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Kéziratok nem adatnak visssa. 

A háború. 
Az angol védkötelezettség általáno-

sítása egyik nevezetes eseménye a vi-
lágháborúnak. Sokáig ellenezte ezt a 
reformot  a közvélemény s az AEquith 
kormány maga is huzta-halogatta a dol-
got, amíg lehetséges volt. 

A toborzási módszerrel való több 
rendbeli kísérletezés, valamint a számos 
kivételen alapuló korlátolt védköfele 
zettség is főleg  azt a célt szolgálta, hogy 
Anglia időt nyerjen a szövetségesek ta 
masztoíta követelések kijátszására. Ha 
az angol kormány valaha is komolyan 
gondolt volna arra, hogy az általános 
védkötelezettség alapján fegyverre  szó-
lítsa a hadviselésre alkalmas férfiakat 
és milliós hadseregeket bocsásson ren 
delkezésére a megszorult szövetségesek-
nek, Anglia vagy egyáltalán nem vett 
volna részt a világháborúban, amennyi-
ben az ó közvetlen részvétele nélkül 
háborúra Bor kerülhetett volna, vagy 
pedig már legalább egy évvel előbb 
megbarátkozott volna az általános véd-
kötelezettség gondolatával. 

Amikor a hadizenet váltás történelmi 
pillanatában a Londonból távozó német 
nagykövetnek Qrey külügyér azt mon-
dotta, hogy Anglia semmivel sem koc-
káztat a háborúban való aktiv részvé-
tellel, mintha semleges szemlélője marad 
az eseményeknek, bizonyára nem gon-
dolt arra, hogy a háború huszonegyedik 
hónapjában az angolok kénytelenek lesz-
nek kölcsönkérni az általános vódköte-
lezettséget a gyűlölt porosz miiitáriz-
mustól. 

Sok minden történt a háború kitö-
rése óta, amire ugyancsak nem gondol-
hatott az elbizakodott Albion, de a leg 
fájdalmasabb  csalódást mégis a német 
mintára szabott véderőreform  kénysze-
rült elfogadása  okozta. Fájdalmas és 
megalázó volt ez az elhatározás nem-
csak azért, mert ellenkezett az angol 
szellem és alkotmány legféltettebb  ha-
gyományaival, hanem mert ezt a forra-
dalmi lépést nem a haza védelme, nem 
ÍB az elkerülhetetlen szükégesség, ha-
nem a szövetségesek kategorikus köve-
telései kényszeritették rá az angol népre. 

Az entente katonai helyzete állandóan 
válságos. Oroszország ázsiai sikerétől 
eltekintve, amelyekben éppen Angliának 
telik a legkevesebb öröme, a szövet-
ségesek egyike sem képes nagyobb ered-
ményeket felmutatni. 

Olaszország ujabb erőlködése is hiá-
bavalónak bizonyult s ma már inkáb azt 
a oélt szolgálja csak, hogy hadaink offen-
zív előretörését lehetőleg megakadá-
lyozza. 

Oroszországnak volt ugyan elég ideje 
arra, hogy mult nyáron széjjel vert ha-
dait rendbe szedje és ujabb csapatok-
kal gyarapítsa támadó erejét, de alig 

hogy megmozdult az orosz kolosszus, 
meg is kellett állania. Agyaglábaival 
nem volt képes eljutni pozíciónkig, jól-
lehet America és Japán bőségesen gon-
doskodtak az offenzívához  szükséges 
munícióról. 

Franciaországon megint erőt vett a 
hisztérikus láz. A szakemberek kritikái 
még csak fokozzák  a tömegek rendkí-
vüli idegességét. 

Alig, hogy magukhoz tértek a fran-
ciák abbeii caalódukból, hogy nem ők 
indítottak felszabadító  offenzívát,  hanem 
ellenkezően megint a németek kezdték 
a nagy támadáBt: már is számolniok 
kelleit ujabb katasztrófával.  Verdiin 
eióu megint csak bebizonyult a németek 
katonai fölénye  és a város sorsáért 
heteken át remegett egész Franciaország. 

Két hónapi hősi védelem után némi 
szünet állott be a hadmiveletekben és 
ekkor a franciák  megint reménykedni 
kezdtek. Azt hitték, hogy végleg sike 
rült megállítani az ellenség támadásait 
és hogy a Verdun előtti harcok immár 
befejeződtek. 

Csakhogy a németek nem azért pi-
hentették fegyvereiket,  mivel a két 
hónapos offenzíva  kimerítette erejüket, 
hanem mert a pihenésre szánt időkben 
még jobban kiepitették az elfoglalt  po-
zíciókat s most már friss  erővel fog-
hattak hozzá Verdun megostromlásához. 

Május 5-én kezdődött a harc Verdun 
egyik legfontosabb  pozíciója, a 304 
számú magaslat ellen. Több napos véres 
küzdelem után a pomerániak felküzdötték 
magokat a hegy gerincére, és jóllehet 
a franciák  mindent elkövettek az ellen-
ségnek e nagy fontosságú  állásból való 
elűzése céljából, a németek mégis urai 
maradtak a helyzetnek és a magaslatért 
folytatott  hat uapos harcban 53 tisztet 
és 1516 főnyi  legénységet foglyul  ej-
tettek. 

A verduni harcokkal egyidőben az 
angol fronton  is nagyobb mérvű tevé-
kenység mutatkozik. 

Szalonikiban és Valonában ellenben 
még mindig változatlan a helyzet. 

ÁZOM, atil kjlM 
a mmm j 

Csíkszereda, május 16. 
A világháború kétségen kivUl a befejező 

aktus előtt áll. Számos megdönthetetlen bizo-
nyíték igazolja ezt és semmi kétség, hogy ez 
a vég, amelynek immár küszöbére léptünk, 
reánk nézve dicsőségesen győzedelmes lesz. 
Ahol ma — messze ellenséges földön  — az 
északi tengertől a görög határig a mi csapa-
taink állau&k, onnan az erejefogyott,  kimerült 
antantcsapatok többé kl nem emelhetik őket. 

Ennek a végső fázisnak  a megérleléséhez 
azonban pénz kell. Ezt a pénzt pedig azoknak 
kell előteremteniük, akik ittbon maradtak, hiszen 
ezzel is még mindig aránytalanul csekélyebb 
áldozatot hoznak a nagy függetlenségi  harcban, 

mint azok, akik mellükkel az ellenségnek 
szembe fordulva  veszik ki részüket a gigászi 
küzdelemből. És ezt a pénzt sem áldozatként 
kéri a kormány az itthonmaradottaktól. Ellen-
kezőleg, busás kamatot ad reá, szóval csak 
arról van szó, hogy az itthonmaradottak lega-
lább bizalommal legyenek azon jövő iránt, 
amelyért véreink a harctéren küzdenek. 

