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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Vákár L. könyv- és papirkereskedése Csíkszereda,
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
valamint hirdetések és előfizetési dijak is küldendők.
- = Telefon hívószám 20. —==

Wilson és a pápa békeakciója.
A csőd veszedelmétől fenyegetett
ententehatalmak, miután Európában kimerítették hitelüket és igénybe vették
volt még a szerencsétlen Portugália
segítségét is, a rögtönös bukást elke
rQlendő: Amerika támogatásába vetették
utolsó reménységük horgonyát. És az
Unió készséggel vállalta a mentési szolgálattal kapcsolatos vezetői szerepet.
Érintetlen segélyforrásaival s azon
szolgálatoknál fogva, melyekkel még
csatlakozása előtt segítette európai ellenfeleinket, Amerika egy csapásra lett
irányitója, diktátora az ententecaoportnak. Az öreg Ribot teljesen berekedt,
Lloyd Qeorge is elcsendesedett és a
hatalmi bűnszövetkezet nevébén Wilson
viszi a szót.
Belginm, Szerbia, Montenegro és
Románia rég elvérzett, sőt Portugáliát
és Görögországot is rettenetesen megviselte a háború s ime mégis a kis
mártírok és a nagy szenvedők helyett
a háborúban aránytalanul meggazdagodott s ennek következtében Európa fölött elhatalmasodott Amerika adta le a
pápa békejavaslatára az első votumot.
Vájjon Wilson ur ezzel az amerikai
sietséggel is csak dokumentálni kívánta,
hogy az elsőség Amerikát illeti, avagy
egyéb fontos okok késztették sUrgős
állásfoglalásra? Legalább is valószínű,
hogy akaratának kellő időben való közreadásával Wilson befolyásolni kívánta
európai szövetségeseinek az elhatározását. Wilson urnák megvannak a maga
speciális tervei és még idején gondoskodni kívánt arról, hogy Anglia és társai elébe ne vághassanak ezeknek a terveknek. Entente-forrás szerint az Unió
elnöke állítólag tárgyalt válaszjegyzékének elküldése előtt az entente hatalmakkal. Lehetséges, sőt a kötelező
udvariassági okok alapján biztosan föltehető, hogy Wilson ur előzetesen informálta az ententeot készülő jegyzékéről, de nemcsak a nevezetes okmány
tartalmából, hanem abból a körülményből is, hogy a Havas távirati ügynökség a francia kormány utasitására kénytelen volt meghamisítani a válaszjegyzek egyes fontos passzusait, következtethetni lehet az informálás hiányos
voltára. Ámbátor az sem lehetetlen, de
minden bizonynyal kevésbé valószínű,
hogy Wilson az entente akaratából és
hozzájárulásával adott kifejezést annak
a nézetnek, hogy egyes országok feldarabolásától tartózkodni kell, s hogy
nem alkothatják a békének szilárd
alapját oly politikai és gazdasági kor
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látozások, amelyek bosszúvágyon ala tartósnak kell lennie, ha azt ne»*** tápúinak s amelyeknek az a célja, hogy mogatja a német nép akarata és szintiegyes nemzeteknek kedvezzenek és déka, kifejezésének bizonyítéka, ugy,
másokat megkárosítsanak és megbénít- hogy azt a világ többi népei jogosan
sanak. „Károsítást mint büntetést, az fogadhassák el.
országok fölosztását és a gazdasági kiA Hohenzollern — dinasztia és a birozárás önző alapelvének fölállítását, — dalmi kormány ellen való vakmerő és
írja Wilson — mi cólszerüetlennek, rosz- célzatos állásfoglalás elsősorban azt a
nak, céltalannak tartunk és az a né- célt szolgálja, hogy a német népet
zetünk, hogy ez nem alkalmas bázisa szembeállítsa vezetőivel és uralkodóival
valamelyes békének, elsősorban a tar- és hogy egyenetlenség szitásával megtós békének."
bénítsa Németország akcióképességét.
Wilson csalafintaságának gyanús célMajd csak az entente hatalmak jegyzékéből fogjuk megállapíthatni, hogy a zata annyira nyilvánvaló, hogy a nényugati hatalmak milyen mértékben met nép azt még az esetben is felháazonositják magukat Wilsonnak a ten- borodással utasítaná vissza, ha alul
gerek fölszabadítását, a kiviteli szabad- maradt volna az egyenlőtlen küzdelemság helyreállítását a a központi .hatal- ben és az entente sorozatos kudarcai
