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Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

A házfeloszlatás. 
A választójog kérdésében tátongó 

szakadék választja el a többséget és 
kisebbséget. Még mindig nincs kizárva 
a megegyezés, de ép oly lehetséges, 
hogy ez elmarad és igy a kisebbségi 
kormánypárt nem lesz képes javaslatát 
a képviselőházban keresztülvinni. 

Parlamenti elvek szerint a kormány 
nak hasonló helyzetben csak két lehe-
tősége van: vagy lemond, vagy a ház-
feloszlatás  kieszközlésével apellál a 
nemzetre. 

Tudjuk, hogy akik ma a feloszlatás 
mellett kardoskodnak, azok köztll töb 
ban, igy Andrássy, Apponyi korábban 
éppen ellenkező álláspontot foglaltak  el. 
Apponyi ugyan ebben se bizonyult kö 
vetkezetesnek, mert a mult év októbe-
rében már azt hangoztatta, hogy ala-
kulhatnak ki olyan körülmények, melyek 
az erkölcsi barrikádnál még nagyobb, 
még életbevágóbb, még inkább teljesí-
tendő kötelességet szabnak elénk. 

Mindezeken felül  Wekerle már be-
mutatkozó beszédében nyíltan kijelen-
tette, reméli, a választójog kérdését 
állandó nyugvópontra vihetik és nem 
lesznek kényszerülve a kapott felhatal-
mazás alapján ahhoz az eszközhöz fo-
lyamodni, hogy a kérdés eldöntését a 
nemzet ítélete alá bocsássák. Később, 
a kormány mult évi októberben bekö-
vetkezett leszavazásakor a miniszterel-
nök ismét azt mondotta, hogy csak a 
választójogot tekintik annak a döntő 
kérdésnek, melyben a többség hozandó 
határozata előtt kénytelenek lesznek 
meghajolni, vagy pedig a nemzetre 
apellá'ni. 

A háború alatti választás lehetet-
lenségét politikai szempontból nemcsak 
a munkapárt, hanem korábban legalább 
a kormánypárt köréből is annyira ki-
fejtették,  hogy ezzel egészen felesleges 
foglalkoznunk. 

Látjuk azonban, hogy a kormány-
párt körében csakis politikai aggályo 
kat láttak — bár most már ezeket is 
körmönfont  okoskodással igyekeznek 
letagadni — törvényesség szempontjá-
ból ellenben a házfeloszlatás  lehetősé-
gét minden vitán felülállönak  vették. 
Nézetünk szerint pedig a dolog éppen 
nem áll igy, éppen ellenkezőleg áll. 
Nézetünk szerint a házfeloszlatásnak 
egyenesen alkotmányjogi, törvényes 
akadálya van. 

Az országgyűlés tartamának kivéte-
les meghosszabbításáról szóló 1915. évi 
negyedik törvénycikk kimoDdja, hogy 
mindaddig, mig a háborús állapot lart, 

mindaddig, amig a választók zöme éppen 
nem, kisebb része pedig a szabadság 
biztositékai nélkül gyakorolhatná alkot-
mányos jogát, uj választások elrende 
lése, tehát uj országgyűlés összehívása 
erkölcsi lehetetlenség. Kimondja ennek 
következtében a törvény, hogy az 1910. 
január 21 ikére összehívott országgyű-
lésnek 1915. junius 21-én lejáró tar-
tama a háború kényszere miatt a béke 
kötést követő hatodik hónap végéig 
meghosszabbittalik. j 

Már most a magyar közjognak ősi 
időktől van két alaptétele. Az egyik az, 
hogy törvényt megváltoztatni csak tör-
vénnyel lehet. A másik az, hogy a ko-
ronás király felségjogait  csak a törvé-
nyek értelmében gyakorolhatja. 

Egyszerűen azt kérdezzük ezek után 
először: mikor lett} megváltoztatva az 
a törvény, mely kimondja, hogy a mai 
országgyűlés a békekötést követő ha-
todik hónap végéig tart? Semmikor, 
ma is fennáll  változatlanul. 

Azt kérdezzük másodszor: liázfel-
oszlatási felségjogát  a király a törvé-
nyek értelmében gyakorolná-e, ha da 
cára annak, hogy a törvény kimoDdja, 
hogy ez az országgyűlés a kitolt ideig 
meg van hosszabbítva, azt mégis fel 
oszlatná ? Nem. Es itt nem azon van a 
suly, hogy a törvény a feloszlatást  csak 
erkölcsi lehetetlenségnek mondja, ha-
nem azon, hogy az országgyűlés tar 
tama meg van hosszabbítva, törvény 
mondja ki, meddig kell ennek tartani, 
korábban tehát nem érhet véget királyi 
felosztással  sem. 

