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magyar föld a háború alatt kévékben
ban kell a lehető leggazdaságosabban
termette a pénzkalászokat is. Van takarékoskodnunk az élelemmel, a keA ránk kényszeritett háborúban pénz bőven. Némelyeknél egész garnyérrel, hogy minden nagyobb rázkódazért küldtük sietve seregeinket ha- madákban. Hát hozzá kell nyúlni a tatás nélkül érjük be az uj termésig.
garmadákhoz és vinni sietve, elrak- Mindenkit hasson át a tudat, hogy éleltárainkra, hogy védelmezzék meg har
tározni a hatodik hadikölcsönbe! mezésünk csak ugy van biztositva, ha
zÁnk földjét az ellenségek betöréseitől*
Akinek csak egy marékkal termett, kitartunk és a legkisebbre szabjuk adaÉs az Alföld sik rónáit, a Duna, Tisza,
az is vigyen néhány szemet a haza gainkat. Még akkor is sokkal jobban
Maros vidékeit csakugyan nem taposta
oltárára, viszonthálául a hűséges mavagyunk, mint a gazdag és dölyfös ansem kozák ló, sem oláh bocskor. Fiaink
gyar föld iránt.
gol, melynek királya most azt kívánja
tőle, hogy érje be naponként a kenyér
megőrizték minden gonosztól és a
eddigi adagjának egynegyedével.
magyar töld viszont hálás lett oltalmazóihoz. Adott elég termést, hogy
Csikvármegye junius közepéig már
Csíkszereda, május 15.
megkapta
azt a lisztmennyiséget, mely
nemcsak magunknak, hanem velünk
Hirt adtunk már arról, bogy Gyaegyütt harcoló szövetségeseinknek is lókay Sándor főispán a vármegye köz- az eltartásra szorulók élelmezésére
élelmezésének, a visszatelepitéBi akció- szükséges. Egyéb élelmicikkek is most
jutott belőle. Isten segítségével most
már nagyobb mennyiségben és sűrűbben
is kibírjuk az uj termésig, ha most nak éa a tavaszi gazdasági munkák el- érkeznek. A közönségen most a sor,
végzésének helyszíni megvizsgálása vé
nyár elején nélkülözések közt is, mert
gett
részeket beutazta. Az hogy a nagy időkhöz mért takarékosmár ilyenkor aratás előtt még béke- elmúlta gyergyói
héten fáradhatatlan főispánunk sággal és magatartással teljesitse a front.
időben is fogytán vannak a készletek.
dr. Sándor Gyula főszolgabíró kísére- mögöttiekre háramló hazafias kötelesséA hálás magyar föld eltart bennünket.
tében a felcsiki járás községeit láto- gét, ugyanazzal az elismerésre méltó
kitartással és önmegtartóztatással, amint
És nemcsak a kenyérmagvával gatta meg. A napokban pedig a szép- azt a menekülés Bulyos megpróbáltatásai
tart el, hanem ontotta és ontja dúsanvizi és kászonalcsiki járásba száll ki. alatt tette. A hatóságok minden lehetőt
Utazásának eredményéről a követa pénzmagot is. Amit az áldott földkezőket jelenthetjük:
elkövetnek, hogy panaszra minél kevesebb
ok legyen és a lehetőség határain
terem, mindazt százféle módon és soha A főispán a legkisebb részletekig
belől
a még mutatkozó hiányok is minem remélt magas árakért lehetett informáltatja magát és ahol szükséges,
előbb
pótoltassanak.
és lehet pénzzé tenni. Magyarország nyomban megteszi intézkedéseit. MagA
tavaszi
gazdasági munkák, a váegész lakosságát, még pedig nemcsaknyugvással állapította meg, hogy a kiadott rakozáson felül, a vármegye minden
rendelkezések a fennforgó nehézségek
a mezőgazdasággal foglalkozókat, hapéldás pontossággal és lelkiis részében példás szorgalommal és lelkinem az ipafos és kereskedő osztálytdacára
meretességgel teljesíttettek. Általában ismeretességgel csaknem teljesen elvéis s általában mindenkit voltaképpenelmondhatjuk, hogy minden megtörtént geztettek. A kormány és az Erdélyrészi