maknak kedvező egyéb kérdésekben nem fokoznák még jobban a német nép
vallott álláspontjával. Ha ellenfeleink sziklaszilárd önbizalmát.
ezen kérdések tárgyában a Wilson felMivel pedig Wilson már elow is
fogásával azonos válaszadásra határoz- tisztában lehetett azzal, hogy álnok szanák el magukat, a két ellenséges ha- vai nem lesznek kedvező hatással a
talmi csoport hamarosan megtalálná a német népre, azt kell hinnünk, hogy a
béke lehetőségét, annál is inkább, mivel német kormányzati rendszerre vonataz imperiálisztikus célok feladásával az kozó élesebb kitételével inkább csak —
entente is beismerné, hogy a hóditó a szövetségesek kedvéért — ellensúcélok eléréséhez még Amerika ereje lyozni kívánta válaszjegyzókének az ensem elegendő.
tentenak nem tetsző részeit.
De akármiben is sántikált ezúttal
Az angolok flandriai kudarca és annak felismerése, hogy az entente-offen- az amerikai elnök, ő sem hagyhatja
zivák nemcsak a keleten, hanem a tekinteten kivül azt a tényt, hogy a
nyugati harctér valamennyi szakaszán germán kormányzati rendszer a német
és az Isonzónál is eredményteleneknek géniusz müve s nem ignorálhatja azt
bizonyultak, annak dacára, hogy végre az igazságot, hogy az entente által
megvalósult a szimultán és egységes lebecsült rezsim ós állami berendezkeoffenzíváról szőtt hároméves ábránd, dés nemcsak évszázados tradíciókon
tényleg megingathatták Angliának a alapul, hanem a legfontosabb, vagyis a
végső győzelembe vetett bizodalmát. Úa dinasztikus vonatkozásokban, melyek
az Angliában egyre növekedő béke- ellen első sorban irányul az entente
mozgalom is arra birhatta az angol kor- bősz haragja, a német birodalmi egymányt, hogy titokban örüljön Wilson ség éB hatalmi fellendülés legbiztosabb
békefeltételeinek, melyek alkalmasak eszközének bizonyult, árthető, ha nemarra, hogy az ő közvetetlen ösztönzése zetek könnyűszerrel túlteszik magukat
nélkül is a francia és az olasz szövet- olyan tényezőkön ós intézményeken,
ségest a hadi helyzet elfogulatlanabb melyekben a visszamaradás él romlás
okait vélik felismerhetni, de senki sem
megítélésére késztessék.
Wilson válaszjegyiékének fentebb követelheti szabad nemzetektől, hogy
érintett részei rendkívül értékes pas- idegen parancsra, tendenciózus ugraszusok, melyek az eljövendő béke ér- tásra, szinte meggondolás nélkül megdekében feltétlenül fontos erkölcsi mo váljanak nagyságuk és fejlődésük inmentumnak; mindazonáltal még nem tézményes biztosítékaitól.
Minél bizonyosabb azonban, hogy
tekinthetők a gyors béke zálogának. Az
ellentétek csökkentésének és a megér- alkotmányának lényeges megváltozása
tés siettetésének égyik legnagyobb aka- nélkül Németország nem számithat a
dálya a Wilson-Lansing jogyzék ama mostani gyűlölködést megszüntető gyors
visszatetszést keltő része, melyben Né- békére, a német kormánynak annál inmetország belső viszonyaival foglal- kább el kell katároznia magát döntő
kozva, a német népet vérig sértő mó- lépésre. E lépés megtétele után Wilson
don Wilson kijelenti, hogy azoknak érdes hangja talán enyhülni fog s majszavát, akiket Németország jelenleg dan Benedek pápának ujabb javaslata
ural, ő és az entente el nem fogadhat- is kedvező fogadtatásra számithat mind
ják biztosítékul olyasvalamiért, aminek a két hatalmi csoportnál.
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A keleti karctóren pedig valósággal katasz; legtöbb baj volt és van a gyermekek
A kormány megtéríti az erdélyi koztak
belhurutos eseteivel, melyek egyrészt a cél- trofális helyzetbe juttatta Oroszországot az
szerűtlen taplalkozásnak tudhatok be, másrészt entente abbeli követelődvése, hogy a demoralakosság kárát.
a tej, gríz, rizs hianya miatt nem kezelhetők lizált orosz hadsereg is vegyen reszt az altaPetrózsényi kOMOttség a belügyminiszternél. — ugy, a üogy az szükséges volna.
lános offenzívában.
Ugrón aürgAsen Intézkedik.
A néhány napos kezdő siker utan humaHarmatn Leo dr. közkórházi főorvos jelen-