Akadnak mégis éppen a legvagyonosabbak 
között, akik komisz önzésből ölbetett kezekkel 
nézik végig, mint bocsátják utolBÓ fillérüket 
a kisemberek, a szegények a nagy ttgy szol-
gálatába, miközben ők, akik vagyonuk tekin-
télyes részét talán éppen a háborúban szerez-
tek, nyugodtan ülnek pénzeszsákjaikon. Esek 
a jó emberek azonban alaposan tévednek, ha 
a/t hiszik, bogy ók majd igy szépen ki is 
böjtölik a háborút. Jöhetnek kényszereszközök, 
amelyek őket hazafiúi  kötelességük teljesítésére 
kényszeritik, de ba még sikerülne ÍB nekik 
észrevétlenül meglapulniok a nagy tumultusban, 
a báboru után oda kerülnek a szégyenpadra, 
ahol homlokukra sütik a gyalázat bélyegét 
Nem a fölöslegünket  kéri tőlünk a kormány, 
banem mindenünket. Bújjanak hát elő odvaik-
ból a hadikölcsönjegyzések elől bujkálók és 
teljesítsék kötelességüket, amíg nem késői, 
amig ujjal nem mutatnak rájuk azok, akiknek 
nyugodt leikiiBmeretük ezt megengedi. 

Ismerjük a bujkálókat Csíkban is és nem 
fog  bennünket megakadályozhatni semmi abban, 
hogy a nevüket, mihelyt a kölcsönjegyzósek 
ideje lezárul, nyilvánosságra hozzuk. A szé-
gyenpír égeti majd le arcukról a bőrt és fájni 
fognak  nekik a százezreik, amelynek egy ré-
fzet  megtagadták kölcBönképpen azoktól a 
katonáktól, akik az ó vagyonukért éa az ó 
biztonságukért hullatják vérüket. 

Ütött a tizenkettedik óra. 
Ez talán az utolsó alkalom, amikor az 

anyagiakban dúsak is szolgálatot tehetnek a 
uemzetnek, amelynek ók is fiai.  Jaj nekik ha 
kimaradnak a sorból, vagy ha szemfényvesz-
tésből csak alamizsnát dobnak arra az oltárra, 
amely mellett testvéreik az életükkel áldoznak. 

állanak a szél 
Minden föld  be van vetve. 
Koós tanácsos nyilatkozata. 
Nemrég közöltük volt azt az örvendetes 

hírt, hogy vármegyénkben a gazdasági mun-
kálatok haladása kitűnő. Most szélesebb ós 
általánosabb viszonylatban dr. Koós Mihály, a 
székelyföldi  földmicclésügyi  miniszteri kiren-
deltség vezetője nyilatkozik ilyen értelemben. 
Koós miniszteri tanácsos munkatársunk előtt 
ezeket mondotta: 

Erdélyben ez a mezőgazdasági esztendő 
a legszebb reményekre jogosít. A földeket  min-
denütt megmunkálták és mindenütt bevetették, 
amely a vármegyék ellenőrzése meUett inkább 
a mi népünk természetes ösztönének, munka-
szeretetének és kiváló gazdasági érzékének 
köszönhető. A faluk  népe soha nem képzelt 
igyekezettel segített egymásnak a földek  meg-
művelésében s több esetet tudok, amikor olyan 
emberek, akik hosszú esztendők óta haragban 
voltak, szívesen siettek egymás segítségén». 

— Milyenek a kilátások az aratási mnnká-
latokhoz szükséges munkaerőre vonatkozóan? 

A kilátások Erdélyben kUlönösen jók. Ut 
ugyanis legtöbb helyen nem kaszával, hanem 
sarlóval aratnak s ez a munka nem igényel 
feltétlenül  férfimunkást  s ezt az asszonyok 
eddig is elvégezték. Különben is az orosz fog-
lyok AZ aratáshoz már a tavaly Is kitűnően 
beváltak s semmi kétség nincs aziránt, hQgy 
nagy hasznára lesznek a mezőgazdasági mun-
kának. Áriában kijelenthetem, hogy u w 
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évi mezőgazdasági esztendőt illetőleg a legcse-
kélyebb aggodalomra nincs ok. 

De maguk a gazdák is jó reméayekkel 
vannak eltelve. Egy ismert nevii marostorda-
megyei nagybirtokos ezeket mondta: 

— Igaz, hogy akik itthon maradtak, azok 
többet dolgoztak ebben az esztendőben, de én 
sebol sem tudok bevetetlen földet.  A magyar 
ember szemében bün az, ha a termőföldet 
parlagon hagyják s ebbe a vétekbe senki 
sem akart beleesni. Láttam a románlakta vi-
dékek szántóföldjeit  is és mondhatom, hogy a 
román parasztok is nagyon szépen kitettek 
magukért a földek  megmunkálásában. Az őszi 
vetést itt-ott elhanyagolták ugyan, tavasszal 
azonban bevetették az összes földeket. 

L E G Ú J A B B . 
Nagy győzelmek az olaszok felett. 

3000 olasz fogoly,  7 ágyú, 14 gépfegyver. 
Budapest,  mójüs  16. 

{Hivatalos.)  Hő  fer  altábornagy,  a vezér 
kari  főnők  helyettese  a  főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orosz ós délkeleti harciéren nincs ujabb 
esemény. 

Olasz harctéren a tüzérségi harcok sok 
helyen nagy hevességgel fejlődtek  ki. Doberdó 
fensik  szakaszán a bevált eg r i népfelkelő 
ezred Monfalconetól  keletre benyomult olaszok 
árkaiba, 5 tisztet és különböző lovas ezredek-
ből való 150 főnyi  legénységet elfogott  és egy 
gépfegyvert  zsákmányolt. Se. Martinétól nyu-
gatra tegnapelőtt elfoglalt  állásunkat ellenség, 
minden annak visszahódítására irányuló eró 
feszítése  dacára, megvédte és megerősítette. 
Itt három tisztet és 150 főnyi  legenyseget fog-
tunk el, egy gépfegyvert  és sok egyéb hadi-
szert zsákmányoltunk. 

Ma reggel ellenséges repülők Costenjevica 
és több világosán megjelölt egészségügyi in 
tézetre bombákat dobtak le, anélkül azonban, 
hogy kárt okoztak volna. Görzi hídfőnél,  Pla-
vánál és tolmeini szakaszon tüzérségünk ellen-
ség fedezékeit  erőteljeB tűz alatt tartotta. Ezen 
a harcvonalon különböző gyalogsági vállalko-
zások Borán egy tisztet és 116 főnyi  legény-
séget fogtunk  el. 

Karinthiai arcvonalon jó látási viszonyok 
mellett szintén élénk tüzérségi harcok fejlőd 
tek ki. Ponteblánál csapataink és bersagiieri 
osztagok között gyalogsági harc alakult ki. A 
Dolomitóknál, Col di Lana és Tre Sasin terü-
letén levő állásaink ellen intézett több olasz 
támadást vertünk vissza. 

Déltirolban csapataink ellenálhatatlan tű 
zéreégi tűzhatás támogatása mellett elfoglalták 
Armenterra gerinczen (Sugana völgytől délre), 
Vilgereuth-fensikon,Teragnoló-völg>tól  északra 
és Roveretotól délre az ellenség első állasait. 
Ezekben a harcokban 65 tisztet, köztük egy 
ezredest és több mint 2500 főnyi  legénységet 
fogtánk  el, 11 gépfegyvert  és 7 ágyút zsák-
mányoltunk. Egy ellenséges repülőgépet le-
lőttünk. 

Visszavert francia  támadások. 
Berlin,  május  16. 

