabad 
szem elől téveszteni, hogy a háborúnak sok 
olyan rokkantja marad, kik a gazdasági mun-
káknál esetleg nem lesznek használhatók, mig 
ipari munkáknál, műhelyekben inkább megta-
lálhatják a nekik megfelelő  munkakört, hol 
azután önmagukat is, az államot is mentesít-
hetik sok esetbeD az alamizsna vevés és adás 
keserűsége és terhe alól. 

Mint a tudomány az elemeket az ember 
hatalmába akarja hajtani ós amint aviz árját 
gátak közé kényszerítheti, ugy a kellő tudás-
sal, hozzáértéssel éB sok jó akarattal ezt a 
kérdést is a rendes mederbe lehet terelni. így 
sok függő,  aggasztó kérdés nyerhetne elinté-
zést, melynek folyamán  nyugodtan indíthatnék 
útnak közgazdasági életünk hajóit. 

Most még csak egész röviden arra kivánok 
kiterjeszkedni, hogy az igy megoldott gazdasági 
ós ipari kérdésekkel szoros kapcsolatban el 
kell intf  ini a közvetítő kereskedelem kérdését 
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is ami épp oly fontos,  ţ&şgştfje,abţldqgoţţs-
uak, mint az előbbiek. Ez volna nfváfva  egy-
részt-a másik kéttŐ között a kaptíédfátűfc  meg-
teremteni és fentartani,  m&â észrptfdig  a már 
iparcikkeké feldolgozott  gazdásági termékeknek 
forgalomba  hozatalát elősegíteni, azoknak a kül-
földön  piacot teremteni, képezné fófeladatát. 

Gondolkozzunk tehát a kérdéseken, szívlel-
jük meg a helyet és amikor a válaszúihoz érünk, 
né találjon bennünket készületlenül. Irányítson 
benünket a magyarok Istene, hogy megtaláljuk 
a rég óhajtva keresett helyes utat. 

Müller  Józaff. 

A harmadik pótszemle. 
Hogy sorozzák a 19—50 éveseket? 
A 19—50 éveBek pótszemléjére vonatkozó-

lag illetékes helyről származnak a következő 
információk,  amelyek a Külügy-Hadügy huhíapi 
számában jelennek meg: 

A szemlén 1866. évtől 1697. évig bezáró-
lag terjedő időben született összes népfelkelésre 
kötelezettek megjelenni tartoznak. Az orvosi 
vizsgálatnál a következőkre különös gondot 
fognak  fordítani: 

1. az alkalmatlanságot előidéző addigi okot 
há idősebb korosztályhelit vizsgálnak meg, a 
népfelkelési  névjegyzékből és egyéb iratokból 
a szemlebizottság tudomására hozzák, esetleg 
az illető egyén kihallgatása alapján tudják meg; 

2. a szemcsés köthártyalobban (trachoma) 
szenvedőket egyébkénti alkalmasság mellett, 
alkalmasoknak nyilvánítják: 

3. amennyiben a népfelkelésre  kötelezettek 
egyes fogyatkozásait  a pótszemlénél feltétlenül 
megállapítani nem lehetne, az illetőket a leg-
közelebbi helyőrségi kórházba utalják. Nem 
küldhetők kórházba oly egyének, kiknek fo-
gyatkozását az előző szemlén kórházilag meg-
állapították. 

Az eskórban szenvedőknek ÍB meg ţtell 
jelenni a bemutató szemlén. A betegségetbe-
igazoltnak tekintik, ha két hitelt érdemlő és 
járási tisztviselő által eskü alatt kihallgatott 
tanú vallomásával bizonyitja, katonákórháíba 
való utalás a bizottság jogai közé tartozik. 

A bevonulás határnapját csak később fog-
ják meghatározni, aki azonban, bár kötelezve 
volt, az eddigi sorozásokon nem jelent meg, 
mindössze csak 48 órát kap magánügyel elin-
tézésére. 

Az alkalmasnak talált egyéneket a közös 
hadsereg és a honvédség közt 3 :2 arányban 
osztják fel.  A trachomásokat a közös hadse-
reghez osztják be. 

Nem kell jelentkezni mindazoknak, akiknek 
egyik lába vagy egyik keze hiányzik: akik 
mindkét szemére vakok, siketnémák és hülyék, 
a biróilag kimondott tébolyodottak, akik annak-
idején a sorozáskor törlendőknek osztályoztat-
tak: akik felulvizsgâltatâşuk  alkalmával min-
dennemű népfölkelési  szolgálatra alkalmatla-
noknak nyilvánitattak (és ezen körülményt 
népfölkelési  végelbócsátó levéllel vagy népföl-
kelési mentesítő igazolványnyal beigazolni tud-
ják), akár élveznek rokkantnyugdíjat akár 
nem, a rokkantnyugdíjjal ellátott egyépek, 
végül, akik a háborúban történt megsebesü-
lésük folytán  szabályszerű felülvizsgálat  titán 
f.  évi április hó elseje után bocsáttattak el 
tényleges szolgálatból. 