leg is betegallouianyban van; augusztusban rosan bekövetkezett a szomorú kiábranduiaa.
a hadbavonult orvosok közül egy sem téri A szövetséges hadak nemcsak megállítottak
visBza ; Peter Zoltán ür. gyeigyoull'alui kür- az orosz előretörést, hanem hirteleneben atmeuorvoa augusztus 1-en eihaiaiozutt; a gyergyó- ven offenzizába, a legrövidebb idő alatt megalfalui korben a közegészségügyi szolgalat tisztítottak az ellenségtől Kelet-Ualiciat, ameiy
ellatasával Színi János ur. szarhegyi küzaegi, alkalommal még a haboru kezdete ota oroaz
a gyergyoalfalul körben dr. Dobnbán Antal rabságot nyögő Tarnopol is felszabadult éa
gyergyoazentmiklósi járasorvos bízatott meg. Bukovinából is kivertek az ellenséget. Ma mar
de Piacé József gazdasagi felügyelő jelen- Moldvában szorongatják a romáti-orosz iroutot
tette, hogy a caikvarmegyei gazdak reszere es a roman királyi család menekülni kenytelea
56 vaggou őszi buza és litö vaggou rozs ve- Komániabol, amelynek földjen sehol sem erzi
tőmag inegrendeltetett és a szükHeges intéz- már magát biztonságban.
kedjek aunak mielőbbi ide szallitaaara megLegszenzációsabb fordulata H hatásában
tetettek. Főispáni és alispan a j aradi közigaz- egyelőre még kiszámíthatatlan eredmenye
gatási hatoaagokat utasítottak, hogy azon az oflenzivanak, melyet az entente nyomasara
lolöa őszi buza és rozsmenuyiseget, melyek könnyelműen tamado oroszok belekenyszerivetőmag celjara rekvirálhatok volnának, azon- tettek bennünket: liiga bevetele.
nal írassak össze és jelentsek be.
_pp abban az időben, amikor a nyugati
ke, ószi Bzantás-vetésre, ahol azt a lakóa- hatalmak rövid pihenő után ujabb döntő taság saját erejeból elvégezni nem tudja, kato- madátra indultak a nemetek ellen, amikor az
uai munkaerő fog rendelkezesro állani. A köz- olaszok a legvéresebb aldozatok arán kapaszségeket a vármegye alispánja utasította, hogy kodnak fel a Szent Gábor hegyre s amikor
ezen területeket szeptember lö-ig jelentsek be. Kornilov beigerte, hogy az orosz hadseréget
Gazdasági felügyelő továbbá jelentette, a legszigorúbb rendszabályok alkalmazásival
hogy CBÍkmegyében is megalakult a takarma- képease teendi uj támadasra, érkezik a híre
nyozáat intezo bizottság, melynek tagjai az annak, hogy a nemetek átkeltek a Dünan ea
alispán elnöklete alatt a csíkszeredai ea gyer- hatalmukba ejtettek Rigát, melynek birtokáért
gyoi gazdasagi egyletek egy-egy tagja, a ka- eddig hiaba harcoltak szarazon és tengeren.
tonai hatóaagnak egy kiküldöttje es a gazda- Éa másnap már Dünamündebe is eljutottak.
sági felügyelő.
Riga eifogialaaanak jelentősege egyelőre meg
A bizottság többi előadóinak tudomásul sem állapítható. Annyi bizonyos, bogy ez a
vett jelentései után T. Nagy Imre ea Szász hódítás nem csak stratégiai, hanem politikai
Lajos a vetőmagvak sürgős ide száilitasa es és diplomáciai szempontboi is egyik legfontokiutalása, dr. Fodor Auial a telekkönyvek mi- sabb eseménye a haborunak.
Csíkszereda, szept. 10. előbbi visszaszállítása, dr. Nagy Béül a GyerBizonytalan azonban még ez időszerint,
Csikvármegye közigazgatási bizottsága gyoszentmiklosig közlekedő vonatnak CJuik- vájjon fóieg katonai vagy peüig Inkább ielekszeptember 10-én délelőtt 10 órakor, dr. Tol- szeredaba való beiutaaa tárgyában interpellált. tani okok késztették a nemet nadvezetőaeget
nay Lajos főispán elnökletével, tartotta meg A bizottság a tett inditvanyok ellogauasaval Riga elfoglalására. Szövetsegeseink ezúttal is
felkérte Tolnay főispánt, hogy e nagyfontos- czeltudatos munkaval éa dicseretes kitartasaal
rendes havi ülését.
ţj? Berze Nagy jános kir. tanfelügyelő ságú ügyekben illetékes helyen hathatósan készültek az akczió keresztülvitelere. AZ orojelentette, hogy a vallás és közoktatásügyi interveniáljon, amit elnöklő főispán a legna- szok, mint Kornilov tábornok moszkvai beszeminister rendelete folytán Csikvármegyében gyobb kesaseggel igert meg.
debol is megállapítható, sejtettek a közeledő
szeptember hó folyamán valamennyi polgári
Végül
dr.
Fodor
Antal
a
bizottság
tudoveszedelmet, ámue az orosz aliapot züllöttsege
éa elemi iskola, a kisdedóvodák, a ket fő- másara hozta, hogy a csendórseghez beosz- és
a hadsereg zilaltsaga lehetetlenné tette
gimnázium éB tanítóképezde meg fognak tott nepfelkelók felülvizsgáltattak ea 90 szá- számukra
a sikeres ellenállást. Éa ez az
nyihii. A tanítás mielőbbi megkezdese iránt zalékban harctéri szolgalatra alkalmaauak ellenállás, ha
a németek akár Szent Pétervar
a kir. tanfelügyelő a szükséges intézkedése- mlnőaitettek, minek következteben ezen alkal- felé, akár pedig
déli irányban kívánnak kiterket megtette.
masnak
minősített
népfelkelőket
segedazolgajeszteni
diadalmas
térfoglaláBukat, ezutau is
Ujabban napközi otthonok nyíltak meg
fogjak kicserelni. Tekintettel a hiábavalónak, eredménytelennek fogna bizoTekerőpatakon és Caikmenaságon, az elő- latosokkal
nehéz terepviszonyokra és azon nyulni.
munkálatok folyamatba tétettek Csíkszeredád caikvarmegyei
hogy a varmegye belső hadszínAz entente legvéresebb támadásai a déli
ban. Az elmúlt hó folyamán kir. tanfelügyelő körüimenyre,
teret kepez, hol a nehez szolgalatot aeged- harctéren játszódnak le. A tizenegyedik isonzói
meglátogatta a csikszentgyörgyi, madéfalvi és szolgalatra
nepfelkeiók nem tudnak csatában Oadorna ki akarja erőszakolni minden
caikrákosi napközi otthonokat ós ezekben kellőképpen miuősitett