Az a törvény, hogy ez az ország-
gyűlés a megjelölt ideig tart, ép olyan 
korlátja a királyi felségjognak,  mint 
például az, mely korábban nem engedte 
meg a feloszlatást,  mig költségvetés 
nincsen. 

A királynak van kegyelmezési fel 
ségjoga is, mégse kegyelmezhetne meg 
egy, az országgyűlés által elitélt mi-
niszternek, csak, ha általános kegyel-
met adna, mert a törvény igy rendeli. 

A házfeloszlatást  tehát a törvény 
nem engedi. A Wekerle kormány előtt, 
ha választójogi javaslatát leszavazzák, 
nem két, hanem csak egy ut van: le-
mondani ! A házfeloszlatás  törvényelle-
nes lenne és ezért természetesen a kor-
mány lenne felelős,  mely azt az ural-
kodónak tanácsolta. 

Előfizetőinkhez.  Kérjük előfizetőinket,  hogy 
a hátrálókos előfizetési  dijakat hozzánk posta-
fordultával  beküldeni szíveskedjenek, mert ellen-
kező esetben kénytelenek leszünk a Csiki La-
pokat beszüntetni és a hátrálókos dijakat birói 
uton felhajtani. 

Az erdélyi királyi biztos nyilatkozata 
az erdélyi kérdések megoldásáról. 

A királyi  biztos  muokaprogrammja  és  hatás-
köre. — A kársegélyek  kiutalása.  — Az er-
délyi  vasúthálózat  kiépítése.  — A rendőrség 
államosítása  és  a vármegyék  uj beosztása. 

Ugrón Gábor, Erdély királyi biztosa a kö-
vetkező nyilatkozatot tette: 

— Ami magát a királyi biztossági intéz-
ményt illeti, tévedésben vannak azok, akik 
ennek kapcsán szép aratisztik us dolgokra gon-
dolnak, mint például Holló Lajos is felszóla-
lásában, mert hiszen a hatáskör ugy van meg-
állapítva. hogy annak mérvéből arra követ-
keztetni, hogy Erdély bármiféle  szempontból 
különlegesen kezeltetnék ezentúl, vagy Erdély 
az autonómiának leghalványabb árnyalatát ÍB 
kapná, nincsen ok. Minden ténykedésemért a 
felelős  magyar kormány felel,  mert hiszen 
minden intézkedésem a kormánnyal egyetér-
tésben történik. 

— Az első, amit ki kell jelentenem, az, 
hogy ebben a minőségemben pártpolitikát nem 
ismerek, mert azokat a célokat, amelyeknek 
megvalósítására elhivattam, csakis a pártpoli-
tika kikapcsolásával lehet megvalósítani. 

— Ami a hatáskört illeti, az kivételes tör-
vény alapján olyan természetű felhatalmazás, 
mint amilyet a kormánybiztosok kaptak. Az 
erdélyi kormánybiztosoknak eddigi hatáskörét 
igy hát újra decentralizáljuk, mert az utolsó 
hónapok erős centralizációja nem vált be. 

— A közélelmezés kérdését külön kormány-
biztos fogja  intézni. Egv külön kormánybiztos 
irányítja majd a katonák és polgárok között 
az érintkezést, de viszont nem lesz a jövőben 
a kormánybiztosoknak alárendelve a földmi-
velésügyi minisztérium erdélyrészi kirendelt-
sége. 

— A kársegélyeket sem az eddigi rendszer 
szerint, hanem vármegyénkint fogjuk  megol-
dani. A közönség megnyugtatására ki kell je-
lentenem, hogy a kársegélyek  kiosztása  em-
beri számítás  szerint  két  hónapon belül  tel-
jesen rendben  lesz. 

— A háborúval  összefüggő  sürgős  fel-
adatok  közül  egyike a legelsőknek  a fel-
dúlt  tűzhelyeknek  felépítése.  Ennek a jövő 
tél  beálltáig  meg kell  lennie. 

— A hadigondozást az országos hadigon-
dozó hivatal négy megbízottja fogja  végezni, 
a népiskolák államosításának munkája pedig a 
a már hónapokkal ezelőtt kinevezett Horváth 
Emil báró kormánybiztos teendője marad. 