a föld lát el mindennel, ami az élet-a jövőre nézve, mely elé a legteljesebb Visszatelepítő Bizottság gondoskodott
arról, hogy a vármegye vetőmag szükfentartáshoz és vagyongyűjtéshez bizalommal tekinthetünk.
A visszatelepítés túlnyomó részben séglete biztosittassék. Gyalókay főispán
szükséges.
már megtörtént, az elmenekült lakósság megállapította, hogy a vetőmag szükA szántóvető ember ennek a hű-ismét elfoglalta feldúlt tűzhelyeit és e séglet bőségesen fedeztetett és mindeséges földnek terméseit aratja, a bá-tekintetben semmiféle zavar nem fordult nütt teljes kielégítést nyert. A hatósáa mezőgazdasági munkák elvégzényász ennek kincsestárait aknázza ki,elő. A visszatelepült lakosság túlnyomó gok
sét
szigorúan
ellenőrizték. A vármegye
az iparos ennek nyersterményeit dol- része természetesen a mezőgazdák kö mezőgazdasági művelés alatt álló terüréből került ki, akiket a visszatérésben
gozza fel, a kereskedő a föld hozadéeddig is a katonai okok miatt kiadott lete teljesen bevettetett, illetve e hó
kait adja tovább — mindenki busás tiltó rendszabályok akadályoztak meg. végéig bevettetik. Semmivel sem lesz
haszonnal. Még a készpénzből élő Most
fo- örömmel és bizalommal eltelve kevesebb bevetett területünk, mint az
gyasztó közönség is, az alapforrást tértek vissza elhagyott hajlékaikba, elmúlt évben. Őszi vetésünk ugyan kevan, de ez most pótoltatott tatekintve, csak a jó áldott magyar melyeket hamarosan rendbe hoznak, vesebb
vasziakkal.
A vármegye részére összeföldből kapja a üzetését. Mindenki hogy
a újból normális életet kezdjenek. sen 210 vaggon árpa és zab vetőmag
A visszatérő menekültek mindenütt a
föld gyapját nyírja.
legszükségesebb élelemmel elláttattak érkezett, mely a szükségletet bőségeA háború remélhetőleg utolsó eszés a napokban kerülnek kiosztásra a sen fedezte. A mezőgazdasági munkák
tendejében fokozott mértékben kell „Pro Transsylvania" által a menekült elvégzésében igen nagy segitséget nyújtehát hálásnak leúnünk a hazai föld gyermekek részére adományozott ruhák tott a katonaság, mely mindenütt előzékenyen támogatta a mezőgazdákat.
iránt. Határait majd megvédik vitéz és cipők.
Csikvármegye nehéz megpróbáltatákatonáink fegyverrel, vérrel, de ne- A közélelmezés terén nem léphetünk sokon
ment át és ma is nehéz napokat
fel
olyan
kívánalmakkal,
mint
normális
künk itthonmaradtaknak is oltalmaz-időben. Ezt jól tudja a közönség is, él. De vármegyénk lakósságának megnunk kell pénzzel, áldozatkészséggel.melytől a haza érdeke sok önmegtar van az a felemelő, jóleső tudata, hogy
Mert igaza lehet az angol miniszter tóztatást, nélkülözést és türelmet kíván. kötelességét itthon, közvetlenül a front
kérkedő szavának, hogy az nyeri megCsak most szólt a magyar nemzethez mögött, lelkiismeretesen és hazafiasai!
ő Felsége, elismerését ós köszönetét teljesítette. Ez a jóleső tudat, amit a
a háborút, akinél az utolsó ezüst golyó
fejezve ki a front mögött kitartó gaz- végzett munka ad meg, teljes bizalomlesz. Mutassuk meg, hogy nálunk pénzdáknak és ipari munkásoknak ésapél mal tölt el mindenkit a legközelebbi
ből is több van, mint ellenségeinknél,
dós magatartású magyar nőknek. Kitar- jobb jOvő iránt, mely már nem labpt
mert az övéké külföldre vándorolt, tást
a kér és kíván ifjú királyunk továbbra messze és amely felszabadítja lelküa-