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

Nyugati harctéren a front  különböző részein 
végrehajtott kisebb vállalkozások több anţol 
és francia  hadifogoly  beszállítására vezettek. 

A Maas nyugati pariján a 304-es magaslaton 
levő állásaink elien intézett több gyengébb 
francia  támadást tüzérségi, gyalogsági es gép-
puska tüzünkben visszautasítottunk. 

Keleti és balkán harctéren uem volt külö-
nösebb esemény. 

Az olaszok nagy veresége. 
141 tiszt, 6200 fogoly,  13 ágyú, 

17 gépfegyver. 
Budapest,  május  17. 

{Hivatalos).  Hőfer  altábornagy,  a vezér-
kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról 
jelenti: 

Olasz harctéren tüzérségi harcok az egész 
vonal mentén tartanak. A doberdói fensikon, 
Bt. Martinótól nyugatra uj állásainkat akna-
robbantással kiszélesítettük, ezt az ellenség 
részéről pergőtttz és egy támadás követte, 
melyet 43-ik számú gyalogezredünk kézigránát 
harcban vţrt vJmz». 

A görzi bidfőnél,  Km-szakaszon, Fiitschnél 
és Karinthiai arcvonalon a tüzérségi tttz időn-
ként rendkívül élénk vot. A Dolomitokban az 
ellenségnek Hexenfeld  nyereg ellen intézett 
éjjeli támadását visszavertük. 

Déltirolban csapataink az Armenterra-hegy-
háton, a Vielgereuth-l'ensikon elfoglalták  ellen-
ségnek Soglcio d'Aspiro, Costo d'Ágra Maronia 
hadállásait, behatoltak a Terragnoló-szakaszon 
Piazzába es Valdogába, elűzték az olaszokat 
Moscherieból és éjjeli rohammai elfoglalták 
El Zúgna Tortat (Roveretotól délre). Ezekben 
a harcokban az olasz foglyok  száma 141 tisztre 
és 6200 főnyi  legénységre emelkedett, a zsák-
mány 17 gépfegyver  és 13 ágyu. 

Szárazföldi  és tengeri repülő járőreink egy 
erős raja tegnapelőtt éjjel és tegnap reggel 
Velenoben, Gestreben, Cormansban. Cividale-
ban, Udinében, Perja Carnilban és Trevisoban 
a pályaudvarokat és egyéb telepeket bősége-
sen bombázták. Mindenütt, de különösen Udi-
nében, ahol mintegy 30 ellenséges ágyu hatas-
talanul intézett repülő jármüveink ellen elhá-
rító tüzelést, erős hatást figyeltek  meg re-
pülőink. 

Elénk harcok nyugaton. 
Immelmann a 15-ik gépet lőtte le. 

Berlin,  május  17. 
(Hivatalos.)  A német nagy  főhadiszál-

lásról  jelentik; 
Lenstól délnyugatra aknai obbantásokkal 

kapcsolatban élénk kézigránát harcok folytak. 
A Maas mindkét pártján kölcsönös tüzérségi 
tevekenység, mely időnkint igen hevessé foko-
zódott. A franciáknak  a 304 magaBlat déli lej-
tője ellen intézett két támadása zárótüzünkben 
összeomlott. 

Immelmann főhadnagy  Bolautól nyugatra a 
15-ik ellenséges repülógepet lelőtte. Tournes-
sénél legyőztünk egy angol repülőgépet, 2 angol 
tisztjét sebesületlenül elfogtuk. 

Balkán harctéren Vardar-területen állásaink 
ellen előnyomuló gyenge ellenséges osztagokat 
visszavertünk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A negyedik hadikölcsőn. Május 

23-án lezárul a negyedik hadikölcsőn jegyzese, 
ezért a hátralevő kevés időt mindenki, aki még 
nem tett eleget hazafiúi  kötelességének, hasz-
nálja fel  a jegyzésre. Aláírási helyeinket most 
is sűrűn keresik fel  a kis emberek, de nagyobb 
jegyzések is történnek még mindig, bar azok 
nagyrésze már a jegyzési idő első felében  esz-
közöltettek. Ujabban a következő jegyzésekről 
értesültünk: 

Az Agrár Takarékpénztár csíkszeredai fiók-
jánál : 

B. rmann Wolf  Gyimesbükk 20.000 K, Far-
kas Gyurka főgimn.  I o. t. tanuló Csíkszereda 
50 K, Csáki Istvánne Szépviz 2000 K, Trohán 
Béla Csikszeuttamás 3000 K, Fülöp Alajos 
Csíkszereda 5000 K, Kalamár Istvanné 1400 
K, Fejér Dóra 200 K, özv. Endes Józsefné 
Csikszentsimon 5000 K. 

A Csíkszeredai Takarékpénztárnál jegyeztek: 
Szopos Józsefné  Csíkszereda 600 K, Sala-

mon Ilona Csíkszereda 1400 K, özv. Jakab 
Antainé Somlyó 1200 K, Burján Károly Csik-
szentltelek 2000 K, Hozó AnnaÁgoBtoné Csik-
szentlélek 200 K, Zakariás Geróné Csík csicsó 
6000 K, Tanulmányi kirándulási alap Csíksze-
reda 200 K, Közbirtokosság Pálfalva  5000 K, 
N:gy György I. gim. tanu.ó Csíkszereda 100 
K, Erdóvásár alap Csikszentlélek 11.400 K, 
Tenyész alap Csikmindszent 150 K, Tenyész 
alap Csikszentiek 100 K, Csikszentlélek köz-
ség 100 K, Munkás alap Csikmindszent 100 K, 
Nagy Boriska Csíkszereda 100 K, Apponyi La-
jos Csíkszereda 100 K, Becze Imrené és fia 
Gyárfás  Csikdeine 2000 K, Kiss János Gyimes-
bükk 10 000 K. özv. Bakó Györgyné Csikbánk-
falva  800 K, Csikegyei Gazdasagi Egyesület 
Csíkszereda 2000 K, Czikó János Mindszent 
5000 K, Sita Denesné Csíkszereda 2000 K. 

A csíkszeredai postahivatalnál 40.000 ko-
ronát és a M kir. adóhivatalnál 30.000 koro-
nát jegyeztek. 

A csikszentmártoni Székely Népbanknál 
kisemberek igen sok apró tétekben 110,000 
koronát jegyeztek. 

G.vergyószentmiklóson május 12-ig a Gyer-
gvói Első Takarékpénztárnál 396,450 koronát 
(77 tétel), a Népbanknál 70,700 koronát (15 
tétel), a Gazdasági és Iparbanknál 22,500 ko-
ronát (25 tétel), a postánál 2000 koronát (7 
tétel), a városi árvaszék 41,000 koronát és a 
vţrop maga 600,000 koronát jegyzett, 

— Kitüntetés. A király dr. Betegh Mik 
lósnak, Torda-Aranyos vármegye főispánjának, 
kormánybiztosi állásától való felmentése  al-
kalmából, kiválóan buzgó és eredményes köz-
hivatali működésével szerzett kitűnő érdemei 
elismeréséül, a Szent István-rend kiskeresztjét 
díjmentesen adományozta. 