A v8atÓ8xegi  harang  .. . 
Csatöszrgi  harang: szomorú nótája . . . 
Csutószegi  kislány  a babáját Tátja. 
Messzi,  merre mentek,  hadralcelt  vezérek: 
Szöke-barnv  lányuk,  mind  csak arra néznek  . .. 

Húsán  szól a harang: bánat a kongása  , . . 
Sok  szép asszony, lánynak  nincs vigasztalása. 
Öregedi  estén messze, toca szállnak 
Bánkódó  anyáktól  nehéz sóhajtások..  . 

Magas  Hargitáról  tatasz-szelek  fújnak. 
Zöldre  tál'  az ága minden  kis bokornak; 
De a harang hangja csak nem lesz vidámabb  : 
Ifjú,  öreg szülék  feketébe  járnak. 

Szép fogoly  fiáért  misét mondat  anyja. 
Másikért:  a gránát,  hogy el ne pusztítsa. 
A harmadik  asszony sirian kesergi: 
„Elment  már hazulról,  aki volt,  mindenki.  . 

Csatószegi  harang tán a sorsot sírja: 
Lehull  a szivéről  egy-egy ércdarabja, 
Minţita  maga is már el-el  kívánkoznék 
Készül  a nagy útra: ágyúvá változzék  , . . 

Hallgassátok  immár: mélyen zeng a hangja . . . 
Nemsokára  bömböl, mint Isten  haragja . . . 
S dicsőség  hol terem, hős székelyek  nyomán: 
Tavasz  lesz újra majd  a rémüli  Hargitán  . . . 

Mátrai  F*rtnt  ÜUe, 
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Honvédeink dicsősége. 
Egy altábornagy a glóriás honvéd 

vitézségről. 
Az alábbi, történelmi nevezetességű sorok 

egy hadtestparancsnok leveléből valók, amely 
levél a marosvásárhelyi 22-es honvédeket is 
magába foglaló  .. .-ik honvéd hadosztály vité-
zeihez Íródott. A levél, melyet egy, a harc-
téren levő marosvásárhelyi hadapród, — pol-
gári életben ügyvéd, juttatott el hozzánk, 
igy szól: 

Honvédek,  Bajtársaim,  Vitézek! 
Klizdelmés nagy háborúnk folyamán  számos 

honvéd és népfelkelő  alakulás harcolt parancs-
nokságom alatt és pedig mindig vitézül, tán-
toríthatatlanul, legyőzhetetlenül. E derék ma-
gyar csapataim büszke nevükhöz és őseikhez 
méltóan az ellenségnek hazánkból történt ki 
verjsénél, Uzsoknál, Drohobycuál, a Dnyeszter 
és Bug menti harcoknál, de ellenséges földön 
való győzelmes elönyomulásunknál 19 a leg-
súlyosabb viszonyok között csodával határos 
haditetteket vittek véghez, tiszteletet, becsű; 
letet szerezve nevüknek, félelmet  keltve min-
denütt az ellenség soraiban, ahol megjeleutek... 
Ahol ti álltok vagy megjelentek, ott az ellen-
ség vagy elpusztul, vagy meghátrál, vagy 
fogságba-jut,  du győzni, — bármily erős is 
legyen — soha Bem fog.  Megtanítottátok az 
ellenséget arra, hogy félni  kell a honvéd 
fegyverétől,  szuronyáiól, kardjától. — Honvé-
dek I Az oroszok, mint a minap egy orcsz 
fogoly  altiszt vallotta, minden elfogott  magya-
rért 10 rubelt fizetnek  és a Szemgyörgy ke-
resztet adják az elfogónak,  mert, mint az al-
tiszt mondja, a magyar nem engedi magát 
elfogni.  Mi ilyen dijat nem fizetünk,  mert az 
orosz katonát igen könnyű elfogni. 

L E G Ú J A B B . 
Heves harcok az olasz harctéren. 
Egy orosz repülőgépet légi harcban 

lelőttünk. 
Budapest,  április  27. 

(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a  vezér-
kari  főnők  helyettese  &  főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orosz  harctéren  Rarancetől  keletre  egy 
osztrák-magyar  harci  repülő  lelőtt  egy  el-
lenséges  repülőgépet,  egyéb  jelentős  ese-
mény  nem  tőrtént. 

Olasz  harctéren  Adamelló  területén  har-
cok  tovább  folynak.  Iíivénál  és  Col  di  Luna 
területén  heves  tüzérharcok  keletkeztek. 
Olaszoknak  Arottwand  csúcs  ellen  intézett 
támadását  visszavertük. 

Délkeleti  harctéren  nyugalom  van. 

Sikeres előretörések nyugaton. 
5 ellenséges repülőgép pusztulása. 