Van pénz bőven !

Gyalókay főispán körútja.

miésir itthon maradt. Az istenadtais, mert éppen » legközelebbi hónapok- ket a lidércnyomás alól,
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— A király a nemzethez, ö Ft 1- országnak meg kellett vívni a döntő vétetik igénybe, az aláirási határidő egész tartamára szólólag 96 K 80 f-ben.
sége Károly király Tiszához késiratot harcot
Kamat-esedékesség.
intézett. Ki kell tartanunk — írja — az
Nevezetes dolog, hogy a tengeri
A hatodik hadikölcsön járadékkötvénvei
uj termésig. Szive sugallatát követve uralmára büszke Anglia a szárazföldön
minden év február és augusztus 1-én lejáró
siói a nemzethez. Átérzi a nemzetnek keresi a döntést, ami egymagában is félévi
utólagos részletekben évi 6°/«-kal kamaáldozatkészségét, türelmét, hálásan mél- komoly bizonyítéka annak, hogy az an- toznak; az elBÓ szelvény 1918. évi február 1-én
tányolja az egész lakosság erejének golok tengeri uralma megrendült. Ha esedékes. Az aláírástól 1917. augusztus l-ig
csodálatra méltó megfeszítéséért. Benső az angolok ma is még korlátlan urai járó kamatok az aláirási árba vannak beszáköszönetét fejezi ki a nőknek is, akik lennének a tengernek, nem a száraz mítva.
Beűzetési hely.
kiérdemelték a haza elismerését. Isten földön, hanem a vízen és a német kiA
kölcsönre
történő jegyzéseknél az aláirt
áldását kéri a nemzetre.
kötőkben próbálnának halálos csapást összegek ellenértéke az aláírási helynél fizemérni a gyűlölt ellenfélre. De a ska tendő be és az aláirási áron felül az aláíróval
geraki
ütközet gyászos kimenetele, a szemben sem folyó kamat, sem jutalék felszá— J u n i u s tizenkettedikére
összehívják a parlamentet. A Ke- búvárhajó veszedelemmel szemben mu mításának helye nincs.
leti Értesítő jelenti, hogy az országgyű- tatkozó tehetetlenség és az a körül
Bészletűzetési kedvezmény.
Az esetben, ba a 6°/«-os járadékkölcsönre
lést junius 12-ikére összehívják. Az tnény, hogy az angoloknak a német
fllés csak rövid lesz, mert csak a tiszt- vizektől és kikötőktől való távolma- aláirt összeg 100 koronát meg nem halad, az
aláirás alkalmával az aláirt összeg egész ellenviselők fizetésének javítását és az in- radása Capelle német tengernagyot arra értéke
befizetendő. A 6%-os járadékkölcsönre
demnitást fogják tárgyalni.
késztette, hogy gúnyos szavakkal invi- történd és 100 koronát meghaladó aláírásoktálja az angol tengerészetet a német nál ellenben a befiztés részletekben is teljeílottabázisok felkeresésére: kétségtele- síthető. Ez esetben az aláirás alkalmával as
A háború.
nül azt bizonyítják, hogy Nagybritántsia aláirt összeg 10»/»-a biztositékképpen leteendő
és pedig készpénzben vagy megfelelő értékA franciák és az angolok által öt presztízsét és tengeri uralmát Német- papírokban.
A részletek pedig a következőkép
héttel ezelőtt megkezdett offenzíva, mely ország már alaposan kikezdte. Capelle fizetendők:
arányaiban és az előkészületek tökéle- tengernagy a buvárhajók sikeréről szóló
a jegyzett összeg ellenértékének 25'/«-a
tességét tekintve, páratlanul áll a hadi- és a világ bámulaiát kiérdemlő jelen- legkésőbb 1917 junius 26 ig,
a jegyzett összeg ellenértékének 25*/,-a
történelemben, nem hozta meg a x nyu- tésének a hatását Bonar Law sem volt
gati szövetségeseknek az óhajtott sikert. képes meggyengíteni, ami annál fájdal- legkésőbb 1917 julius 7-ig,
a jegyzett összeg ellenértékének 25°/«-a
Az angolok négyszer, a franciák pedig masabban érintheti az ugyancsak ínsé- legkésőbb
1917 julius 17-ig,
három, izben vezették rohamra a kato- ges állapotra jutott angolokat, mivelhogy
a jegyzett összeg ellenértékének 25°/0-a
nák százezreit, hogy a németek meg- a német aviatika is fölényesen győzte- legkésőbb 1917 julius 28-ig.
Az utolsó befizetés alkalmával az aláirási
ingatott hadállásait áttörhessék.
sen került ki az angol-francia-amerikai
Az erőszakolt kísérletek s az ebben repülőrajokkal heteken át vívott har- bely a letett biztosítékot elszámolja, Illetőleg
a gyilkos háborúban is példátlanul nagy cokból. A szárazon, a tengeren és a visszaadja.
A jegyzési
nyomtatványok.
áldozatok azonban eddigelé eredmény- levegőben megvert nyugati népeknek
A jegyzés céljaira szolgáló nyomtatványteleneknek bizonyultak. A németek acél- csekély vigaszul szolgálhat, hogy Orosz- űrlapok
az összes aláirási helyeknél díjtalanul
fala megingathatatlan, s az ellenség ország és Itália mulasztása pótlandó. kaphatók. Ily nyomtatványok hiányában aa
sok drága véren megvásárolt helyi si Sarrail tábornok offenzív fellépéssel ipar- aláirás levelileg is történhetik.
kerei nem állanak arányban a hozott kodik most biztosítani az entente front A beűzetési elismervények kiállítása és a
áldozatokkal. A főcéltól: a német vo egységes jellegét. Az entente macedóvégleges címletek kiadása.
nal áttörésétől pedig a nyugati szövet- niai kirendeltsége máris véresen lakolt
A befizetés alkalmával az aláiró fél az aláségesek távolabb állanak, mint állottak Sarrail tábornok e meggondolatlan irási belytől pénztári elismervényt kap, amely
a fél kívánságára 1917. julius 5-étől kezdve
az offenziva megkezdése előtt.
ságáért.