— Csikóárverés. Hétfőn  délelőtt tarta-
tott meg a 82 drb. wolhyniai csikó nagysikerű 
árverése. A vármegye minden részéből nagy 
számmal jelentek meg gazdáink és ugyancsak 
magas árakat fizettek  a csikókért. A 82 drb. 
csikóért majdnem 35,000 korona folyt  be. A 
napokban ezenkívül 29 drb. lókórházi selejt ló 
ls osztatott ki. 

— Kitüntetés. A király elrendelte, hogy 
Csiszer Imre 3. népfelkelő  ezredbeli hadnagy-
nak az ellenséggel szemben tanúsított vitéz 
magatartásáért a legfelsőbb  dicsérő elismerés 
tudtul adassék. 

— Kirendelés. A m. kir. pénzügyminisz-
ter Papp László csikszeredai pézügyóri biztost, 
Szerbiának osztrák-magyar katonai közigazga-
tás alatt álló területén ellátandó jövedéki el-
lenőrzési szolgálat céljaira, a belgrádi CB. és 
kir. katonai főkormányzÓBághoz  kirendelte. 

— A biroság köréből. A király Incze 
Dénes gyergyószentmiklósi és Gözsy Péter csik-
szentmártoni járásbirákat a VII. fizetési  osz-
tályba sorozott járásbirákká, Pulszky Mihály 
gyergyószentmiklósi és dr. Zonda Gergely szász-
régeni járásbirósági albirákat jelenlegi szék-
helyükön járásbirákká és Bánhidy Gyula nagy-
kanizsai törvényszéki jegyzőt a IX. osztályba 
sorozott jegyzővé kinevezte. 

— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminisz-
ter Csikvármegye területére alakítandó és a 
jövedelemadó (hadiadó) elsőfokú  megállapítá-
sára hivatott ttdófelszólamlási  bizottságba Dr. 
Nagy Béni csíkszeredai, Ágoston Ágoston gyer-
gyócsomafalvi,  dr. Kovács Gyárfás  csikszeredai 
lakósokat rendeB tagokká, Teutsch Frigyes 
.szepvizi, Brassai Károly várdotfalvi  éB Sáska 
Kajtán gyergyószentmiklósi lakosokat kinevezte 
éa az elnökhelyettesi teendők ellátásával dr. 
Nagy Béni rendea tagot megbízta. 

— Személyi hírek. Bartalis Márton (uj-
miaés) Csikszentgyörgyre, Csiki Péter (m'misés) 
Caikcsatószegre, Lakó János (ujmisés) Piskire 
es Nagy Jánoá (ujmiséa) Csikkarcfalvára  kül-
detett káplánnak. 

— Plébános! vizsgát tettek Barthos Mi-
hály kozmási, Márkus Endre taplócai, Rónay 
Aurél holcmányi. Kovács Bilázs csikszentimrei. 
Bíró Sándor futásfalvi  lelkészek, továbbá 
György Imre brassói és Stenczel Lajos gyer-
gyószentmiklósi segédlelkészek. 

— Dr. Gar El Hatna V. a osikszeredai 
moziban. Vasárnap e hó 21-én kerül bemu-
tatásra a „Nordisk* nagy hirü detektív film-
sorozatából a rDr. Gar El Hama V.* cimü 
rendkívül érdekes detekúvtörténet3 felvonásban 
Dr. Gar El Hama a legagyafurtabb  és a leg-
ügyesebb gonosztevők egyike, a ki ezuttil 
gyémánttolvajlást követ el s igy kezdődik a 
küzdelem közte és a detektív között, már-már 
ugy látBzik, hogy örökre ártalmatlanná teszik, 
mikor a legválságosabb pillanatban indus-
maszkban sikerül az üldözők elől végleg el-
tűnnie. Ezt a cselekményt a Nordisk-gyár 
felülmúlhatatlanul  ötletes rendezéBben oly 
pompásan dolgozta fel,  hogy ezen filmet  a 
legkiválóbban közé kell Boroznunk. A film 
fÓBzereplője  Aage Hertel a legnépszerűbb Nor-
disk színészek egyike. A kísérő műsor keretében 
bemutatásra kerül: Festett világ amerikai 
színmű 2 felvonásban,  Buki kimenője humoros, 
Legújabb harctéri felvételek. 

— Városi közgyűlés. Csíkszereda város 
képviselőtestülete szombaton közgyttléBt tartott, 
melynek tárgya a főjegyzői,  adótiszti és ren-
dórirnoki állások betöltése volt. A képviselő-
testület ugy határozott, hogy tekintettel a há-
borúra, a főjegyzői  és rendórirnoki állást nem 
tölti be. Az adótiszti állásra a nyomban meg-
ejtett választáson Szobodeczky Aladár válasz-
tatott meg. Városi főjegyzőnek  a képviselőtes-
tület dr. Orbán Gábor aljegyzőt helyettesitette, 
a szabályszerű illetményekkel. 

— Megszűnik az általános házbéradó. 
Schuster Olivér pénzügyigazgató-helyettes ren-
deletére Csíkszereda városban most fo!y  a ház-
adólajstromok uj összeállitása. Értesülésünk 
Bzerint a városban jelenleg annyi lakás áll 
üresen, hogy alaposan lehet várni, miszerint 
a folyó  évben a város ismét visszakerül ház-
osztályadó alá. Tudvalevőleg ugyanis a bérbe-
adott lakrészek mindössze 17-el haladták meg 
az összes lakrészek felét,  ez a szám azonban 
tgott kUebb az (San* Iftkrimk  fiiénál 
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— Hadblróikinevwés. Dr. Ady-Endre 
néplWkdó' tizedest a brassói 24. népfelkelő  pa-
rancsnokság nyilvántartásában a háború tar-
tamára tartalékos főhadnagy  hadbiróvá nevez-
ték- ki ÓB a kolozsvári honvéd hadosztályblró-
sághoiosetották be. 

Kinevezések. Mórik Károly 24. hon-
védgyalogezredbeli népfelkelő  hadnagy fóhad-
nagygyá, dr. Pál Oábor 24. népfelkelő  had-
nagygyá neveztetett ki. 

— Halálozás özv. Kovács Andrásné szili, 
ktsdnsentléleki Orbay Berta folyó  hó 16-án, 
66 éves korában meghalt Csiksomlyón. 