Berlin,  május  3. 
(Hivatalos.)  A német  nagy  főhadiszál-

lásról  jelentik: 
Nyugati  harctéren  Dix.muidentől  északra 

német  osztagok  meglepő  tüztámadással  kap-
csolatban  behatoltak  a  belgQ  vonalakba  es 
néhány  tuc  it katonát  foglyul  ejtettek.  Fuur 
de  Páris  vidékén  Argonne-erdőségben  jár-
őreink  a második  francia  ár^on  tul  törtek 
előre,  néhány  foglyot  hozlak  magukkal.  A 
Haas  két  oldalán  helyzet  változatlan. 

Althaus  báró  főhadnagy  a Coillette-erdő 
feleit  a  hatodik  ellenséges  repülőgépet  lőtte 
le.  Azonkívül  egy  francia  repülő  jármű 
légi  harcban  a  Thiaumont  erődtől  délre  le-
zuhant.  Másik  kettőt  védőágyuink  lőtték 
le  a Talougernechtől  délre  és  a  Thiaumont 
majornál.  Égy  ötödiket  gépfegyver  tüzelé-
sünk  Hnrdaumoatnál  lőttünk  le,  ez  utóbbi-
nak vezetője  meghalt,  ügyelő  tisztje  súlyo-
san megsebesült. 

Keleti  és  balkán  harctéren  nincs  újság. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Megszüntetett kormánybiztosság. 

Az erdélyi ca. és kir. 12-ik hadtost területére 
létesített m. kir. kormán y biztosság megszün-
tettetett és dr. Betegh Miklós kormánybiztos 
ezen állásától — érdemei elismerése mellett — 
felmentetett .  Ez alkalomból hálás köszönetét 
fejezte  ki Gyalókay Sándor főispán  urnák azon 
értékes közreműködésért, melylyel megbízatá-
sban & működésében támogatta. 

— Főorvosi kinevezések. A király dr. 
Muszka Péter tartalékos, dr. Kertész Mór nép-
felkelő  segédorvosokat ós dr. Nagy Lajos pol-
gári orvosokat főorvosokká  nevezte ki. 

— Kitüntetés. A király elrendelte, hogy 
Dóczy Bálint IV/32. népfelkelő  gyalogzászló-
aljnál beosztott népfelkelő  főhadnagynak  az 
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elis-
meréséül a legfelsőbb  dicsérő elismerés újólag 
tudtul adassék. 

— Csendőrségi kitüntetések. A király 
a háborúban teljesített kilüoő szolgálatai elis-
méréséül csikszentsimoni Endes Antal alezre-
desnek a VII. számú csendórkerületben a Fe-
rencz József-rend  lovagkeresztjét a katonai 
érdemkereszt szalaaján adományozta, továbbá 
elrendelte, hogy Spalla Aurél ezredesnek, a 
VII. szárau csendőrkerület parancsnokának és 
Vérbő János századosnak a legfelsőbb  dicsérő 
elismerés tudtul adassék. 

— Kinevezés. Gyalókay Sándor főispáü 
dr. Zakariás Antal közigazgatási gyakornokot 
tiszteletbeli szolgabírónak nevezte ki. 

— Központi választmányi ülés. A köz 
ponti választmány az országgyűlési képviselő-
választók ideiglenes névjegyzékének összeállí-
tása céljából F«jér Sándor alispán elnökletével 
folyó  hó 9 én délelőtt 9 órakor ülést tart. 

Kinevexéa.  A vallás cs közoktatásügyi mi-
niszter a vezetése alatt álló minisztérium szám-
vevőségéhez csiktaplocai Xánlus Dávid joghall-
gató azáragyakornokjelöltet számgyakornokká 
nevezte ki. 

— Hősi  halál.  Megemlékeztünk szent-
katolnai Demény István m. kir. 24. bonved-
gyaiogezredbeli hadapródjelölt hősi haláláról. 
A mélyen sújtott család az elhunyt ifjú  hós 
haláláról moBt az alábbi gyászjelentést adta ki: 
Legszebb ifjú  korában, az övéitől messze, ide-
gen földön  hunyt el, egyetlen, szelidlelkü, jó 
fiunk  Szentkatolnai Demény István 24 honv. 
gy. ezr. hadapródjelöltje életének 20-ik évében, 
folyó  évi március hó 28-án, a harctéren szer 
zett betegség következtében. Drága tetemét 
a raonaszt'-rziszkai katonai temetőben temették 
el folyó  évi március hó 30-án. L9lki üdveért 
a gyá?zmise május hó 6-au reggel 8 órakor 
fog  megtartatni. Ki önként adtad fiatal  élete-
det hazád-rt, áldott legyen dicső emlékezeted 1 
Csíkszereda, 191G. évi ápriiis hó Szentkatolnai 
Demény Ferenc, Rcichenfeldi  Reichei Irén az 
elhunyt szülei. Csiklusnádi dr. Eithes Zoltánué 
szlil. Demény Mária, Csikszentmártoni Becze 
Gáborné szül. Demény Irén, Demény Gabrielle, 
Dsmény Erzsike az elhunyt testverei. Cjikíus-
nádi dr. Eithes Zoltán, Csikszentmártoni Becze 
Gábor az elhunyt sógorai. 