a m. kir. pénzügyminisztérium részéről kiállíA több hetes offenzívában, mely a
tott ideiglenes elismervényre fog kicseréltetni,
támadókat arra késztette, hogy folyton
amennyiben várakozás ellenére eddig az időujabb s ujabb hadosztályokat vigyenek
pontig a végleges címletek kiadhatók nem
a harcba, most már hamarosan szünet
A hosszan elhúzódó háború nagy pénzügyi lesznek. A végleges címletek kiadására nézve,
várható, mivel a megtizedelt francia és követelményeket támasztván az államhatalom- illetve a fél kívánatára kiadott ideiglenes elisa végleges kötvényekre való
angol csapatokat a teljes dezorganizá- mal szemben, a hadi6zük6égletek zavartalan mervényeknek
kicserélésére nézve idejekorán hirdetmény utellátása
céljából
uj
hadikölcsön
kibocsátása
lás elkerülése céljából, pihentetni és vált szükségessé. A hadviselés költségeinek ján fog a felhívás közzététetni. A végleges
újból rendezni kell.
fedezésére a pénzügyminiszter ezúttal kizáró- kötvények kiadása költségmentesen ugyanazon
Az entente háborús céljait tekintve, lag 6°/'o-kal kamatozó adómentes járadékköl- a helyen fog megtörténni, ahol a pénztári eliBlegalább is valószínű, hogy rövidebb csön- kötvényeket bocsát nyilvános aláirásra. mervények, illetve a fél kívánatára kiadott
vagy hosszabb pihenő után az angol- A pénzügyminiszter tehát ez alkalommal is ideiglenes elismervények kiadattak.
Az aláiró felek a cimletbeosztáara irányuló
francia offenziva ismét ujabb lendülettel közvetlenül fordul a közönséghez.
esetleges
kívánságukat a jegyzés alkalmával
Az
aláírás
tartama
és
az
aláírási
helyek.
fog megindulni.
az
„Aláírási
erre a célra megAz aláirás időtartama 1917. május 12-től jelölt helyénnyilatkozatinak
A németek ellenállását a később vár- junius
kifejezhetik.
Ily
kívánság hiányá12-ig bezárólag terjed. Aláirási helyeható akciók sem fogják megingatni, kiil fognak szerepelni az összes állami pénz- ban a jegyzett összegeket a legnagyobb címsőt a háború elnyujtása szövetségesein- tárak és adóhivatalok, a postatakarékpénztár letekben fogják kiszolgáltatni.
ket esetleg arra sarkalhatja, bogy a és annak közvetítő helyeiül szolgáló összes
A kölcsön felmondása.
A m. kir. pénzügyminisztérium a kibocsátöbbszörös támadásokban kimerült ellen- postahivatalok, valamint az összes számottevő
hazai pénzintézetek.
tandó 6% os járadékkölcsönre vonatkozólag
ség ellen támadólag lépjenek fel.
fenntartja
magának azt a jogot, hogy előre
A címletek nagj'sága.
A nyugati hatalmak offenzíváját kezközzéteendő
havi előzetes felmondás
A kibocsátásra kerülő és 6%>-kal kamatozó mellett, ezt ahárom
dettől fogva hátrányosan befolyásolta
kölcsönt
egészben vagy réazben,
az oroszországi forradalom, mert ámbá- járadékkölcsön kötvényei 50, 100, 1000, 5000 névértékben visszafizethesse, azonban az eset10000 koronás címletekben fognak kiál- leges felmondás 1922. augusztus hó 1 ét megtor mind a francia, mind az angol ka- és
líttatni.
előző időre nem történhetik.
tonák szelleme ma is kifogástalan, a
Az aláirási ár.
Betétek felhasználása.
hónapokon át az egységes front és a
A 6°/0-kal kamatozó járadékkölcsön-kötvény A betéti üzlettel foglalkozó intézeteknél s
közös támadás jegyében előkészített kibocsátási
ára tulajdonképpen 97 K 13 f-rel
ily cégeknél 1914. augusztus hó 1. előtt
nyugati offenziva végrehajtói mégis fáj van számítva. De arra való tekintette], hogy más
betéti
könyvre elhelyezett, egyébként e moradalmasan érzik az orosz szövetséges a járadékkötvény kamatozása csak folyó évi tórium feloldó rendeletben foglalt korlátozások
teljes tétlenségét. És legalább is kér augusztus 1-én veszi kezdetét B a jegyzéstől alá eső betétek a kibocsátásra kerülő kölcsönre
19Í7. augusztus l-ig járó kamatok az aláirási történő befizetések céljaira — önérthetóleg .a
déses, vájjon az esetben, ha London és árba
be vannak számitva, a kötvény aláirási
Páris a tél folyamán sejthette volna az ára minden 100 korona névértékért a követ- kikötött felmondási idő épségbentartása mellett — teljes összegükben igénybevehetők.
oroszországi fordulat bekövetkezését, kező összegekben van megállapítva:
Ezen általános szabály alól kivételt csak a
épp oly büszkén visszautasitották-e
1. arra az esetre, ba az aláíráskor az alá- román betörés által sújtott erdélyi megyékben
volna a központi hatalmak decemberi irt összeg egész ellenértéke befizettetik:
működő pénzintézeteknél elhelyezett betétek
békeajánlatát, mint a hogy tették? De
a) az 1917. évi május 12-tól május 25-ig képeznek; ezek a betétek a jegyzés céljaira
amikor kitört a forradalom, a nyugati bezárólag történő aláirás esetén 96 K;
egyáltalában nem vehetők igénybe.
b) az 1917 évi május 25-ét követő időben
offenziva már olyan előkészületi stáAzok, akik a befizetésekre pénzintézeti bediumban volt s még annyira fel voltak 1917. évi junius 12-ig bezárólag történő aláirás tétjüket kívánják igénybe venni, annál az intézetnél, vagy cégnél, illetve annak az Inti
csigázva az entente népek háborús re- esetén % korona 30 fillér;
2. ha pedig az alább ismertetendő kedvez- zetnek vagy cégnek közvetitÓBÓvel tartóinak
ménységei, hogy Angliának és Francia*--*
ményes (részletekben történő)fizetési módozat jegyezni amelvnii *