— Pályázati hirdetés. A székely keresz-
túri m. kir. állami elemi népiskola tanítóképző-
intézet 1. osztályába az 1916—1917. iskolai 
évre felveszünk  40 oly éptestü, épszervezetü, 
egészséges ifjűt,  • akik 14-ik életévüket betöl-
tötték, de 18 évesnél nem idősebbek és a gim-
názium, vagy a reáliskola, vagy a polgári is-
kbla legalább 4 alsó osztályát, vagy a felső 
népiskolát jó sikerrel elvégezték, vagy a jelen 
ev junius hó végéig elvegzik. A felső  népiskolai 
tanulók felvételi  vizsgálatot tesznek a magyar 
nyelvtanból, számtanból, földrajzból  és törté-
nelemből. Az I. évesek részére több teljes In-
gyenes és féldijas  ellátás, továbbá évi 200 K 
ösztöndíj kedvezmény és teljes dijfizeréses  hely 
van rendszeresítve. A féldijas  havi 20, a tel-
jes fizetéses  havi 40 K-t fizet.  Ezen kedvez-
mények kitűnő és teljes elómenetelü növendé-
keknek fognak  adomanyoztatni. A bentlakók 
ingyen lakást, fűtést,  világítást és mosást élvez-
nek. Ingyen gyógykezelesben minden rendes 
tanuló részesül, azonban a gyógyszerek ára 
részben vagy egészben megtérítendő. A felvé-
telért sajátkezüleg irt és 1 koronás bélyeggel 
ellátott folyamodások  a Dm. vall. és közokt. 
miniszter úrhoz címezve jelen óv május 31-ikéig 
alulírotthoz küldendők be. Az először folyamodo 
kérvényét a következő éB szabályszerint fel-
bélyegzett okmányokkal szerelje fel:  1. Iskoiai 
bizonyítvány az 1814—1915. isk. évről s fél-
évi értesítő a jelen 1915—16. iskolai évről. A 
jelen ttfeovi  végbizonyítvány julius l éig az 
igazgatósághoz utólagosan beküldendő. 2. Szü-
letési anyakönyvi kivonat (állam:) 3. Tisztior-
vosi bizonyítvány arról, hogy a/o!yamodó semmi 
olyatrtesti fogyatkozásban,  fejletlenségben  vagy 
eltorsultságbao nem szenved,'amelyek a taní-
tással járó nehéz foglalkozásban  akadályoznák 
vagy pedig a serdülő gyermekek illetlen gu-
nyolását önként kihívnák. A tiszti orvosi bi-
zonyítványnak részletesen kell továbbá tanús-
kodnia arról, hogy a folyamodó  növendék tel-
jesen «gészseges, ép szervezetté bir s bogy 
különösen látási, haltasi és beszóló organuma 
hibátlan. A felvett  növendékek a beiratkozás 
alkalmával az intézeti orvos is megvizsgálja.' 
Zenei hallás vagy testi épség és egeszség 
tekintetében kifogás  alá eső tanuló vegleges 
felvételre  egyáltalán nem számithat. 4. Ujr.i-
oftási  bizonyítvány. 5. Hiteles községi vagy 
szegénységi bizonyítvány a szülők társadalmi 
állásának felemlitésével,  azoknak vagyoni álla-
potáról, kimutatva ebben részletesen, hogy a 
szülők ingatlan birtokuk, üzletük, iparuk, vagy 
hivataluk után s netalán egyéb forrásból  mily 
összegű évi jövedelemre számithatnak, vagy 
esetleg a növendék nem bir-e magánvagyonnal 
B ha igen, annak Jövedelme hová fordittatik  ? 
6. Hiteles csiládikimutatás (Községi elöljáró-
ságtól), melyben kimutatandó a családtagok 
száma névszerint, azoknak egyenként az élet-
kora s az, hogy közülük hány van a családfő 
közvetlen gondozása alatt és hány van távol 
a.BzUlői háztól s a távollevő mily mértékű 
neveltetési költséggel terheli meg a család-
fdntartót?  7. Honossági bizonyítvány (községi). 
A UR III, es IV. osztályba azok vétetnek ful, 
akik a megelőző évfolyamot  sikerrel elvégezték. 
Minden folyamodó  mellékeljen a kérvényéhez 
egy helyesen megcímzett levélboritékot is, 
hogy a nagy szünidőben felvételi  értesítést, 
esetleg az okmanyait biztosan megkaphassa. 
A felvételről  szóló értesítést minden folyamodó 
a miniszteri döntés leérkezése után azonnal 
fogja  megkapni (legkésőbb augusztus 10-ig). 
Szekelykereeztur, 1916. évi március hó 1-én. 
Újvári Mihály, állami tanitóképző-intézeti igaz-
gató. 

-J Gyapja forgalom.  A m. kir. minisz-
térium 1250—1916. M. E. szám alatt rendele-
tet adott k» a -gyapjukészletek forgalomba  ho-
zatalának korlátózása tárgyában, mely f.  é. 
április SO^én'Mpett életbe. E szerint minden 
gyapjokészlet a ,Gyapjuközpont'-nak bejelen-
tendő franaak  ajaniaádó tel megvételre. Más-
ként gyapjút értekesiteni és forgalomba  hozni 
b&ntetés terhe alatt tiltva van. A rendelet rész-
letei a kereabedalmi-és -Iparkamaránál meg-
tudhatók. 

MEQH1CÓ. 
A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZ9ÉNp\RSft5A.6 
az 1916. évi március hó 25-én megtartott közgyűlésnek, a ^meghívó és-rraéctag 
hírlapi közzétételének hiánya miatt történt, bírósági megsemmisítése íotytán,.3 

XXXIII. ÜZItETÉVl REPDES RÖZGYÜItÉSÍT 
C S Í K S Z E R E D Á B A N 1916. ÉVI JUNIUS HÓ 1-ÉN DÉLELŐTT 9 ÓKÖKOR 
KEZDÓDÓLEG SAJÁT HELYISÉGÉBEN FOGJA MEGTARTANI. &EUYEE A T. 

RÉSZVÉNYESEKET TISZTELETTEL MEGHÍVJUK. 
I 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Igazgatósági jelentés és zárszámadás beterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A felmentvény  megadása iránti határozat. 
4. Tisztujitás. « 
5. Igazgató, könyvelő, pénztárnok kérése lakbérek rendezése iránt 
6. Az ügyrend hitelesítésére 5 tag kiküldése. 

Az alapszabályok 23-iik §-ának kivonata. 
A szavazati jog akár személyesen, akár két tanú által aláirt felhatalmazással  eUátott ig$g-

bizott által — kinek azonban részvényesnek kell lennie — gyakorolható. 
Nő részvényesek csak felhatalmazott  által, gondnokság vagy gyámság alattiak gondnokuk 

vagy gyámjuk, illetőleg ezek meghatalmazottjai által gyakorolhatják szavazati jogukat; ez uft&bbi 
esetnél nem kívántatik, hogy a megbizott részvényes legyen. 

Azon részvényesek tehát, kik 1916. évi május hó 2-ig azintézet részyénykc}ny¥es«ript, 
mint ilyenek igazolva voltak, a fennebbi  módon .szavazati jogukat — részvény. bemutatá^ofiUujU 
gyakorolhatják. 

R Csíkszeredai  Takarékpénztár Igazgatóságának jelentése 
a pénztár 1915. évi működéséről. 

Mikor 33-ik évi jelentésünket és zárszámadásainkat a lefolyt  19J5.. évi..üzlftfcívj$l;előter-
jesztjük, hivatkoznunk kell "a megelőző évi jelentésünkben vázolt és mindnyájunk áJtaL.iynert 
közállapotokra, melyek — elég sajnos — máig sem változtak. Ezek miatt sfcrnyaszegeti  mű-
ködésünk csak a legóvatosabb körültekintések halárai közt mozoghatott. Egész' íven át Itftcsön-
üzletünkben az ujabb kifektetések  szüneteltek s annak köret a megelőző évekből -SEármazotf  hitel-
nyújtások lehető konszolidálása szabta meg. A moratóriumi jendelet .fokozatosan  enyhébb intéz-
kedései lassanként eloszlatták a nagy félreértéseket  s habár teljesenmeg nem szüntették, dfcboya--

tovább a helyesebb felfogások  érvényesülnek. 
Mult évi jelentésünkben vázolt azon állapot, hogy kifektetéseink  után a kamatok lanyhán 

folynak  be, máig is fennáll,  mert a moratóriumi rendeletek által engedett- határok közt való tör-
vényes eljárás legtöbbnyire a követelések teljes visszafizetését  eredményezi, de akülflfnbözö  rend-
kívüli viszonyok miatt hátrálékban álló kamatok befizetését  alig. befolyásol  ja,. Kamathátralékokban 
levő kUnnlevöségeink összege máig is felülhaladja  a 90.000 koronát, a mivel szemben..mintegy 
20.000 koronát tesz az előre fizetett  kamatok összege. Számadásaink reálitása é/dekében.dwibit 
a vagyonszámlában, utóbbit a teherszámlában nem vettük fel. 