— Egyik főfeladatunk  a birtokpolitikának 
sürgős törvényes rendezése, különös tekintet-
tel természetesen az erdélyi magyarságra. E 
rendezés első ideiglenes lépése már megejte-
tett az ingatlanforgalmi  bizottság szervezése 
által. Az ezzel a kérdéssel kapcsolatos felépí-
tési rendszer beállítása, különös figyelemmel 
a Romániából visszatelepítendő magyarságra 
és rokkantakra nézve, szintén egyik feladatunk. 

— Nagy fontossága  van a közbirtokossá-
gok, testületek, egyházak és különböző alapok 
kezén levő több száz milliós vagyon felhasz-
nálásának, illetve rendezésének. A földteher-
mentesitési hitel reorganizációja ugyancsak 
fontos  és sürgősen megoldandó feladat  a föld 
mélyében lévő kincsek feltárásával  kapcsola-
tosan a földgázkérdés  végleges rendezése. 

— A bányatörvény revízióját, Erdély geog-
ráfiái  feltárását  szorgalmazni fogjuk.  Mind-
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ezekkel természetesen szoros összefüggésben 
vannak az erdélyi iparfejlesztés  kérdései. — 
Ugyancsak ebhez kell hozzákapcsold az Ipari 
szakképzés gyorsabb Utemll fejlesztését  és az 
erdélyi háziiparnak megszervezését, a rendel-
kezésre álló vizi«ők megfelelőbb  felhasználá-
sának módját és az Erdély tulajdonképpeni 
szükségletének megfelelő  vasúthálózat pro-
grammját is. G hálózatnak az legyen a ren-
deltetése, hogy nemcsak Erdélynek Magyar-
országgal való jobb összeköttetését ós Erdély 
különböző részeinek egymáshoz való kapcso-
lását biztosítsa, hanem megnyissa kelet fülé 
is az utat Odessza, Galac és Braila irányában. 

— Kulturális téren az iskolák egy tekin-
télyes számának államosítását is tervbevettük. 
A tanítóképzés és felügyeletnek  alapos re-
formja,  úgyszintén a kepemegváltás is pro-
grammunk tárgya. A közigazgatás terén a vár-
megyek uj beosztásának tervét ejtjük sorra. 
Nem különben a vidéki rendőrség, valamint 
a közegészség ügyének államosítását, ezzel 
kapcsolatosan az anya- és csecsemőegyesüle-
tek létesítését, a gyógj fürdők  és gyógyvizek 
nehéz problémájának megoldását is el fogjuk 
végezni. 

— A leszereléssel kapcsolatosan Erdélynek 
megfelelő  anyag, gépek, epületekhez való al 
katrészek, a ma már meglevő különböző kul-
turális és jótékony egyesületeknek e nagy 
munkába való szerves beállítása, ezek rövid 
foglalatai  azoknak a feladótoknak,  amelyeket 
magunkra vállaltunk. A királyi biztosság pro-
grammja természetesen azonos a kormány 
programmjával. 

A 24-es M i l e t állomás-változása. 
Fogarason lesz a pótzaszlóaij parancsnokság. 

A mi brassói derek 24-es honvédeink, akik 
a világháborúban hősiességükkel kivívták a 
„gárdahonved" nevet, valamivel közelebb jön-
nek szűkebb hazájukhoz, Székelyországhoz. 

A pótzászlóalj, az ezredparancsnokság és 
a hadkiegészítő parancsnokság tudvalevőleg 
Brassóban szekeltek, a honnét a világháború 
kitörésekor az ezredparancsnokság a harctérre 
vonult és csak a pótzászlóaljak éB a kerületi 
kiegészítő-parancsnokság maradtak Brassóban. 

Jóit azonban 1916. augusztus 28, — az 
alattomos oláli betöres és ekkor a derék hon-
védek — már akik az előbb említett parancs-
nokságokhoz, vagy az ugyanitt székelő Lába-
dozó-osztaghoz tartoztak, szintén eltávoztak 
Brassóból és egyelőre a magyar Alföld  egyik 
magyar városkajaban, Mezőtúron kaptak — ak-
kor ugy számított — ideiglenes állomáshelyet. 
Most aztáu még is csak megmozdulnak hon-
védeink az Alföldről  és közelebb jönnek hoz-
zánk. 

Mint megbízható forrásból  értesülünk, a 
feutemlitett  parancsnokságok c hó közepén 
Fogarasba mennek, ahol a régi Apaffy  fejede-
lem kúriájában helyezkednek el. 

Reméljük mi, csikszeredaíak is, hogy az 
olsb béke megkötése utáu visszatérnek váro-
sunkba ami dicső 24-es honvédeink. 