A hatodik magyar hadikölcsön.

13. n á t t .

CSIKI

LAPOK

3-ik oldaL

Különleges kedvezmény a hatodik hadi' a Sólyomtár románkordon-őrbelyétől, nyilt és
— Személyi hir. Oróf Majláth Ousztáv
kölcsönnél.
erdőtlen hely, tüzérségünk éB aknavetőink Károly erdélyi püspök kedden este városunkba

A most kibocsátásra kerülő 6c/o-os járadékkötvények fölhasználhatók lesznek az 1916
évi XXIX. tc. alapján kivetendő hadi nyereségadó fizetésére.

számára könnyen megközelíthető. A másik a érkezett. A főpásztor bejárta a gyergyói;fronbatáron végighúzódó hegyhát lett volna, a tot, mindenütt bérmált és teljes bizalmat kelmaga meredek, szinte megmászhatatlan kúp- tett a jövő iránt, ahol csak megjelent. Kedden
jával, amelyen, az ellenség erős géppuskás- este Gyalókay Sándor főispánnal együtt Litztámpontja volt. Az ellenség itt négy emelet- mann generális vendége volt. A főpásztor ma
Kölcsönnyújtás kedvezményes
kamatláb szerű
állást épitett ki, amellett tömérdek mély, bejárta a csiki frontot is és csütörtökön utamellett a kibocsátandó kötvényekre köl- bokrokkal
telenőtt szakadék volt itt, amelyekbe zik el.
csönjegyzés céljaira.
az ellenség könnyen elhúzódhatott volna tü— Dicsőszentmárton polgármestere
A kibocsátandó kötvényekre az Osztrák- zérségünk és aknavatőink elől és bántatlanul lemondott.
tudósítónk jeMagyar Bank és a M. kir. hadikölcsönpénztár gyülekezhetett volna. A helyzetnek megfele- lenti : KedvesDicsószentmártoni
József dicsőszentmártoni pola kötvényeknek kézizálogul lekötése (lombar- lően tehát két rohamcsapat alakult: az északi gármester, aki jelenleg mint zászlós, a harcdirozása) mellett a névérték 75°/.-áig, a min- a 9. és 45. sz. gyalogezredek, a déli a 9 téren teljesít szolgálatot polgármesteri álládenkori hivatalos váltóleszámitolási kamatlá- gyalogezred részeiből. A támadást ágyuk és sáról lemondott.
bon, tehát jelenleg 5'/t-os kamat mellett, nyúj- aknavetők készítették elő. Mind a két roham— A Csíkszeredai Takaréktanak kölcsönt. Ezek a kedvezmények 1917. csapat egyszerre nyomult előre, az ellenség
évi december 31-ig maradnak érvényben. A folytonos elIentüzeléBében. Az északi terep- pénztár Részvénytársaság a me«
hatodik hadikölcsönnél egyébként ÍB mindazok szakaszt a BZÓ teljes értelmében legázoltuk. nektllésből visszatérve, működését mega kedvezmények biztosítva vannak, amelyek Száz orosz fogságba került. A feladat rövid kezdette. Balogh Géza, az intézet uj
az ötödik hadikölcsönnél az aláírókat meg- idő alatt fényesen meg volt oldva.
ügyvezető-igazgatója, az értékek ideigillették.
A déli rohamcsapat kemény, elkeseredett lenes elveszése miatt, minden részletre
A nevezett két intézet ugyancsak a min- küzdelmek árán szerezte meg a sikert. A medenkori hivatalos váltóleszámitolási kamatlábon redek hegygerincet lépésről-lépésre kellett kiterjedő alapos reviziót tartott, melynyújt náluk zálogul elfogadható értékpapírokra megmászni az ellenséges gyalogság és a gép- nek eredménye a köz szempontjából
kölcsönt, ha a felveendő összeg igazoltan a puskák Bzakadatlan tüzében. Az oroszok szí- fölötte örvendetes: az értékek eljelen felbivás alapján aláirt összegek befize- vósan, makacs ul védekeztek. Három-négy lé- v e s z é s e miatt az intézet Bemmi
tésére szolgál.
pésről még mindig tüzeltek a támadókra. Csak
A meghosszabbított ily kölcsönök a mér- akkor adták föl a hiábavaló küzdelmet, mikor kárt nem szenvedett. — A most
sékelt kamatláb kedvezményében 1917. évi a mieink benyomultak az ellenséges állásokba. kezdődő hatodik had'l.ölcsön nyilvános
december 31-ig Bzintén részesülnek.
A Carunta-szakadékban még egy orosz ellen- aláírási helye lévéü ua intézet, üáaáea
A fenti befizetési határidók alatt folyósitott támadás következett. De nemcsak a támadást a jegyzéssel kapcsolatos kérdésben a
és igazoltan a jegyzett összegre történő befi- vertük viBSza, hanem az ellenséget is vissza- legnagyobb készséggel áll üzletfeleinek
zetés céljaira szolgáló kölcsönök után a fél vetettük. Az oroszok szívósan védelmezett rendelkezésére.
kívánságára a mindenkori hivatalos váltóleszá- géppuBkás-támpontját elhódítottuk, az ellensé— Csíkszereda lakőssága. A most
mitolási kamatláb helyett 1917. évi december ges arcvonalat fólgöngyölitettük. Mikoc délről
31-ig évi 50/0-os állandó kamatláb biztosíttatik. és északról előnyomuló rohamcsapatunk kezet megtartott népszámlálás adatai szerint,
Ezenfelül az Osztrák-Magyar Bank és a fogtak, győzelmünk teljes volt. Az ellenség Csíkszereda teljesen elmenekült polgári
M.-kir. hadikölcsönpénztár a fent körülirt mó- halottakban és sebesültekben nagy vesztesége- lakosságának közel fele már visszatért,
dozatok mellett azoknak, akik igazolják, hogy ket szenvedett. 500 orosz foglyul esett, 2 gép- mennyiben a népszámlálók 1670 lelket ola jelen aláírási felhívásban foglalt befizetési puskát és sok hadiBzert zsákmányoltunk. Min- vastak össze városunkban, mely szám nahatáridők alatt az aláírásra bocsátott hadiköl- dez aránylag egészen jelentéktelen vesztesé- ponként növekedik.
csön jegyzése céljából más hitelintézetnél günkbe került.
— A hadikárok felvétele. A csíki ré(bank, takarékpénztár, hitelszövetkezet stb)
Az ellenség nemcsak két kilóméter széles- szekre alakított hadikárfelvevó bizottság hétvagy bankcégnél vettek fel kölcsönt, a kölcsön ségü és másfél kilóméter mélységű területet főn fejezte be elismerésre méltó munkáját
ama részének visszafizetésére, amely az ily vesztett, hanem a terep többi részét is föl Csíkszereda város tisztviselői hadikár bejelenirányú kérelem előterjesztésekor
még igazol kellett adnia, ugy, hogy most már a Monte téseinek letárgyalásával. A bizottság most a
tan fennáll, évi 54/,-os állandó kamatlábon Carunta egész nyugati lejtője tüzelésünk alatt nyugdíjas tisztviselők hadikárait tárgyalja,