ellátni,
intezkedest
ker azirant, áron a Triestbe vezető utat. Több mint három
összesen 754 gondozott gyermek foglalkozását
a csikmegyei csendörörsökhöz beosztott heti véresnel-véresebb tusákban feláldozott
és étkezését vizsgálta meg. Látogatása alkal- hogy
népfelkelők kicserélésénél a székely, Bzarma- egész zászlóaljakat, ezredeket a hadosztaiyokat
mával megállapította, hogy a gyermekek kellő zásuak
A bizottság ai ebben a vállalkozásban, kered negjedmillié
felügyeletben és foglalkoztatásban réBzeaülnek, indítványvisszahagyassanak.
elfogadasával
felkérte
főis- embert, ám Cadorna mégsem tudta megtörni,
az ételeket a szükséges tisztaság szemmel pánt, hogy ez iranyban illetekes Toluay
heiyeu
intertartása mellett ízletesen elkészitve kapják s veniáljon, amit elnöklő főispán keazaégesen de meg meggyengíteni sem volt képea vitéz
hadaink ellenálló erejét. Nagy áldozatokkal
hogy ezen intézmény a lakósság érdeklődésé- szintén
megígért.
itt-ott előbbre jutnak ugyan valamelyest
nek megfelelő felébresztése mellett, a lakósEzzel az üles véget él t.
aa olaszok a a Monte Santo után most a
ság réazéről is — mint a hatóság gondoskoSzent Gábor hegyet ostromolják saivósan es
dásának általa ÍB elismert jótékony jele — a
keményen. Éa elvégre lehetséges, hogy újból
legmelegebb támogatással találkozik. Minthogy
azonban ezen intézmény a törvényeB kívánalfelkapaszkodva a hegy csúcsára, ahonnan a
maknak mindenben megfelelő működést csak
magyar éB osztrák Bzuronyok ismételten lekerakkor fejthet ki s állandó jellegűvé csak akkor
Az entente együttes offenzívája eddigelé gettek, hatalmas tüzérségi munkájukkal vegleg
válhatik, ha a község életébe szervesen bele- csaknem teljesen eredménytelennek bizonyult. is megtartják a rengeteg áldozatukba került
kapcsolódik, B minthogy e szerves kapcsok A nyugati harctéren angolok és franciák, tá- ormot. De ha el is foglalnák, ami azonban
létesítését a Székelyföld gyermekvédelmének mogatva belga, portugál és különfó-e exotikus egyelőre nem tekintkető még közeli lehetőelodázhatatlan rendezése teszi szükségessé: csapatoktól, hónapok óta elvéreznek, anélkül ségnek, a triesti ut ennek dacára azután is
a vallás- ÓB köaoktatáaügyi minis temek mult hogy megközelíthetnék a kitűzött celt. A né- zárva marad előttük.
évi rendelete alapján az egyes községek azóta met ércfal rugalmassága ellenére, vagy talan
Trieat nem Riga, mert a katonai erkölcsökesetleg megváltozott anyagi helyzetének figye- ép e tulajdonságánál fogva még mindig szi- kel tündöklő OBztrák-magyar hadak egészen
lembevételével, az állami kisdedóvó-intézetek lardan áll s az entente hadak a rettenetes más anyagból valók, mint a lezüllött, demoszervezése, illetőleg a szervezési ügyek elő- áldozatokkal járó, hosszas próbálkozással sem ralizált orosz katonak. De meg a németek
készítése céljából, az ellenséges betörés foly- voltak képeBek megingatni a nómetek pozícióját. lökőereje és az olaszok támadó képessege
tán abbahagyott szervezési munkálatok leg- Flandriában, Artoiaban éB a Champagneban közt is nagy ám a kűlömbség.
közelebb újból meglndittatnak. A jelentést a újból és újból íöléled a támadó kedv, de HinRiga elesett, ám Triest még áll és páratlan
bizottság tridomásul vette.
denburg és Ludendorff párattan éberséggel és hősiességgel fogjuk azt tovább ia megvédeni.
Dr. Veress Sándor vármegyei tiszti főorvos csodálatraméltó körültekinsésBel legtöbbször
jelentette, hogy Csikvármegye általános még csirájában megsemmisíti az ellenség által
egészségügyi állapota augusztus havában na- kieszelt veszedelmet.
gyon kedvező volt; az egész hónap folyamán
A nyugati harctéren sem ért még véget a
járványok nem voltak ; a Cslkszentdomokoson, pokoli küzdelem, de a nyugati hatalmak — Elemi iskolához előmeneteli muVárdotfalván és Gyergyóíaentmi kioson fellé- akkár meddig ÍB folytatják erőik felmorzsolápett vérhasesetek járvánnyá nem fajultak és sát, nem Bzámithatnak többé komoly g\6ne- lasztási, haladási, felvételi, látoa megbetegedések nagyon enyhének mutat- lemre, döntő eredményre.
gatási-naplók kaphatók
Megírtuk, hogy a román betörés által Bujtott erdélyi lakosság a kormánynál meg fogja
Bürgetni kártéritési igényeinek teljesítései.
Ebben az ügyben ma délelőtt kereste fel az
első küldöttség Ugrón Qábor belügyminisztert
Rosenberg Ignác országgyűlési kepviselő vezetése mellett, aki a petrozsényi járás kárósáltjainak kérését tolmacsolta. L'gron Gábor
belügyminiszter a küldöttség előtt a kővetkező
nagyfontosságú kijelentéseket tette:
— A kártérítési igényeknek végleges
elintézése, illetve a karok megállapisas későbbi dolog, ez nem is tőlem függ, hanem
az illetekes katouai hatóságoktól, sőt e tekintetben az osztrák és a német kormányokkal is tárgyalást kell folytatni. Belátom,
hogy e tárgyalások befejezésének távoli
időpontjáig az érdekeltek nem várhatnak
és a karösszegek folyósításának további halogata méltánytalansag is volna az invázió
által siţjtott lakossággal szemben. Épp ezert
megbíztam Széli József erdélyi kormánybiztost, bogy sürgősen alakitBon külön bizottságokat, ezek utján állapítsa meg a károkat és a legrövidebb idő alalt tegye meg
jelentését. Ha e jelentesek előttem lesznek,
azonnal intézkedek a kárösszegek folyósítása iránt, ami további nehézsegekbe nem
fog ütközni, mert az erre szükseges pénz
már a belügyi kormány rendelkezeaére áll.