— Halálosas.  Tompa B l̂áné szül. Sán 
dor Ilona, a nagyváradi színház tehetséges 
fiatal  tagja, 27 éves korában Nagyváradon 
meghalt. A tuberkulózisban elhunyt fiatal  mű 
vésznőt vármegyénkben is sokan ismerték. 

—  A védkötelezettség  törvénye  őt  sza-
vazattal  yuözött.  Londonból jelenlik: Április 
hó 29 én a kormáuy öt szavazat ellenébea el-
határozta, hogy a védkötelezettséget azounal 
bevezetik. 

— Malonyai Dezső meghalt. A mai 
irodalom egyik büszkesége: Malonyai Dezső 
művészeti és szépiró Budapesten 60 éves ko-
rában, húsvét szombatján, hirtelen elhunyt. 
Minket azért is szomorúsággal tölt el ez a bir, 
mert Malonyai volt, aki ami Márton Ferencüu-
ket — müveiről irt becses ismertetéseivel — 
gyors érvényesülésre segítette s székely mű-
vészünknek is vesztesége a nagy iró, akiben 
egyik legértékesebb s legkiválóbb megértőjére 
3 támogatójára talált. 

— Városi főjegyző-választas.  Fejér 
Sándor alispán a Csíkszereda váiosánál megü-
resedett városi főjegyzői,  adótiszti és reodór-
iruoki á lások betöltésére a választást május 
13-án, szombat délután 3 órára kitűzte. A 
főjegyzői  állásra legtdbb kilátással Tompos 
Gábor, dr. Orbán Gábor és dr. Búzás József 
pályáznak; ezenkívül pályázók Balogh L tjos 
dr. Szőke Antal dr. és Balázs István. Adótiszti 
állásra B.ilázs István és Szobodeczky Aladár, 
a rendörirnoki állásra egyedül -Róth Mihály a 
pályázó. 

— Közigazgatási bizottsági ülés. A, 
vármegye közigazgatási bizottsága folyó  hó 
8-án, hétfőn  délelőtt 10 órakor tartja rendes 
havi illését Gyalókay Sándor főispán  elnök-
letével. 

— Előléptetés. Nagyváradi Ferenczy Gáza 
máv. felügyelő  az V. fteetési  osztály 3. fize-
tési fokozatából  ugyanazon fizetési  osztály 2. 
fizetési  fokozatába  lépett elő. 

— Halálozás. Dr. Bálás Endre gyula-
fehérvári  papnevelő intézeti rektor, az erd. 
róm. kath. írod. társ. elnöke, teologiai tanár 
április 20-án a szászsebesi kórházban, hol 
nyakán műtétet végeztek, váratlanul elhunyt. 
A holttestet Gyulafehérvárra  szállították és 
április 22-én rendkívül nagy részvét mellett 
temették e!. A főpásztor,  a káptalan a köz-
ponti papság, a polgármester, és a városi 
intelligenciának szine java ott volt a temetői 
halottas háznál, hogy buceut vegyen a várat-
lanul elhunyt rektortól. A temetési szertartást 
Tamássy nagyprépost végezte, a papnöveudé-
kek énekeltek, és u koporsót is ók vitték a 
sírhoz, A sírnál Darvas Albert III. éves teologus 
mondott köszönetet az elhunytnak ós valamennyi 
növendék nevében kért tőle bocsánatot a vele 
szemben elkövetett hibákért. Utáua Péter Antal 
az intézet ós teologiai tanárok nevében mondott^ 
rövid búcsúbeszédet. Elhunyt, krNngykáozonbnaA<r*a. -
született, élete javakorában levő, igen képzett/yv^iatr^ 
férfiú  volt, ki igen nagy tekintélynek örvendett. 
Halála nagy vesztesége az erdélyi róm. kath. 
egyháznak és tanügynek. Elhunyt vármegyénk-
ben is csak nemrégen mintegy 30,000 koronás 
alapítványt tett nevelési célokra. 

— Özv. Wizoly Albertné szül. Deáky Róza 
életének 64 ik évében április 16-án Gyimes-
bükkön elhunyt. Temetése április 18-áu nagy 
részvét mellett ment végbe. Halálát igen ki-
terjedt rokonság gyászolja. 