fognak uj kölcsönt nyújtani, s ennek a köl- áll és az ellenségnek a kordon-őrhely és a melyekkel rövidesen készen lesz. A napokban
csönnek meghosszabbításánál ÍB évi 6°/o-os Monte-Carunta közt alig van összeköttetése. kerülnek sorra a kereskedők, iparosok, birállandó kamatlábot fognak alkalmazni; ez a A .szépséghibák* eltűntek. A műveletben a tokosok és vegyes foglalkozásúak hadikárai,
kedvezmény is 1917. évi december 31 ig ma- 9. BZ. gyalogezred mellett még a 45. BZ. gya- melyek már gyorsabb tempóban fognak tárrad érvényben.
logezred és csekélyebb mértékben a 10. sz. gyaltatni. Általában megállapíthatjuk, hogy a
A kormány gondoskodni fog arról, hogy gyalogezred is részt vett. Március 23 ika vala- tárgyalások most gyorsabban haladnak, de
az Osztrák-Magyar Bank és a M. kir. hadi- mennyiüknek uj babért, uj büszkeBéget jelent. igy is körülbeiül egy jó hónapot igénybe vesz
Csíkszereda város hátralevő hadikárainak lekölcBönpénztár által a jelen pont értelmében
tárgyalása. Ennek oka egyrészt az, hogy az
1917. évi december 31-ig nyújtott kedvezméellenség által megszállott erdélyrészi terülenyek ezen idő eltelte után 1922. évi junius
teken a legtöbb kárt cánylag Csíkszereda
hó 30-ig terjedő hatállyal a jegybank vagy
város szenvedte. A községekben általában
valamely más a kormány által kijelölendő inViszonteladásra áruk, nagy
nincs annyi kár, igen sokban pedig alig volt
tézet által nyújtassanak.
választékban beszerezhető
kár; itt a bizottság tárgyalásai gyorsan fognak haladni. Értesülésünk szerint Gyalókay
A hatodik hadikölcsön előnyös feltételei, a
főispán intézkedett, hogy a gyergyói bizottság
pénzpiac kedvező helyzete, a háborút a végső
is kezdje meg Gyergyószentmiklóson működöntés felé érlelő győzelmeink és annak viládését. Intézkedett továbbá aziránt is, hogy á
gos felismerése, bogy a létünkért folytatott
tisztviselők hadikárai soronkívül a gyergyónagy küzdelem diadalmas befejezésére szükséges kölcsön jegyzésében való minél nagyobb
— Előfizetőinkhez. Tisztelettel felkér- szentmiklósi, gyergyótölgyesi, szépvizi és kárészvéttellel magánérdekeink mellett a közér- jük elóázetőinket, szíveskedjenek az elő- Bzonalcsiki járásokban és Gyergyószentmlklós
deket is hathatÓBan szolgálhatjuk; biztosítékai fizetési dijakat postafordultával kiadóhi- városban is letárgyaltassanak. E végből a
annak, hogy a hatodik hadikölcsön jegyzésé- vatalunknak beküldeni, mert ellenkező eset- szépvizi és kászonalcsiki járáBokba a bizottnek eredményében előreláthatólag még impo- ben kénytelenek vegyünk lapunk további ság ki fog szállni. A megállapított sorrend
egyébként nem változik. Csíkszereda város
zánsabban fog megnyilvánulni az ország lelkes küldését beszüntetni.
után a szépvizi, majd a kászonalcsiki és véönbizalma és nagy teherbírásáról ismételten
— Megüresedett állás. Közöltük, hogy gül a felcsiki járás fog következni. A bizottfényes bizonyságot tevő közgazdasági ereje,
a pénzügyminister dr. Kováts Albert ügy- ság szerdán és csütörtökön a Csiktaploczán
mint az előző hadikölcsönöknél.
védet I. oszt. adóügyi biztossá a VIII. fize-Várdotfalván és Zsögödön lakó csikBzeredái
tési osztályba kinevezte. Mint most érte- tisztviselők hadikárait is letárgyalja. A tisztA Csobánosvölgy és a Sólyomtár sülünk, dr. Kováts Albert állását nem fog viselők hadikáraira vonatkozó bizottsági halalja el, hanem továbbra is ügyvédi gya- tározatok, befejezés után, nyombah fel fognak
közti ütközet.
korlatát folytatja. Ez elhatározása folytán terjesztetni a belügyministerhez.
Március 8-iki győzelmünk alkalmával az az állás legközelebb újból kinevezés alá
— Dr. Kovács Gyárfás ügyvéd
oroszok csaknem egy egész gyalogezredüket kerül.
— Halálos baleset. Lapzártakor ér- ezúton értesiti megbízóit és a kiket érelvesztették. Csapataink önbizalma magasra
fokozódott. A Söverjes és lejtőjének elfoglalása, tesülünk, hogy tegnap este Mánya Antal dekel, hogy irodáját újból megnyitotta.
a Csobános-völgyi gát éB a Monte Carunta ctikrákosi körjegyző katonai automobilon
déli kiágazásainak bevétele, a nyugati csatla- Madaras ÓB Csikrákos között halálos végű — Földet a székelységnek. Udvarhelykozó állások eltolása Bimán ment, teljes siker- baleset áldozata lett. A gyorsan száguldó megye legutóbbi közgyűlése a következő harel. De hátra volt még neháhy „szépséghiba*, automobil, az Olt-hid egy karfájába üt- tározatot hozta: Kérje meg a törvényhatósági
amelyet meg kellett javítani. Egy BliriL, átlát- között, a heves összeütközés folytán Mánya közgyűlés az államkormányt, hogy juttassa a
hatatlan, nagykiterjedésű erdő lehetővé tette Antal a gépkocsiból kilendült és a folyóba háborúban résztvett földnélküli katonákat leaz ellenség számára, hogy észrevétlenül erő zuhant, hol halálát lelte. A gépkocsi ve- galább is akkora földterülethez, ahol lakhasket gyűjtsön össze. A Sólyomtár és a Csobá- zetője halálos zuzódásokat szenvedett. sanak és ennek megmaradását biztosítsa nekik
nos-völgy közti állásunk is túlságosan öblös Mánya Antal tragikus halála igen nagy és leszármazottjainak, mert ők ahhoz a haza
volt Végfll pedig volt még egy ellenséges részvétet keltett. Szorgalmas, kötelesség- földjének védése által jogot szereztek. Tegye
támpont, amely géppuskáival mégzavarta a tudószókimondó és hozzáférhetetlen tiszt- általában minden földnélküli katonával, de
völgyben való közlekedést Mindé .szépség- viselő volt, kit mindenütt előnyösen ismer- tegye különösen a székelyekkel. Erősítse itthon
hibák" eltávolítására március 23-át jelölték ki. tek egyenes jelleméről. A javakorában a székelységet intézmények létesitéBével, hogy
Az ellenséges állás terepszakaszán két levő jegyzőt felesége, két gyermeke éa képes legyen állami feladatát fokozott mér-