Közigazgatási bizottsági ülés.

Triest és Riga.

Tanító urak figyelmébe!

Vákár L. üzletében Csíkszereda.

29. siám.

Károly király a székely hősök
közt.
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sától Komilovot és elfogatási paran- Becző Gábor, Kozán Imre, Balló Sámuel, Drecsot adott ki ellehe. A hadsereg egy- gus János, Szabó Ignác tartalékos zászlósokat
hadnagyokká nevezték ki Ugyanrésze és a tábornokok Kornilov mellé tartalékos
csak a brassói 24. honvéd gyalogezredben. —
Öt aranyérem a 82-ereknek. állottak, ki csapatai jelentékeny részé- Tréger Rezső kézdivásárhelyi rendőrfogalmazót,
Amiot már jetentettük, a király ujolag meg- vel hátat fordított a frontnak és köze- 21. honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnalátogatta József főherceg hadseregét, bejárva ledik Szentpétervár felé, honnan Ke- gyot, főhadnaggyá nevezték ki.
Erdély keleti határait B különösen ügyeimet renszki a helyörségge. Kornilov méltó
— Felemelték a még távollevő erszentelve az Ojtozi-szoros pokoli harcaiban fogadására eléje siet. Ez a testvérharc délyi menekültek segélyét. Ugrón Gábor
dicsőségesen kitűnt, híres 82-es székely ba- a belháború kitörését jelenti. A forra- belügyminister Széli József erdélyi kormánykáknak. A világtörténet legfényesebb topjaira
biztos utján értesítette az érdekelt városokat,
való az a hősi bátorság, amivel a székely dalom immár a maga utján halad. Bár- hogy a menekülési segélyek napi 2 koronára
ezred ujolag is kitüntette magát és amit le- melyik fél legyen a győztes, a ktllhá- való felemelését a városokban engedélyezheti.
geslegmelegebben, legforróbb szívvel az arc- ború teljesen háttérbe szorult és ebben A városokban tartózkodó erdélyrészi meneküvonal hadseregparancsnoka, József főherceg a világháborúban többé szerepet nem lők napi 2 koronás segélyének kivételével
méltányolt, amidőn á magyar vitézség iránti
tehát a menekülési segély továbbra is napi 1
határtalan elismeréssel a 82. gyalogezredet játszhatik. Tekintetünk fokozódó érdek- korona marad. Azonban tekintettel a rendkíegyszerre öt arany vitézségi érem adományo- lődéssel lesi a hatalmas birodalomban vül nehéz megélhetési viszonyokra, megengedi
zására terjesztette fel. Olyan páratlan kitün- lejátszódó eseményeket, mely a békét hogy a legszegényebb Borsu éa munkaképtelen
tetés ez, amire még a világháborúban nem mérföldekkel hozza közelebb.
menekültek továbbra is napi 1 koronát meg
volt példa, amit eddig csak a székely vitézség
nem haladó segélyben részesüljenek élelmi— Személyi hir. Dr. Tolnay Lajos főis- szereknek
tudott kiérdemelni. A legfőbb hadúr egy egész
termeszetbeni kiosztása alapján. A
órát töltött a 82-ósök közt, minden tiszttel, pán hivatalos ügyben Budapestre utazott, hon- belügyminister ezenkívül a menekültek állatai
számos közlegénnyel beszélt, kitüntető dicsé- nan szeptember 22 én tér vissza.
részere napi 1 korona takarmánysegélyt enrettel halmozva el őket és az ezredparancs— Majláth Gusztáv húsz éve püspök. gedélyez B felhívja őket, hogy a legszükségenoknak a Lipótrend-lovag keresztjét adomá- Gyulafehérvárról jelentik: A közelmúltban volt sebb ruházat kiosztása érdekében államsegélyt
nyozta.
huszadik évfordulója annak, hogy Majláth püs kérjenek, egyben pedig a városokat felhívja,
Az öt arany vit'zaégi érem adományozása pök az erdélyi egyházmegye főpásztora lett. hogy a menekültek részére munkaalkalmakról
azonban nemcsak örömet keltett a kitüntetet- Ebből az alkalomból körlevelet adott ki, eb- gondoskodjanak.
tek közt, tudvalevő, hogy az aranyérmeseket ben visszatekintvén hu6zévi főpásztori műkö— 3 gópiró kisasszonyt keres a csíkkivonják a harctéri szolgálatból. Az öt székely désére, köszönetet mond papjainak, akik őt szeredai honv. kieg. parancsnokság Székelyapostoli
munkájukban
támogatták,
további
kihós alra kérte József főherceget, hogy maradudvarhelyen 160—200 koronásflzetéBsel Szehassanak az arcvonalban, de most az egyszer tartásra és a kötelességek hűséges teljesítésére mélyesen jelentkezni lehet mindennap a hivakérésük hiábavaló volt, a frontmögötti szol- buzdítván őket.
talos órák alatt.
— Áthelyezés. Nagy János Gyergyószentgálatra osztották be őket, kik a pokol minden
— Hazajönnek a beteg hadifoglyok.