— Iskolai ünnepély. A helybeli r. kath. 
főgimnázium  tanártestülete és ifjúsága  a mi-
niszter rendelete értelmében, folyó  évi május 
hó 1-én d. e. 10 órakor „A Kárpátok jelentő-
séget* az intézet dísztermében ünnepelte. A 
minden részében stilszeiüen egybeállított mű-
sort az ifjúság  vegyeskara nyitotta meg, éne-
kelte a Himnuszt Erkel F.-től. mely után 
Máuya Ferenc tanár méltatta a Kárpátok je-
lentőségét a múltban, szerepét a jelenben s 
rámutatott a jövőbeli történeti fontosságára, 
miro Kölló Zoltán VIII. 0. t. kellő lendülettel 
szavalta Felszegi „A Kárpátokon" cimU költe-
ményét. Ezt követte: „A kárpáti őrség", ve-
gyeskar zenekisérettcl. Az 5 vorsezakból álló 
háborús-költemény a „Wacht aru Rhein" dal-
lamát követi oly formán,  hogy az első vers-
szakot a kar á capella énekli, raaj^l a 2-ikat 
recitálja egy növendék, a harmadikat magán-
négyes énekli, a negyedik újból recitáló 8 
végül az ötödiket a teljes ének- és zenekar 
adja elő. A zenekar az egész darabon végig 
húzódik s minden versszakná', szebbnél szebb 
egymásból kifolyó  és egymással szorosan 
együvétartozó motívumokkal kiséri. Meglepe-
tésszerüsége magával is ragadta a hallgatósá-
got. Erre Vargyussy L. V. 0. t. kellő hang-
súlyozással szavalta Kiss Menyhért aA gorlicei 
hHjnai" című költeményét, mire a „Vonóhár-
mas* következett. Jól esett népdalirodalmunk-
nak régi gyöngyeiből szemen szedett örökbecsű 
ismerőseit ujbol hallani és pedig a zenetanár 
által pedáns klaszicitással itt-ott szigorú, de 
tetszetős ellenpontozással kidolgozott alakban. 
E darab hallgatása alatt önként arra gondol-
tunk, bozy a Kárpátok ormain és völgyein 
nem mindig kardcsattogás és ágyubömbölés 
lesz halható, hanem a hegyilakók békés haza-
fias  éneke fog  újból felcsendülni.  Kellő beta-
nu'ással ésthelyes felfogással,  a darabban elő-
forduló  nehezebb részeket is könnyedén le-
győzve elpadták : Dományáncz P. III. A) 0. és 
Potóezky Gy. III. B) o. t.; a brácsán kisérte 
őket a zenetanár. Erre a vegyeskar a .Szó-
zatot" énekeíte, majd Balló I. II. 0. t. csengő 
hanggal szavalta „nz utolsó honvéd" c. köl-
teményt Tóth L.-tól s végül az ének- és a 
zenekar Huber K. „Dalár-indulójával" befejezte 
a fényesen  sikerült műsort. A műsor után a 
főgimnázium  igazgatója, Kassai Lajos meleg 
szavakban megköszönte a közönség szivea meg-
jelenését s felkérte  a jelenlevőket a Kárpáti 
falvak  felépítése  javára való adakozásra. Mint 
értesülünk, az ünnepély ezen része is szép 
eredménnyel Járt, mert 400 koronánál több 
folyt  be a jótékonycélra. 

— Halálozás. Pototzky Kristóf  kereskedő, 
a Csíkszeredai Takarékpénztár volt igazgatója,, 
a kiterjedf  Pototzky-család legidősebb tagja, 
április 27-én 83 éves korában városunkban 
elhunyt. Halálát testvérei, Pototzky Péter és 
Pototzky Mária férj.  Ázbé Antalnó és számos 
közeli és távoli rokon gyászolja. Temetése 
április 30-án igen nagy részvét mellett ment 
végbe. Halálára a Csíkszeredai Takarékpénz-
tár és a Kereskedői kör gyászlobogót tett ki 
épületére. 

. ~  Meleg  borvíz  kádfürdő.  Zsőgődfür-
dőn  folyó  évi  április  hó  5-ikétől  kezdve 
mindennap  meleg  borvíz  kádfürdő  kapható, 
röggel  6-tól  este 7 óráig. 



18. Biám. C S Í K I L A P O K ft-ik  oldal 
— A mosi. Április utolsó vasárnapján egy 

igazán rendkívüli szépségekben bővelkedő mű-
sorral lepte meg közönségünket a helybeli 
mozgóképszínház derek igazgatósága, ahonnét 
idáig is sokszor láttuk a jóakaratú buzgóság 
megnyilatkozását. A francia  forradalomból  táp-
lálkozó film:  .A forradalmi  nász", méltán ki-
érdemelte közönségünk tetszését, aki ha sok-
szor türelmetlen is, ilyenkor készséggel hono-
rálja a derék igyekezetet. A forradalmi  nász 
az ulolsó felvonásig  fenntartotta  érdeklődésün-
ket a ami izgalmat okozott a cselekmény a 
nézőknek, annyi gyönyörűséget szerzett a szé-
pen megkomponált mesével, amely bizonyára 
sok szerelmes szivét megdobogtatta. Érdek-
lődve figyeltük,  hogy a szerelem miként bo-
nyolítja sorsát az erkölcseiben is eldurvult 
jakobinusnak, aki a szép menyasszony birhatá-
sáért kész az éleiét feláldozni;  mig szánakozva 
néziük az előkelő, de gyáva lovagot, aki a 
nászéjszaka örömeire nem, csupán szökésre 
gondol. A züilött külsejű jakobinus mindjárt 
rokonszenves lett, amint benne a szenvedelyt 
fellobbani  láttuk, azt a szerelmi szenvedélyt, 
mely nem pusztán erotika, de nemes, férfiúi 
hevülettel teíjes és a mai vérzivataros időkben 
sokaknak eszebe juthatott, hogy ez a szomo-
rúan szép romantika, napjainkban is megismét-
lődhetett. — Mindjárt más szemmel neziük a 
csodavásznat, amint megértettük, hogy ennek 
a filmnek  törtenelmi háttere is van es nem 
csupán a tömegizlés fércelte  össze a háborús 
cselekményt, amely idegen tárgyánál fogva  is, 
aktualitásként hatott s megérdemelt elismerést 
váltott ki belőlünk. Az igazgatóság csak há-
lára kötelez bennünket, ha jövőben is hason-
lókkal törekedik közönségünknek kedveskedni. 