Kereskedők figyelmébe!

Vákár L. üzletében, Csíkszereda.
KÜLÖNFÉLÉK.

M j Uflálkuott Al egyik köffvoüenlll délre kiterjedt rokonság gyászolja.

tékben is teljesíteni.

fognak állani. Eddig leginkább, külfdldidaafaíl

—4 Aftftf TtduttéMpéffiftár csik- M. E. szám alatt kiedott rendelet ujabb ki- készült fonalakat dolgozott fel a magyar lenszól, megtekinthető a kamara szövőipar, de a háború utan a külföld első
Wfcrtxlal fiókja, mint a VI. magyar lladi- egészítéséről
hivatalában.
sorban a saját belföldi Bzükségletét fogja feköíbsön hivatalos aláirási helye ezúttal
— A rézrekvirálás és Balánbánya. dezni és igy egész bizonyos, hogy len nélkül
ir felhtoja
a t. közönség figyelmét a Kaptuk e sorokat egy felcaikl atyánkflatol: maradunk. Már most kell gondoökodni arról,
miiéi1 tömegesebb jegyzésekre. Az államRekvirálják a kilincseket, a mozsarakat, ve- hogy ilyen anyagok, amelyek itt a belföldön
tfoit hatodszor fordul polgáraihoz, hogy reteket, harangokat s egyéb rezeket. Bizott- kellő mennyiségben nem termesztetnek, itten
a tdvábbi hadviseléshez és a végső ságok szaladgálnak országszerte, hogy össze- termeltessenek, különösen a len olyan termea rekvirálandó tárgyakat, más bizottsá- lési ág, amely igen rentábilis és ennek ami
győzelem kivívásához szükséges anyagi írják
gok statisztikát csinálnak az igy nyerendő talajunk is nagyon megfelelő. Ennél fogva ugy
észközöket előteremtse. A kibocsátásra készletekről, újra más bizottságok osBzegyü] az ország, mint saját érdeke is, hogy a len-kérttló hadikölcsön körülbelül 6.3°/. ka- tik, feltiigyüjtik, ellengyüjtik s igy tovább. termesztés
minél intenzivebb legyen.
mat jövedelmet nyújt és annak jegyzése Vége-hossza nincs a bizottságolasnak, az ossze— Tábori kulaos és sátor ozövek. A
előnyös tőkebefektetést képez. Polgári irkálásnak, s az eredmény ? Igazán jó volna m. kir. honvéd központi ruhatár, az 1917. évi
hogy mennyi réz kerül ki a rézzel csak
sz. honvédelmi ministeri rendelet
kötelességünk s igy hazafias cselekedet, tudni,
legtöbb esetben befutott kilincsekből ? Dehat 113,342
alapján
a
kir. honvédség részére 150.000
riffifótt mitaden erőnkkel hozzájárulunk
rézre szükség van a hadviselés szempontjából. drb. táborim.kulacs
30 000 drb. sátor csöút uj haéfflcölcBÖniiek minél nagyobb Jó Azonban: itt van Balánbánya. Amint a veknek 1917. évi ésjunius
és julius végéig,
tüköréhez. A jegyzés időtartama május neve is mutatja: bánya, még pedig rézbanya. egyenlő havi részletekben leendő
Bzállitásra,
i
Í2-tÖl junius 12ig terjed. Jegyezni le- Ezidószerint nyugdíjazott bánya. Nem mintha nyilvános pályázatot hirdet, melynek részletes
kimerült volna, ó nem, ehhez még kellene jo feltételei megtekinthetők a marosvásárhelyi
ltét kéfcZpénzftel, vagy értékpapír bizto egy
néhány évtizedes intenzív bányászás, hasfték adásával lombard utján is.
nem csak ugy. Talán azért, mert háború van, kereskedelmi éB iparkamaránál.
— Árdrágítók büntetése. Puskás Imre
— Bórbeszerzés. A marosvásár az ember kell a frontra, talán azért, mert kell
id. Ferencz Mártonná mahelyi kereskedelmi és iparkamara tu az ember réz rekviráláshoz. De hát nem volna-e rendőrkapitány
défalvi lakost a hagymának tulmagas áron
jobb
ezt
a
dolgot
megfordítani
?
Inkább
Balándatja, hogy a Magyar Bőrbeszerzési bányára küldeni, ezekhez a még szükséges való árusítása miatt 5 napi elzárásra és
Réázvénytársaság elhatározta, bogy a egy-két gépet mellékelni s megkezdeni teljes 50 korona pénzbírságra ítélte.
felajánlásra kötelezett felsőbőröket és erővel az üzemet? Bizonyára nagyobb lenne
— András Dénesné csíktaploczaí lakost
a íslros hasitékokat a nagykereskedők az eredmény! Naponként fél vaggon tiszta ugyancsak a csíkszeredai rendőrkapitány
üek csak oly feltételek mellett adja el, réz — egyelőre. Később még több. Ez csak egy kiló szappannak 15 koroua 15 fillérért
hónap alatt 15 egész vaggon. Vajjou való árusítása miatt 200 korona pénzbírha atok azon kiskereskedőknek, akik egy
mennyi
idő kell az összes rézrekviráló bizott- ságra éa készletének elkobozására ítélte.
a Felosztó Bizottság kiutalási alapján ságoknak,
amig ennyit összeszednek? 8 a
— Pályázati hirdetmény. A kehozzájuk vannak beosztva, a rendelke- költségek mennyivel kevesebbek ?
reskedelemügyi
m. kir. miniszter pázésre álló készleteknek megfelelően és
A hadvezetőségnek sok réz kell. Miért heá t'álpbőrök arányához mérve felsőbő- ver hát ott egy bánya kiaknázatlanul, amelyet lyázatot hirdet a Goldberger Erzsébet
röket is szolgáltatnak ki, amennyiben pedig oly könnyen lehetne üzembe helyezni ? által létesített alapítvány 2400 koronát
ilyenekre igényt tartanak, illetve ez Ha mi nem vagyunk emberei, adják oda a kitevő kamataira, melyből nyo!c, egyennémeteknek, majd üzembe helyezik ók, akár ként 300-300 koronás segélydij adatik
igfenytlket bejetentik.
csak Szerbiában.
— A Tőmőry-család a haboruban
— Halálozás. Tamás József birtokos f. ki. Pályázhatnakfiatalon elhunyt magyar
N»mes Tötaöry Oéza, a 13-as cs. és kir. hu- hó 10-én 82 éves korában, házasságának 53-ik honos iparosmesterek szegény soreu
szárezred alezredese, a hadiékitményes vas- évében hirtelen elhunyt. Tamás József hosszú özvegyei vagy 18 évet be nem töltött
kortWtfend, a porosz sasrend, a katonai ér- időn át volt a csíkszeredai ipartestület elnöke fiu vagy leány árvái. A pályázat részdemkereszt és' a Bignum laudis tulajdonosa, és élénk részt vett a városi közéletben. A