Számadásainkban azon jelenség domborodik ki, hogy a jelenlegi-terhes -viszonyok közt 
az ujabb kifektetések  teljes beszüntetésével, a kisebb tőkék lassanként visszafolynak  s ezek."hiá-
nyával vagyonszámlánk apadt; de ezzel szemben teherszámlánk.is a betétek: és, visazleseámitoiási 
terhek kifizetésével  megfelelően  apad. Ezen jelenség tehát csak forgalmi. 

Összforgalmúnk  1915-ben . . . 24,848.306 K..90 fillért  tett. 
Vagyonszámlánk a mult 1914. évben . . 3,610.065 IC 69 fill. 

1915. évben pedig. . . 3,113.714 K'36 fillérrel 
zárult s igy összesen ~ 496.350' K 73 fillér 

apadást tüntet fel,  az emelkedés pedig készpénzben, értékpapirakban és • különfélékben  132^51 
korona 12 iillér. 

Ezzel szemben teher-számlánk apadt: 
Betétekben 
Visszleszámitolt váltókban 
Lombard kölcsönben 
Folyó számlákban 
Különfélékben 

Nyereség-veszteség-számlánk 1915-ben 
1914-ben 

záratott, tehát a számadási évben 
emelkedést tűntet fel. 

Kevesebb veszteségünk volt 1915-ben 
és több nyereségünk 
a mi összesen 

több nyereségnek felel  meg. 

137.872 K 93 fill. 
214.180 K — fill. 

83.189 K — fill. 
119.808 K 16 fill. 

. .105 K 7Q.JÍ11. 
.26£L892 K;75 Jdl. 
262.177 K, 45 im&rel 

7.715 K aújllér ' 

-43.298 K 46 fillérrel 
7.715 K 30'fillérrel 

51.013 K 76 JUlérrél 

Igazgatóságunk évfolytán  a havi rendes- s a szükséghez képest tartotHeödkiv01»,ttlésfiken 
tárgyalta a felmerült  ügyeket. 

Fejér János szépvizi pénztárnoknak 4 havi szabadság engedélyeztetett s ezen időre Fejér 
Bálint díjtalan gyakornoknak alkalmaztatott. Dr. Nagy,Béni igazgatósán-tag totyettes-Ogyészszé 
kineveztetett. Terényi Ida gyakornok a könyvelő helyettesítésével, megbízatott s<alkalmctati&a 
idejére fizetése  havi 163 K66 fillérben  megállapittatott. A pénztáii;személyzetoek-.laM»éíjfolyófi»4tsa 
iránti kérése a mai közgyűlés elé terjesztetni batároztatott. — Az alakulóban.levő. helybíelt 
Fogyasztási Szövetkezetnél 25 drb 20 koronás részjegy jegyzése elhatároztatott.* AJiarţnadik.hadi-
kölcsönre 75.000 korona jegyeztetett. Az intézeti helyiségekbe a vHlanyvilágitás bevezettetett: A 
III-ik hadikölcsön kibocsátásánál 361.000 kor. kölcsön jegyzése kdzvetittetţtt 

Az Igazgatóság tagjai közül dr. Zakariás .Manó egész éven át, dr.Nagy£énÍGoktóber.l*től 
hadi szolgálat teljesítése miatt, Száva Lukács pedig betegség miatt voltak akadályozva, dr. Györgypál 
Domokos felügyelő  bizottsági tag pedig, ugyan hadiszolgálat miatt csak az év ntolsó negyedében 
teljesíthette megbízását. Fiókintézeteinktől Bara Ignác és Cseke FerencnapubizlASOka Judi szol-
gálatban voltak. Ehez képest az itthonmáradottaknak jutott a feladat  a hiányzó munkaerők (.helyet-
tesítésével az üzletmenet állandó folytonosságát  biztosítani. 

Mély szomorúsággal jelentjük beat. Közgyűlésnek, hogy intézetünk-feledhetetlen  ewUltű 
ügyésze: dr. Fejér Antal kir. tanácsos úr, ki intézetünknek alakulisa ótn^^gyik Wí^tői^fzjupos 
tagja és fáradhatatlan,  munkás tisztviselője volt, mult év juniua 20-án elhalálozott; Soós Andţâs 
főkönyvelő  ur pedig julius hóban, katonai hazafias  kötelessége teljesítésének hősi éktnatftett. 
Mindkettőjüknek emlékét őszinte kegyelettel őriwűk 8 ezt jegyzőkönyveinkben örőkitettafekMffg. 
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A fennebb  élőterjesztettek alapján az ez 

évre rendelkezés alatt álló 73.359 K 46 fillér 
nyereségnek számadásainkban foglalt  felosztá-
sához kérjük a t Közgyűlés hozzájárulását, 
mely szerint az alapszabályok rendelkezései 
alapján fordittassék: 
•) a tartalékalap gyarapítására 13.205 K — f 
ki igazgatóság tiszteletdijára . 8.803 K 14 f 
c)  felügyelő-bizottság  tisztelet-

dijára . . . 2.934 K 37 f 
d)  tisztviselők tiszteletdijára 6.602 K 33 f 
•) fiók  kezelő-személyzet jutal-

mazására 1.380 K — f 
f)  jótékonycélra 1.467 K 19 f 
g) osztalék fizettessék  32.500 K - f 
h) nyereség átvitelre . . . 6.467 K 43 f 

F E L Ü G Y E L Ő B I Z O T T -

Mint a «Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság» felügyelő  bizottsága az 1915-ik 
üzletévben teljesített működésűnkről következőkben tesszük meg tiszteletteljes jelentésünket 

A kereskedelmi törvény és alapszabályokban körülirt jogunk és kötelességünknél fogva 
a csikszeredai takarékpénztár részvénytársaság üzletmenetét a lefolyt  évben állandóan éber figye-
lemmel kísértük és ellenőriztük. 

Igazgatósági üléseken résztvettünk, és esetleges észrevételeinket ottan mindig megtettük. 
Tüzetesen megvizsgáltuk továbbá, az igazgatóság által elénk terjesztett 1915. évi zárszá-

madást, a mérleg-számlát, valamint a veszteség- és nyereség-számlát és azokat a fő-  és segéd-
könyvekkel; és az év végén megejtett vagyonleltározással megegyezőnek találtuk. 