—  A vármegye  erdőeladásai.  A vár-
megyei magánjavak igazgatósága a mai napon 
sikeres faárverezéseket  tartott. Szilváspataki er-
deje fatömegét  Blénessy József  és társai gyer 
gyótölgyesi fatermelók  vették meg 227.354 kor. 
arban, ami 11 korona köbméterenkenti árnak 
felel  meg. A deákpataki erdót KaufTmann  Test-
vérek szegedi cég 402 000 korona árban vásá-
rolták mpg, mig a Salgótarjáni Kószénbánya 
szálalásra mintegy 160.000 korona véielárert 
(köbm 9 kor. 51 fiii.)  a balázspataki, inárpa-
taki, preszekárpataki és magyaróspataki erdők-
ből vásároltak fát.  A vételarak meg ez evben 
teljesen kifizetendók. 

— Értesitea. M. kir. földmivelesügyi  mi-
niszter urnán idei 66126 számú rendelete ér-
telmében eríesitjük a gazdaközönséget, hogy 
a kinek ezideig eladatlan nagyobb burgonya 
készlete van, azt azonnal jelentse be a föld-
mivelesügyi m. kir. minisztériumnál, hol a 
készlet átvétele és az ár kifizetése  iránt azun-
nal fog  tétetni. Csíkszereda, 1916 április 29-én. 
A vármegyei gazdasági egyesület. 

— Jótekonycelu szinielőadaa. A csik-
tusnadi műkedvelő ifjúság,  a háborúban hősi 
hatalt balt katonák emlékoszlopa javára 1916. 
évi május hó 7-ik napján az iskola termeben, 
jótékonycélu műkedvelő előadást rendez. Mely 
alkalommal szinre kerülnek: „Önkéntes nő-
sereg", egy felvonásban,  személyek: Zólyomi 
generális Koródi Bála, Emmi Gyarmati Margit, 
Ve™ Nemeth Matiid, Ágnes Imecs Anna, Mar-
git Anda Franciska, Piroska Veress Ilona, 
Magda Fertncz Boriska, Lili Borbély Berta, 
Erzsike Csatlós Anna, Borcsa, szobaleány 
Ferenczy Olga. „Harcos idők", barom felvonás-
ban. Személyek: Apa Barta Lázár, Anya Ko-
vács Juliska, Sándor, Bandi, Juliska, a gyer-
mekeik Lőrinc/ Anna, Ábrahám Ágoston, Texe 
Manyika, Laci, az unokatestvér Bencze Tai_áa, 
Feri, Ernó. Misi, Bandi iskolástársai Sánta 
Lázár, Texe Emil, Páirubán Tónika. Történik 
az 1914—15. évi világháború idejen. Az öreg 
honvéd, egy jelenet. Személyek: Öreg honvéd 

Ferenc József,  Egy kis fiu  Virág Zoltán. Há-
borús szavalat, szavalja Gyarmati Margit. 
Kezdete este 8 órakor. Helyárak: 1-.HŐ hely 
1 korona 60 fillér.  2-dik hely l K 20 f.  Álló-
hely 1 korona. Tánc a győzelem után 1 Szí-
ves pártfogást  kér Az igazgató. * 

— Mozi. Vasárnap május hó 7-én, Csík-
szeredában az Edison raozgószinházb n bemu-
tatásra kerül az idény legújabb újdonsága: 
„A férj,  a feleség  és a harmadik" 3 felvoná-
sos dráma. A darab főszerepeit:  Careo Wieth 
és Ebba Thomsenn játszák. A két kiváló mű-
vész alakításainak régi pompájában jelenik 
meg ismét előttünk a különösen jól megirt 
szerepeikben. Ezen nagyon szép és finom  témát 
rendkívül sok ízléssel, művészettel rendezték 
meg s a mig ői előkelővé, magasringuvá va-
rázsolták. A csodaszép felvételű  darabnak a 
legelőkelőbb fővárosi  mozgóízinházakban pá-
ratlan sikere volt. A műsor kiegészítő pontjai; 
1. Klippon Sclione természet utáni felvétel. 
2. Szakácsnék gyöngye, vígjáték 2 felvonás-
ban. 3. A jássz vőlegény, huinoro3.4. A frakk-
nadrág, humoros. 