tüzében a hősök közt is leghősebbek voltak. miklÓBről Sepsiszentgyörgyre, Tamás Ignác
A
Rokkant
Újság írja: Tavaly ilyenkor, nyár
Felsőbányáról
Gyergyószentmiklósra
helyezEzért látogatta meg Károly király a 82utóján jött haza az első csererokkant transzósöket, a monarchiának most riiár legfénye- tetett át segódlelkósznek.
— Státusgyülés. A Bzokásos évi rendes port Oroszországból. A fák már Bárgultak, a
sebben dekorált ezredét, József főherceg legvonat pörkölt vetések között hozta haza őket
státusgyüléB az idén november 22-én lesz.
kedvesebb bakáit.
Bzomoru fogságból, ahonnét elengedték a
— A gyergyószentmiklósi gimnázium abénákat,
a vakokot és azokat a katonákat,
is megnyílik, amint a Csikvármegye közli. A akik
olyan
nagyfokú testcsonkaaágban szenminister a főigazgatóság utján utasította az vedtek, hogy
egyáltalaban katonának nem
A beszerzési csoport leialatolása. igazgatót,
hogy az előkészületi intézkedeseket használhatják őket
Minden hónapban 30—40
Csíkszereda, szept. 11. tegye meg. így tehát a megzaklatott Székely- ilyen csererokkant jött,
akik hirt hoztak a többi
föld
majdnem
valamennyi
gimnáziuma
megHirt adtunk már arról, hogy a pénzügyszázezrekről,
akik
mesBze
idegenben, rabságminister leirata alapján a csikvármegyei köz- kezdi működését.
ban
Binylódnek.
Sokan
vannak
között
— Az erdélyi közélelmezési hivatal olyanok, akik súlyos betegségben ezek
alkalmazottak Oyergyószentmiklóson ÓH Csíkszenvednek
szeredán, elsőrendű életszükségleti tömegcik- Kolozsvárra költözik. Amint órteeülünk, és az orosz kormánynak nincsen módjában
kek olcsóbb beszerzése céljából, beszerzési az Erdélyi Közélelmezési Hivatal néhány nap ezeket a beteg hadifoglyokat kellőképpen
múlva Marosvásérhelyról Kolozsvárra költözik. gyógykezeltetni. Éppen igy nálunk is számos
csoportokat alakítanak.
Az alakuló gyűlés Csíkszeredában, dr. Tol- Ugyanide teszi át székhelyét Széli József beteg hadifogoly van, akik többnyire az ellennay Lajos főispán elnöklete alatt, folyó hó 6-án, kormánybiztos is, aki a közélelmezési ügyeket téteB klima miatt nem gyógykezelhetők sikea tisztviselők nagyszámú részvételével, tartatott is irányítja.
resen. A két hadügyi kormány között Svájc
— Az uj behivandók. Nem hivatalosan közvetítésével olyan megegyezéB letesült, ameg. Az alakulandó beszerzési csoport szabályzatának tervezetét dr. Oyörgypál Domo- jelentették ugyan, de a már folyamatban levő mely szerint mindazokat a hadifoglyokat, kikkos vármegyei tiszti főügyész ismertette, mely- intézkedések megerősítik azt az értesitést, nek betegsége huzamosabb időt igényel, künek egyhangú elfogadása után elnöklő főispán hogy a fölmentetteket egészen a 37-ikes ko- lönösképen pedig a tüdővészeseket, kölcsönöa csikvármegyei közalkalmazottak csíkszeredai rosztályig újra vizsgálják és az alkalmasokat sen cseréljék ki. A kicserélés rövid időn belül
beszerzési csoportját, egyelőre 215 tag, illetve bevonják rendes katonai szolgálatra. A hosszú megtörténik és a jövő héten már orazágszerte
713 családtaggal, megalakultnak jelentette ki. háború, az öldöklő harcok követelte áldozatok összegyűjtik az összes hadifoglyokat ésorvoBi
Ez a szám többszörösen emelkedni fog, mert miatt beállt fogyaték pótlása valóban szüksé- vizsgálat alá veBzik. Mindazokat, akiket mungessé teszi, hogy a meglevő erők ne veszte- kára képtelennek találnak vagy olyanokat,
a taggyüjtés, főleg vidéken, most folyik.
A csoport intézőbizottságának tagjaiul a geljenek, amikor kell az ember a gátra. Ezek- akik huzamosabb időt igénylő gyógykezelésre
közgyűlés megválasztotta Farkas Imre, Szvo- nek helyét könnyebben lehei pótolni, ha nők- szorulnak, hazaküldik Oroszországba ós helyetbodeczky Aladár, dr. Vitos Pál, Schuster Oli- kel nem, hát rókkant katonákkal. Ne feledjék tük beteg magyar hadifoglyokat küldenek
vér, Fejér Sándor, Antal József, dr. Oyörgy- el a behívandó mentesek, hogy három évig vissza.
pál Domokos, Merza János, dr. Márton László, élvezték a polgári életet, amlgor öregebb éa
Közel százezernyi orosi hadifogoly fog kidr. Berze Nagy János, Wellmann Samu, Kas- sok gyórmekes családapák harcoltak, elhulltak
say Lajos, Vitályos György, Csutak Gáspár, Vagy bénák maradtak, noha ők is nélkülözhe- kerülni a monarchia kórházaiból és munkaVárady Zsigmond és Bodór Gyula tisztviselő- tetlenek lettek volna családjuknak. Annál telepeiről. S ezért ugyanannyi magyar és