Összesen 73.359 K 46 f 
A jótékonycélra rendelt összeg elfordítására 

nézve arra kérjük a L Közgyűlés jóváhagyását, 
hogy annak évi 5a/«-át a Magyar pénzintéze-
tek közművelődési alapjának gyarapítására be-
fizethessük,  mely ez évben 73 K 35 fillért  te-
szen. A fenmaradó  1393 K 83 fillér  pedig 
alapszabályaink szerint a helyi jótékony-célok 
szolgálktára tőkésittessék. 

Végül sajnálattal kell a t. Közgyűlésnek 
bejelentenünk, hogy intézetünk fáradhatatlan 
igazgatója Gál József  más oldalú nagymérvű 
elfoglaltatását  meg a terhes munkában való ki-
merültségét hozván fel,  állásáról való lemon-
dását jelentette be igazgatóságunknak. — Mi-
dőn a legmélyebb tisztelettel és köszönettel 
adózunk Gál József  urnák intézetünk fennállása 
óta kifejtett  buzgó és lelkiismeretes működé-
séért, nincs módunkban őt elhatározásában be-
folyásolni,  de mély sajnálattal vesszük távozá-
sát, mert az ö értlemét hirdetni fogja  intéze-
tünk 33 éves múltja. Ennek kapcsán, miután 
a jelen viszonyok legkevésbé sem alkalmasak 
ana, hogy ezen fontos  állást pályázatra bocsát-
hassuk, s miután Gál József  ur igéretét bírjuk, 
hogy az állás betöltéséig annak teendőit ellátja, 
kérjük a t Közgyűlést adjon felhatalmazást 
igazgatóságunknak arra, hogy időközben, eset-
leg meghívás utján egy évi próbaidő és kellő 
biztosíték nyújtásának kikötése mellett az igaz-
gatói állást betölthesse. 

Egyúttal kérjük a t. Közgyűlést, határozza 
el, hogy az ügyész-titkári állással eddig járt 
800 K évi fizetés  1916. évi január 1-töl beszün-
tettessék, s hogy az ügyész által folytatott  in-
tézeti peres ügyekben a vármegyei ügyviteli 
szabályzatnak a tiszti főügyészre  vonatkozó 
intézkedései lesznek jövőre irányadók, a pe-
rénkivüli ügyekben pedig az ügyész által igé-
nyelhető dijak az intézeti Ügyrendbe fogla-
landó intézkedések szerint lesznek szabályo-
zandók. 

Kérjük tudomásul venni igazgatóságunknak 
azon intézkedését, hogy a könyvelői állást 
Terényi Ida helyettessel betöltötte s annak vég-
leges betöltését ez idő szerint halaszthatatlan-
nak nem tartja. 

Javasoljuk, hogy igazgató-, pénztárnok- és 
könyvelőnek a mult évi közgyűlés által elvont 
lekbérsegélye az 1915. év három negyedére 
utólagosan kifizettessék. 

-Javasoljuk, hogy .az osztalékok folyó  évi 
március hó 27-től pénztárunknál fizettessenek. 

Jelentésünket s az abban loglaltakot kérjük 
tudomásul venni, számadásainkat és javasla-
tainkat elfogadni  és határozattá emelni s ennek 
folytán  Igazgatóságunknak és a felügyelő  bi-
zottságnak a felmentvényt  megadni. 

Kelt az Igazgatóságnak 1916. évi február 
hó 28-án tartott üléséből. 

Mindenki vegye meg a Nem-
zet Háza időreform  emléklapját. 

A megtakarított óra értékéből 
Juttassunk valamit a rokkant hó-
pOknek* 

VAGYON. MÉRLEG-

o Ui 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

Készpénz 
Váltókölcsönök . 
Jelzálog kölcsönök . . . 
Kezesitett kötvény kölcsönök 
Értékpapír előleg kölcsönök 
Kézizálog kölcsönök 
Folyó számla adósok 
Értékpapírok 
Értékpapírok december 31-ig járó kamatai 
Intézeti ház 
Különfélék: 

Koronajáradék szelvények 
Előlegezett illetékek 
Hátralékos óvásdijak 
Perköltség előleg 
Óvadék telefonéri 

VESZTESÉG. 

o 
C/5 

VESZTESÉG-, 

Kifizetett  kamatok: 
Betétek folyó  és tőkésített kamatai 
Visszleszámitolt váltók kamata 
Lombárd kölcsönök kamata 
Tartalékalap kamata 

Adók: 
Üzleti adók 
Tőkekamatadó betéti kamatok után 
Tőkekamatadó folyósz.  betét kamatok után 

Üzleti  költségek: 
Tiszti fizetések 
Napi biztosi dijak 
Postadijak 
Házbérek 
Lakbérek 
Perköltségek . 
Irodaszerek, betegsegélyző, utiszámlák, 
fűtés,  világítás és apróbb kiadások 

Leírások: 
Magyar Pénzintézetek Közp. Hitelbank 
r. t. részvényeinek leírása 

Titota  nyereség: 

Egyenként 

korona 

112577 
16863 
6249 
2959 

159S|6 
11241 

187 

18653 
2412 
1719 
990 
512 
945 

3725 

fill. 

85 
09 
16 

96 

50 
07 

76 

összesen 

korona ! fill, 

138649 90 

27425 10 

28958 

1500 
73359 

269892 

29 

46 

75 

Gál József, 
igazgató. 

Kováts Antal, 
ig. tag. 

Dr. Nagy Béni, 
ig. tag, hadbavonult 

Dr. áyörgypál Domokos, 
i. b. Ug. 

Csíkszereda, 1915. 

T. Nagy Imre, 
kir. tanácsos, elnök. 

Az i g a z -

Dr. Zakariás Manó, 
ig. tag, hadbavonult. 

A f e l ü g y e l ő 

Fejér Sándor, 
l b. elnök, 



20. uám. C S Í K I L A P O K 6-lk oldal. 

S Á G J E L E N T É S E . 

Elfogadjuk  az Igazgatóságnak abbeli intézkedését is, hogy az átmeneti kamatok, a mérleg-
számlában a teher oldalon nem vétettek fel,  mert ily cimen a sokkal nagyobb összeget kitevő 
kamathátrálékok a vagyon oldalon sem tüntetlek ki. 

Hozzájárulunk az Igazgatóságnak az 1915. évi nyereség felosztására  vonatkozó terveze-
téhez, és kérjük a t. Közgyűlést, hogy az üzleti zárszámadást és mérleget jóváhagyni és a 
felmentvényt  ugy az igazgatóság, valamint alattiét felügyelő  bizottság részére megadni méltóztassék. 

Csíkszereda, 1916. évi március hó 20-án. 

Dr. Györgypál Domokos, Fejér Sándor, Dr. Bocskor Béla, 
f.  biz. tag. f.  bizottsági elnök. f.  biz. tag. 

SZÁMLA. TEHER. 

NYERESÉG-SZÁMLA. NYERESEG. 

Kamatokból: 
Váltó-, jelzálog-, előleg-, kézi-, zálog-, 
kezesitett kötvény-kölcsönök kamataiból 

Fiókintézeti követelések utáni kamatokból 
Folyószámla kamatokból 
Értékpapírok kamataiból 

Jutalékból  . . . 
Réstvény  átírásokból 

évi december hó 31-én. 

Jakab Gyula, 
pénztárnok. 

g a t ó s á g : 

Pototzky Márton, 

ig. tag. 

b i z o t t s á g : 

Egyenként Összesen 

korona j fill.  korona ^ fill. 