I R O D A L O M . 
Az  ,Uj  Idők"  Mátrai  Ferenc  Béla-most 

kiadott  könyvéről: 
Rajzok,  elbeszélések.  Az irodalom nagy, 

őszinte szeretete karakterizálja Mátrai Fe-
renc Béla írásait, aki, bár nem tartozik az 
ösmertebb irók közé, szorgalmas műveiője 
az irodalomnak. Amint könyve helyeseb-
ben kis fiizete  — hátlapján jelzi, ez már az 
ötödik kötele és ezenkívül még hat kötet 
anyaga áll sajtó alatt. Ez mindenesetre nem-
csak nagy szorgalomra, lankadatlan buzga-
lomra vall. Du mostani kötetében, amely 
„Rajzok, elbeszélések" cim alatt jelent meg, 
az ambició mellett a tehetség jeleivel is 
találkozunk: történeteit elég ügyesen kom-
ponálja meg, alakjait karakterizáló erővel 
allitja elénk és stílusa, amely elég színesen 
fejezi  ki hangulatait, könnyed, gyakorlott toll 
írásainak benyomásával hat. Tizenkét no-
vella és bangulatkép van e kis kötetben, 
amelynek előszavát Domonkos István irta. 
A .Rajzok, elbeszélések" Singer és Wolfner 
bízományában jelent meg. 
Herczeg Ferenc lapja kétségkívül ma a 

legoleó fóruma  a nyiroknak, mely hasábjait 
inkább csak a .beérkezett" s a népszerűség 
aranysugaraibán sütkérező irók és művészek 
munkáinak ismertetésére szokta megnyitni s 
különösen ma, midőn a képes lapok is minden 
terüket a háború aktualitásainak tartják fötiD, 
figyelemreméltó  az ilyen nagy s tekintélyes 
ujsagnak az elismerése. 

Leközöltük azért is e kritikát, mert a 
munkatársunknak adott elismeres részben a 
Cdiki Lapoknak is szól, hova Mátrai Fereuc 
Béla nem egy sikerűit dolgát adta le közlésre 
s most szívesen vesszük tudomásul, hogy a mi 
tárcarovatunk közleményei a legmagasabb ige 
nyeket is kielégítik s hogy dolgozótársunk 
munkásságát a legszigorúbban ítélkező irodalmi 
körök is megértő érdeklődéssel kisérik. 

Szám 316—1916. 

Faeladási hirdetmény. 
A tusnádi közbirtokosság eladja Tus-

nád községházánál 1916- evi május 
h ó 2 5 é n d. e. 10 órakor kezdődő 
arveresen a Csikvármegje Tusnád köz-
sége határában levő Baipalak jevii er 
dejenek mintegy 117 kat. hold területén 
az 15S2/1916. keb. számmal Kihaszná-

lásra engedélyezett luo- és jegenye-
fenyő  faállományát. 

A vágás területe a tusnádi ország-
úttól 8 kilóméter, a máv. Tusnád köz-
ség állomásától pedig 8 kilóméter tá-
volban van. 

Az eladás tárgyát képező faállora&ny 
törzsenkénti bemérés szerint 40450 drb 
fenyő  szálfa  bruttó 39589 ms nettó, 
32736 m8 60°/o.ban jegenye, 40°/. ban 
lucfenyő  kereskedelmi fát  és 825 ma 

cserzésre alkalmas lucfenyő  kérget tar-
talmaz. 

Kikiáltási ár 290100 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10°/o-a. Kihasz-
nálás időtartama 3 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a csikszentmártoni m. kir. já-
rási erdőgondnokságnál rendelkezésre 
állanak. Az erdőgondnokBágnál megte-
kinthető a részletes becslési munkálat is. 

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

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező bi-
zottság elnökénél nyújtandók be. A meg-
ajánlott összeg számokkal és betűkkel 
is kiírandó s az ajánlatban kifejezendő 
az, hogy ajánlattevő az árverési és szer-
ződési feltételeket  teljesen ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

Tusnád, 1916. évi április hó 27-én. 
Csatlós István, 

közbirt. elnök. 

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; 
készit müfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj-
padlás nélkül, korona 
és liidmuakálatokat. 

10 évi garancia! 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

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

4 9 -

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

S z i v e s t - U L d . o a M . á u s - v a - 1 1 

Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke n. é. közönségét tisztelettel értesiteni, 
hoo-y a brassói jóhirnevü cégem raktárából, Csíkszeredában, 1916. évi junius hó 2-án 
az országos vásár alkalmával, a „Hutter"-szállodában egy Ízlésesen összeválogatott 

• c r nyári női-, leányka- és gyermek-kalapokat 
( a leefinomabbaktól  a legegyszerűbbekig fogok  kiállítani és azokat 

a leliutánvosabb árban elárusítani. - Szíves megtekintest vetel-
* a A e ö U köte leze t t ség nélkül kér, kiváló Jásztelettel 
I B e d © 23ÖZa* női divatkalap áruháza 



k oldal. L A P O K . s m . 