ket, utalványozási joggal felruházta dr. Sán- inkább helyén van, amikor minden ember kell, osztrák hadifoglyot fogunk kapni. A belügyminisztériumból már értesitea ment ebben a
dor Gyulát és dr. Gál Józsefet, ügyvezetőül akit vinni lehet, a szigorúbb válogatás.
a kérdésben mindenfelé, hogy a ţiQteg hadipedig dr. Ujfalusi Jenőt választotta meg.
— Adományok. A főispáni installáció foglyok
tlhelyezásére ea élelmezésére kellő
Az intéző bizottüág elnöke Schuster Olivér, alkalmával karzati jegyekért önkéntes ado- gond fordittaaaék.
leirat közli, hogy a hazaalelnöke dr. Györgypál Domokos, titkára mányokból 56 korona folyt be főispáni titkár térő beteg magyarA katonákat
katonai
Farkas Imre, könyvelője Szobodeczky Aladár kezéhez, mely Összeget, a nemes adakozók kórházakban fogják elhelyeani, nem
hanem
haaaés levelezője dr. Vitos Pál lett.
névjegyzékének kisiretóben, a csíkszeredai küldik lakóhelyeikre, ahol a legbaţâtosabb
A beszerzési caoport a legrövidebb idő hadiárvák javára megküldöttük dr. Ujfalusi hárf kezelésben részesülnek a hatósági orvoalatt megkezdi működését és remélhető, hogy JemJ polgármester urnák.
sok felügyelete mellet.
működésével a közalkalmazottak elviselhetet— Katonai kinevezések. Nagy Pál
— Felfüggesztett városi főjegyző. Dr.
len nehéz helyzetén enyhiteni fog.
alezredeó ezredessé, Sipos Árpád őrnagy alezredessé, Szász Ferenc, Séra István, Gaál Jó- Tolnay Lajoa főispán dr. Orbán Gábor csíkzsef, Gál Sándor hadnagyok főhadnagyokká ; szeredai helyettesített főjegyzőt a katonai felGyenge Zoltán, Morvay István, Budai Vilmos, mentések körül elkövetett szabálytalanságok
KÜLÖNFÉLÉK.
Nagy Károly, Sigmond Dezaő, Mészáros István, miatt hivatali állásától felfüggesztette és ellene
— Teljes felfordulás Oroszor- a honvéd hadapród iskolák IV. évfolyamát fegyelmi eljárást rendelt el.
— A osikszeredai orsz&goa vásár.
szágban. Az oroszorBzágból érkező végzett növendékei zászlósokká neveztettek ki, Értesítem
a közönséget, hogy az pgynevfiiett
mind
a
brassói
24
honvéd
gyalogezredben.
hírek a teljes felfordulás képét mutat- — Farkas Nándor, Székely Nándor, Bruatea Szent-Mlhály
napi országba vásár a szokott'
ják. Kornilov, a főparancsnok ultimá- Kornél tartalékos hadnagyokat tartalékos fő- időben fog megtartatni és pedig a barom-vátumot intézett Kerenszkihez, hogy adja hadnagyokká; Lariet István, Jüttner Géza, Bár folyó hó 28-án, a kirakó vásár pedig 29-én.
át neki a polgári hatalmat. Kerenszki Blatt Jenő, Csiszár Károly, Márku KIrián, Csíkszereda, 1917. szeptember 10. Kovács
erre azzal felelt, högy elmozdította állá- Pálffy Kálmán, Imreh Jenő, Botár László, Jánds rendőrkapitány.
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— Halálozás. Veress István nyugalmazott plébánia, arauymijés áldozopap foiyó hó
4-én 83 éves korában Káezonujfalu községben
elhunyt. Temetése í'o.yó hó 6-án általános
részvét mellett ment végbe.
— Harminonégy millió korona évi
adó. Az a szerencsétlen ember, akit az állam
évi 34 millió adóval sujt, Weisz Manfréd,
az ismert csepeli munició- és konzervgyáros.
Hogy ez megtörténhessék, a világháborúnak
kellett jönnie. Ebből azt is megtudtuk, hogy
a magyar állam egyetlen polgárának évi adója
körülbelül elegendő volna ahhoz, hogy Csikvármegye lakósBágának az oláhok okozta hadikára meg térit essék.
— Be kell jelenteni az idegen és
megtalált ingóságokat. A vármegye rendőr
hatóságai elrendelték, hogy mindenki a lakásán és udvarán levő idegen ingó dolgokat
szigorú büntetés terhe alatt jelenteék be.
Ilyenek igen sok helyen fölös számmal találhatók, mert az oláh betörés alatt és az azt
követő időben a lakásberendezéseket szanaszét hurcolták, és azokat ma is igen sokan
jogtalanul használják, a jogos tulajdonosok
pedig nem juthatnak hozzá. Bejelentendók továbbá a polgármestereknek és községi elöljáróságoknak azok az időközben megtalált
ingó vagyontárgyak, melyeket tulajdonosok
kárbejelentéseikben mint elveszett vagy megsemmisülteket tüntettek fel, de később felismerték és birtokukba vették. Aki ezen bejelentéseket elmulasztja, szigorú büntetés alá
eBik, ezért a kiadott rendeletet közönségünk
figyelmébe ajánljuk.