a ki af háború kitörése óta egyetlen fiával, románok házát és minden gazdasági épületét Letes feltételei megtekinthetők a marosTffmdry Gyulával és Károly öccsével több porig égették, ő maga is feleségével nehezen vásárhelyi kereskedelmi és iparkamaharcban hősiesen állta a nagy háború küzdel- menekült el. A menekülésből csak a napokban ránál.
triét, — a hircs ifhnanovai csatánál mint ezred-tért vissza idegen hajlékba, de magas kora
parancsnok harcolt, a románok erdélyi kive- már nem birta a fáradalmakat. Éppen csak
Szerkesztői üzenetek.
rése óta pedig az orosz román fronton — hir-haza jött meghalni. Halálát felesége, DÉGY
—
K.
A. Maramarossziget. Az intézet
telen támadt tüdőgyuladásban e hónap 4-én gyermeke és kiterjedt rokonság gyászolja.
Ötven esztendős korában Csikszépvizen ki- Temetése igen nagy részvét mellett ment végbe. Csíkszeredán régebbi idő óta működik. Zárszenvedett. Holttestét hazahozzák és a családi — A csikmegyei hetivásárok. A ke- számadást közeiebről fog kiadni, de értesülészerint a mult évre osztalékot egyáltaSírboltban fogják elhelyezni. A hős alezredes reskedelemügyi
minister megengedte, hogy sünk
lában nem fizet.
Gyulafia még a mult évben súlyos sebbel Csikvármegye területén
a hetivásárokat a hányomtalanul eltűnt, Károly öccse pedig a kár- ború tartama alatt vasárnapon
tartsák meg.
páti harcokban esett el. Az elhunytat özvegye,
Az erdélyi menekültek visszaté- Kalapok, virágok, tüzékek kaphodonyi Manassy Ilona, egyetlen lánya, Andrea,
valamint testvérei: özvegy Ábrányi Kornélné rése. A belügyminister értesítette a törvényhatók. — Alakítást, díszítést
-TSmSry Adrienne, Adorján Ágostonné Tömöry hatóságokat, hogy Erdélybe most már minden
vállalok. — Gyászkalapok kéközségbe vissza lehet térni és igy a menekült
Emma és Tömöry JánoB gyászolják.
lakosságot vissza kell szállitani, a segélyezészen és 24 órán belül készít
— A Marosvásárhelyi kereskedelmi seket pedig meg kell szüntetni. Csupán a
és iparkamara közleményei. A maros- háromszékmegyei Bereck, Gelence, Gyulafaiva, W. Müller Juliska, Csíkszereda,
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara közli, Ojtoz, Osdola, Sósmező éB Zabola, továbbá a
Apaffy Mihály-utca 38. i_ 2
fcógy á romániai császári és királyi meghatalcsikmegyei Béllor, Borszék, Gyergyóbékás,
mazott mellett működő császári és királyi Holló, Tölgyes, Gyimesbükk, Felsólok, Középpolgári biztos jelentése Bzerint a romániai lok, Kászonaltiz, Káazonfeltiz, Kászonfürdő,
német császári kormányzósággal oly értelmű Jakabfalva, Újfalu és VaBláb községbe tilos
megállapodás jött létre, hogy mindaddig, mig még a visszatérés.
a Romániával, illetőleg a román természetes
I literes palackokban 12,14 és 16 kor.
Halálozás. Id. Lázár János, a „Gyerés jogi személyekkel szemben fennálló köve- gyói—EIBŐ
Takarékpénztár
RészvénytársaságSzétküldés postán és va6Uton.
telések biztosítása céljából a hitelezők érde- vezérigazgatója f. hó 6-án, 78 éves korában,
keit védő szerv létesítése iránt folyamatba szívszélhűdés következtében váratlanul meg6
tett tárgyalások befejezést nem nyernek, üz- halt.
leti követelések érvényesítése, behajtása in— Meghosszabbították a zárórát. A Budapest, VI., Aradi-utca 16. sz.
dekából Romániába szóló utazási „engedélyek hivatalos
lap rendeletet közöl a záróra megsem adatnak ki.
1-3
hosszabbításáról.
Eszerint az étkezőhelyiségek, Sz. 8-1917.
— A m. kir. ministeriumnak 642/917. M. vendéglők, kávéházak
és korcsmák zárórája
fi. számú részletes rendelete, a fémáruk pót- ezután éjjeli 12 óra lesz,
az egyesületeké
lááánl szolgáló öfrfött és kovácsólt vasáruk szintén. Az üzletek esti hét óráig
tarthatuak
legmagasabb árának ujabb megállapításáról, nyitva, a kizárólag élelmiszerek eladásával
Csikszentdomokosi közbirtokosság
megtekinthető a marosvásárhelyi kereskedelmi és egyedáru árusításával foglalkozó üzletek
alulírott
elöljárósága közhírré teszi, hogy
éa iparkamaránál, mire a kamara felhívja az zárórája az uj rendelet Bzerint esti 8 óra. A
a
Csikszentdomokos
közbirtokosság tuérdekeltek figyelmét.
más, érvényben levő rendeletek továbbra is
lajdonát
képező
és
az
I só határrészben
— A marosvásárhelyi kereskedelmi és érvényben maradnak. Igy a színházak és muiparkamara felhívja figyelmét az érdekelteknek latók zárórája továbbra is esti 10 óra marad. fekvő kaszálók folyó évi május hó
bogy a rubel értéke 3 korona 35fillérbe lett Az uj záróra-rendelet május 10-én lépett ér- 20-án délelőtt 8 órakor Csikszentmegállapítva.
vénybe.
domokos községházánál nyilvános árve— A marosvásárhelyi kereskedelmi és
— Lentermelés. A marosvásárhelyi ke- résen 1 (egy) év tartamára haszonbérbe
iparkamara felhívja az érdekeltek figyelmét a reskedelmi és iparkamara felhívja a mezőgaz- fognak adatni.
keréBkedelemügyi m. kir. ministernek 19779/917.dákfigyelmét — Baját érdekükben — azon
Árverési feltételek a birtokossági
teámu rendeletére, mely a pamutfonalak pa körülményre,
hogy előreláthatólag nemsokára
•AtSzdvátek, a kötött és kötszövött pamut- befejezést nyer
elöljáróságnál
megtekinthetők.
irtózatos pusztításokat
«•áruk valamint a pamut éa félgyapju szövött végző hadjárat ésezen
azután
bizony
még
Bok
időbe
1917. évi máius
éa kötött férfi alaóruha forgalombahozatalának fog kerülni, mig a nyers anyagok, — közte a hó Csrkazentdomokos,
11
én.
faldolgozásának korlátozásáról 3790/1916. lenis — kellő mennyiségben rendelkezésünkre
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Bloch Gy. és Társa,
Hirdetmény.

Nyomatott V r
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Birtokossági elöljáróság.