172794 I 88 
34717 I 59 !j 

1871 94 f 
18487 I 85 i 

II 

227872 26 
41644 49 

376 — 

Terényi Ida, 
h. könyvelő. 

hajnód Ignác, 
ig. tag. 

Dr. Bocskor Béla, 
f.'b.  tzg, 

Szám 7—1916. 

Faeladási hirdetmény. 
C dikszí;ntdomok osi k özbirtokosság 

II-ditc határréez csoportja eladja Csik-
ezentdomokos község házánál 1916. év i 
junius hó 3 án d. e. 11 órakor kez-
dődő árver^peu a Csikvármegye Csik-
madaras községé határában lévő 2 ha-
tárrészben Hidegség, Domuk patakra 
hajló erdejének 51—916, kgb. 7. számú 
határozattal kihasználásra engedélyezett 
széldöntött lucfenyőfa  állományát. 

A vágás területe a gyimesi ország-
úttól 14 kilóméter, a M. Á. V. gyimes-
középloki állomásától pedig 16 kilómé 
ter távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
szembec3lés szerint mintegy 3000 m'-t 
kitevő vegyea méretű nagyobb részt 
bányafának  alkalmas lucienyöfát  tar-
talmaz. 

Kikiáltási ár a Hidegségre hajló ré-
szekné! kübméterenkint 10 kor., a. Da-
nmkra hajló részeknél pedig 6 korona, 
bánatpénz 2500 kor., illetve 300 korona. 
Kihasználási idő tartama 1 év. 

Az árverezési és szerződési feltéte-
lek az erdőbirtokos alulirott képviselő-
jénél, továbbá a szépvizi m. kir. járási 
erdögondnokságnál rendelkezésre álla-
nak. Az erdögondnokságnál megtekint-
hető a részletes becslési munkálat ia. 

Olyan ajánlatok, mellek az árvere-
zési es szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, 
figyelembe  nem vétetnek, utóajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árve-
rés megkezdése előtt az árverező bizott-
ság elnökénél nyújtandók be. A meg-
ajánlott összeg szamokkal és betűkkel 
is kiirandó, s az ajánlatban kifejezendő 
az, hogy ajánlattevő az árverezési és 
szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Csikszentdomokoson, 1916. évi má-
jus hó 14-ón. 
Györgypál Árpád, Márton Ágoston, 

b. jegyző. b. elnök. 

Sz. 77-1916. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1916. évi Pk. 325/5. számú vég-
zése folytán  dr. Zakariás Manó ügyvéd által 
képviselt Weisz Márton és fia  végrehajtató ré-
szére, végrehajtást szenvedő ellen 2145 ko-
rona követelés s járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefog-
lalt és 765 koronára becsült ingóságokra a csik-
szeredai kir. járásbíróság fenti  számú végzé-
sével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap- és felülfoglaltatók  követelése erejéig 
is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedő lakásán Csik-
taploezán ieeudó megtartása határidőül 1816. 
évi május hó 31-ik napján délután 3 
órája kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  in-
gók és pedig: borok, 1 borjú, 1 csikó hátrálék 
erejéig a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből kL nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt ki-
küldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert - különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1916. évi május hó 
10-ik napján. 

KERESZTES GYULA, 
Ur. bir. végraháju, 
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S z i v e s t-a-cLo3M.áLSULl! 2 
Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, ţ 
hogy a brassói jóhirnevü cégem raktárából, Csíkszeredában, 1916. évi junius hó 2-án • 
az országos vásár alkalmával, a „Hutter"-szállodában egy ízlésesen összeválogatott É 

• T nyári női», leányka» és gyermek-kalapokat ! 
a legflnomabbaktól  a legegyszerűbbekig fogok  kiállítani és azokat | 
a legjutányosabb árban elárusitani. — Szives megtekintést véte l - | 

köte lezet tség nélkül kér, kiváló tisztelettel 
női divatkalap áruháza i 

FOGAK! 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra  jogosított 
Közóha j ra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog 
orvosi műtéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér 
zéstelenitéssel, arany < 
és más töméseket; 
készít müfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj -
padlás nélktll, korona 
és hídmunkálatokat. 

10 évi garancia I 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

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

51 — 

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

Jó családból való flut,  ki a közép-
iskola két osztályát végezte 
felveszem  T A N U L Ó N A K 
teljes ellátással és ruházattal. 

KRAÜSZ MIHÁLY kereskedő 
Csikszentdomokoson. 2-2 

• Mindennemű 

'gummihulladékot i 
i 

legmagasabb n a p i 
á r o n v á s á r o l a 

Levélcím : 
Budapest, Főpostafiók  206. 

1 - 3 

Vendéglő bérbeadó! 
S e p s i s z e n t g y ö r g y ö n , Főtér mellett 

A KORONA VENDÉGLŐ 
1916. évi október hó 1 tői bérbeadó. 
Bégi jó forgalmú,  különösen vidékiek 
legelső beszálló helye. — Bővebb felvi-
lágosítást nyújt bérbeadással megbízott 

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

Közvetítők kizárva. 4-5 

náiniMEflliflleüMí̂ fiaiMĜ  
F! • U3 

I írógépek ésvizvezeték berendezések | 
szakszerű javítása elvállaltatik 1 

A Csíkszeredai Villamos-műnél. | 
_ 8—10 

Hölgyek figyelmébel 
Állandóan raktáron tartok legdivatosabb hsjcsattokat, haj-
lüket, fésűket,  szappanokat, kozmetiLai cikkeket, valamint 
mindennemű illatszereket, Kifé&Ult  hajak bekötését elvállalom. 

Hölgyek hajfésűlése  ondolálással és hajmosással. 
Kész hajmunkák ós női piperecikkek szép választékban. 

A mélyen tisztult közönség szives pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 

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

BERFIZETESI JEGYZEK 
legújabb minta, mely most készült el, ajánljom a munkaadók 
figyelmébe,  ann/tl is inkább, mert csak ez a nyomtatvány felel 
meg a „Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztárnak". 

Közbirtokossági költségvetés, költségszámadási 
füz  e tek (uj minra), valamint a közeledő évzáró vizsgákra 

ISKOLAI VIZSGALAPOK 
jó KiiuSaégü papíron, a legjutányosabb árban beszerezhetők 

tfákár  It. könyvkereskedésében, Gsikszereda. 
Tanárok, tanitók és más érdeklődők figyelmébel 
„A MADÁRTÖMÉSZET KÉZIKÖNYVE" 
ciraú munka, melyből a madártömészetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemere 
László, az ornithologiui központ volt tiszt-
viselője, a zsögödi M a d á r t a n i Á l l o m á s 
( m a d á r t ö m ő i n t é z e t ) tulajdonosa irta. 
Illuszirálva van dr. Szlávy Tibor és szerző 
fényképfelvételeivel  és r a j z a i v a l . 
A könyvnek n.ás irányú használhatósága is van, 
amennyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szakírók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető betüsorosokkal. 

Kapható Vákár L. könyvkereskedésében, Csíkszeredában. 
Ára 2 korona 40 fillér  frankó. 

Nyomatott Vákár h, könyvnyomdájában, QilkaieriHl&bM. 