Kétcsövű 16-os vadászfegyvert
keresek megvételre. — Cim a
kiadóhivatalban.

29. BEám.
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Felügyelő bizottság jelentése.

IWeghivó.

Tisztelt Közgyűlés!

A Csikszeredai Takarékpénztár
Részvénytársaság

A lefolyt 1916. XXXIV, üzleti évre
vonatkozó tiszteletteljes jelentésünket a
következőkben van szerencsénk előterjeszteni :
A kereskedelmi törvény 195. §-nak,
1917. évi október hó 7-én dél- valamint az alabszabályok 31. §-nak mega ránk háruló ellenőrzési és felelőtt 9 órakor fog saját helyiségében felelően
ügyeleti teendőket több ízben tartott pénzmegtartatni.
tárvizsgálattal, az összes üzletágaknak leA Csíkszeredai Takarékpénztár Rész hető beható elbírálásával és az üzleti eljárás átvizsgálásával elláttuk, az 1916. évi
vénytársaság igazgatósága nevében: december hó 31-ről lezárt zárszámadásoés leltárt beható vizsgálat alá vettük,
T. Nagy Imre s. k., kat
azokat a fő- és segédkönyvekkel összehakir. tanácsos, elnök.
sonlítva, mindenben helyesnek találtuk, s
hitelesítő záradékunkkal megerősítettük.
Tárgysorozat:
A 32.318.50 korona tiszta jövedelem
ideiglenes
tartalékolására vonatkozó igaz1. Elnöki megnyitó és jegyzőgatósági
javaslatot
az előnkbe terjesztett
könyvi hitelesítők kijelölése.
mérleggel teljtartalmulag magunkévá téve,
2. Az igazgatóság és felügyelő bi-annak helybenhagyását javasoljuk.
Mindezek alapján az igazgatóság rézottság évi jelentése és indítványai.
szére
a kereskedelmi törvényben foglalt
3. Alapszabály módosítás.
fentartásokkal, a fentmentvény megadá4. Igazgatósági és felügyelő-bizott- sát javaslatba hozzuk, ugyanazt részünkre
sági tagok választása a megüresedett is kérjük.
Csíkszereda, 1917. augusztus hó 6-án.
helyekre.
5. Pénztárnok lemondása következ- Fejér Sándor s. k., Dr. Bocskor Béla s. k.,
f. b. elnök.
f. b. tag.
tében tett igazgatósági intézkedés be-

rendes évi közgyűlése

Dr. Györgypál Domokos s. k.,

jelentése.

f. b. tag.

Hirdetés.

kiknek a vasút ellen kár
követeléseik vannak forduljanak Stermann Ignác budapesti törvényszékileg
bejegyzett céghez (lakik Budapest, Vil
mos császár-ut 66.), aki a vasutak elleni
követeléseket saját költségén megállapodásszerű jutalék mellett elvállalja.
Forduljanak bizalommal ezen céghez

Károsultak,

2-3

Hölgyek figyelmébe!

Tisztelettel van szerencsém értesiteni
Csíkszereda város éa vidéke igen tisztelt hölgyközönségét, bogy a Kossuth
Lajos-utca, Borbáth Andrásné-féle házban
levő lakásomon elvállalok mindennemű

nöi-kalapdiszitést és javítást
a legrövidebb idő alatt ízléses kivitelben, állandóan raktáron tartok mindenféle nöi-kalapot és hozzávaló diszeket.
Szives pártfogásukat kérve, mararadok kiváló tisztelettel
2—3

Ligeti Samuné.
Egy ügyesflut kereskedő tanulónak felvesz Trohán J ó z s e f
kereskedő, Osikszereda.
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A Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság zárszámadásai.
Vagyon.

Pénztár készlet
Váltók
Jelzálogos kölcsönök
Kötelezvény kölcsönök
Előlegek értékpapírokra
Előlegek kézizálogokra .

szereda város közelében. Vil
lanyszerelést elvállal. Kajtár
János gepesz, Osicsó (Feltiz).

67556-22
1137127-88
996692-—
50539*—
13004.—
1972-—

Értékpapírok:
Tőzsdén jegyzettek . 297403 50
Hadikölcsön kötvények 96600.—
Pénzintézeti központ üzletrész éB egyebek
5352.—
Adósok
Ingatlan . . .
Átmeneti tételek
. .

399355-50
212806

Teher.

Részvénytőke
5000001—
Tartalékalap .
84743-Jótékonycél alap
4587-33
Betétek
210379516
Hitelezők
. . . .
960983
Fel nem vett osztalék
3008-44
Nyereség áthozat
1915. évről . .
6467-43
Nyereség esetleges inváziós károkra ideiglenesen tartalékolva 2585107 3231850

20000-

49687.60
2738062-26
VEBZTE3ÉQ-NYERE8ÉQ-8ZÁMLA 1916. DECEMBER 31-ÉN.

Terhek.

Fizetések-lakbérek
Költségek .
Betét kamatok
Betét kamatadó
Kamatok
Adók .
Leírások . . .
Nyereség áthozat
1915. évről . . .
6467-43
Nyereség esetleges inváziós károkra ideiglenesen tartalékolva 25851.07

273806226
Jövedelmek.

16872-16 Mult évi nyereség áthozat
5731-96 Kamatok
91221- Különfélék
9580-—
2264*93
9474-11256.17

6467-43
155717.66
16533.63

32318.50
178718-72
Csíkszereda, 1916. évi december hó 31 én.

Egy jó családból való 2—3 gimnáziumi osztályt végzett fiút kereskedő tanulónak elfogadok. Karda
Gyula, Csíkszereda.
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Vizsgázott gépész ^'fcafc
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178718-72
A
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könyvelésért: Terény. Ida 8. k.,

ügyvezető-igazgató.

, , ,.
...
könyvelő.

t
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Igazgatóság:

ig. elnök.
T. Nagy
Imre s. k.,
Dr. Élthestag.
Zoltán s. k.,
Dr. Gál József s. k„
Gyalókay Sándor a. k.
Dr. Nagy Báni s. k.,
lg. tag.
Orbán János s. k., 'B- t»KPototzky Márton
'g- tag.

Dr .

Bo c.kor

Béla .k.,
1. b. tag .

lg. tag.

Felügyelő

'g- tag, hadbavonult.

bizottság:

Fejér 8ándor s. k.,
f. b. elnök.

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cslkworedábaa.

Dr. Györgypál Domokos s.
f. b. tag.

k.