A H Ö L S Y K Ű Z Ű N 5 É E F 1 G Y E L M E B E ! 
Bécsi és budapesti bevásárló körutamból hazatérve, szíves figyelmébe 
ajánlom a t. közönségnek dúsan felszerelt raktáromat. Hoztam a legújabb 

modelkalapokat, üres formákat,  díszeket és arefátylokat. 
Átalakításokat a legrövidebb idő alatt készítek. 

Ligeti Samuné Gsikszereda, a m. kir. dohány nagytőzsde mellett. 
3 - 3 
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Egy jó karban levő 1 a n d a u e r 
kocsi és egy fél  fede lű  kocsi 
jutányos áron e iadó. — Hol? 
Megtudható a kiadóhivatalban. 

Csíkszereda r. t. város tanácsától. 
Szám 1546—1916. vt. 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik a Csíkszeredai Ta-

karékpénztár Részvénytársaságnál az 
alább felsorolt  eizálogoíiou es ki ue;n 
váltott értéktárgyakra 1916. év i má-
j u s h ó 13-án d. u. 3 órakor, nyilvá-
nos árverést tüzünk ki, mely Dupon. 

1. Egy drb aranyóra lánccal Kor. 150 
2. Egy drb arany óralánc . 21 
3. Egy pár arany fülbevaló, 

egy arany melltű „ 140 
4. Egy drb brilliáns arany 

női g>ürll 32 
5. Eey darab rövid arany 

óralánc éremmel . 35 
6. Kettó drb arany karika 

gyürü 15 
7. Egy drb arany óralánc 50 
8. Egy darab arany karika 

gyürll 12 
9. Egy drb arany női óra-

lánc 50 
10. Egy drb brilliánskövü női 

arany óra, hosszú lánc 
cal, 1 drb brilliáns arany 
gyllrü és egy drb kar-
kötő briliíánssal . . 334 

11. Egy darab dupla fedelű 
arany óra, lánccal. E$ry 
drb több kövü gyémánt 
gyürü, 1 darab brilliáns 
gyürü, 1 pár arany fül-
bevaló . . . . 200 

12. Egy drb ezüst óra lánccal 10 
13. Egy drb ezüst óra, 1 drb 

lánc és 1 darab fonott 
arany gyürü 9 

14. Egy drb aranyóra lánccal „ 110 
15. Egy drb fejea  arany gyürü „ 20 

összeBen Kor. 1191 
a legtöbbet ígérőnek azonnali kés/pónz 
fizetés  mellett el fognak  adatni. 

Csíkszereda, 1916. évi április hó 
17-én. 

A városi tanács. 

• B l * » r. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügy-

minisztérium ellenőrző közegei u Magy. Kir Siab. Osztáíysorsjaték (XXXVI, 
sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a íoárusitók-
uiik arusitön végett kiadattak. 

Az I osztály liu.íáea 1916. evi május 24 és 25-én tarratik m^g. A 
húzások a Magy. Kir. Lottójövedeki Igazgatóság, mint állami ellen-
őrző hatóság, és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a 
huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi 
árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1616. évi május hó 3 án. 
Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték Igazgatósága. 

Tolnay. Hazay. 

írógépek és vízvezeték berendezések 1 
szakszerű javítása elvállaltatik 1 

A Csíkszeredai Yillainos-münél. | 
1— 

Vendéglő bérbeadó! 
Sepsi a 7.6 u tgy ö rgy ön, Főtér mellett 

A KORONA VENDÉGLŐ 
1916. évi október hó 1 túl bérbeadó. 
R^gí jó forgalmú,  külöuösen vidékiek 
legelső beszálló helye. — Bővebb felvi-
lágosítást nyújt bérbeadással megbízott 

özv. dr. Bochkor Oszkárné 
Kolozsvár, Ferenc József-ut  74. sz. I. emelet. 

Közvetitők kizárva. 2 - 5 

Csiktaploczai határon fekvő  25 
hold Olt-melletti és 32 hold 
erdei kaszáló csíkszeredai kir. 
közjegyzői irodában 1916. évi 
május 7-én, vasárnap reggel 
9 orakor haszonbérbe adatik. 

2—3 g i m n á z i u m o t végzett flu 
tanulónak felvétetik  Pototzky 
Pál női- és ferfidivat-üzletében 
Csíkszeredában. 

MtvuYHyTK >ţt» fflv/ţiyiE  /in 

Hölgyek figyelmébeI 
Állandóan raktáron tartok legdivatosabb hajcsattokat, haj-
tűket, fésűket,  szappanokat, kozmetikai cikkeket, valamint 
mindennemű illatszereket. Kifésült  hajak bekötését elvállalom. 

Hölgyek hajfésülése  ondolálással és hajmosással. 
Kész hajmunkák és nöl piperecikkek szép választékban. 

A mólyen tisztelt közönség szives pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 

Szabó Lajosné női fodrászterme 
Csíkszeredában, a Hutter-szállodával szemben. 

Nyomatott Vákér k könyvnyomdájában, CsikaieredákM. 