E o oiniesWi 4 asszon; kálváriája. 
Hogyan akart az anyós 

a menyétől megszabadulni? 
Deáki Lajosné gyimesbükki székely asszony 

súlyos váddal terhelve ült a hadosztálybiróság 
előtt a vádlottak padján. Azzal volt vádolva, 
bogy a román betörés alkalmával falujában 
visszamaradva, a bevonuló román tisztek szá-
mára büffét  rendezett be, az ellenséges kato-
nákat ellátta élelemmel és az oláh tisztekkel 
több ízben átdorbézolta az éjszakát. 

A főtárgyalás  adatai szerint a vád nem 
nyert beigazolást. Ellenben megállapítást nyert, 
hogy a meghurcoltatást Deáki Lnjosné az 
anyósa boszuja, helyesebben annak cselszö-
vése miatt volt kénytelen elszenvedni. 

A dolog ugy történt, hogy a férje  még a 
háború kezdetén bevonult katonának. Hol a 
harctéren, hol a mögöttes országrészekben 
teljesített szolgálatot. Így került Aradra, hol 
megakadt a fess  székely fiún  a lányok szeme 
és megismerkedett egy dúsgazdag leánnyal. 

Özvegy Deákiné egy alkalommal lent járt 
látogatni Aradon a fiánál  és tudomást szerzett 
annak szerelmi viszonyáról. Annyira megtet-
szett neki a leány, hogy attól a perctől fogva 
más gondolata nem volt, mint hogy a fiát  a 
menyétől elválassza. 

De a fiatal  asszony ellen még az anyósl 
gyűlölet Be tudott annyi rosszat kitalálni, hogy 
a válóperhez szükséges okok fennforogjanak. 

Végre kitört a román háború és ennek 
kapcsán sikerült a következetes anyósnak a 
fentebb  említett hamÍB vádat kovácsolnia 
menye ellen. 

A hadosztálybiróság, miután a vád és vé-
delem érveit meghallgatta, a vád és követ-
kezményei alól felmentette. 

A csikszereda—udvarhelyi vasút. 
Megkezdik a kiépítést. 

Csíkszereda, március 19. 
A Csíki Lapok két évtized óta sürgeti a 

Csíkszereda—udvarhelyi vasút kiépítését, me-
lyet már az 1895 évi VII. t. c. biztosított, 
ígéretet kaptunk bőven, de tetteket nem lát-
tunk. A most folyó  világháború végre bebi-
zonyította, hogy egyenesen halálos bűn volt 
ezt az, 50 kilométeres vonalat meg nem épí-
teni. Éppen ezért teljes bizalommal közöljük 
Szterényi József  kereskedelemügyi miniszter-
nek alábbi leiratát, melyben a vonal kiépíté-
sét legsürgősebb feladatnak  mondja és annak 
azonnali program mba vételét megígéri. Nekünk 
az is vívmány, ha egy törvény végrehajtását 
egy negyedszázad sikertelen küzdelme után 
el fogjuk  érni. A leirat igy BZÓI: 

Csikvármegye közönségének. 
Hivatkozással mult évi november hó 30-án 

14673—1917. ai. szám alatt a törvényhatósági 
bizottság rendes őszi közgyűlésében hozott 
véghatározatának arra a részére, mely szerint 
a közönség az erdélyi vasutpolitika irányítá-
sánál legelső sorban kívánja megvalósítani 
Székelyudvarhelynek Csíkszeredával való va 
suti összeköttetését, — értesítem a közönsé-
get, hogy az 1895. évi VII. törvénycikkel el-
rendelt szóban lévő államvasutí vonal létesí-
tését nemzeti és hadászati szempontokból ma-
gam is sürgősnek tartom. 

Egyebekben a magyar királyi államva^u 
tak hálózatán a háború lezajlását követő leg-
közelebbi évedben s z ü k s é g e s beruházásokra 
és a hálózat tovább fejlesztésére  nézve prog-
rarnmot állíttatok fel,  melynek keretében a 
székelyudvarhely — csíkszeredai vonal kiépí-
tése és a héjjasfalva—székelyudvarhelyi  helyi 
érdekű vasút állami megváltása és elsórangu-
sitása tervbe van véve. 

Budapest. 1918. évi március hó 5-én. 
Szterényi P. k. 

Erdély ujjáteremtése. 
Végre Ugrón Qáborra bizták Erdély re-

konstruálását. Ez a feladat  nemcsak lirai oda-
tartozást és nagy szervező energiát kiván, ha-
nem szélesen átfogó  európai kulturát is, mert 
Erdély nemcsak egy darab gyönyörű Magyar-
ország, hanem a magyar lélek ósi kincster-
melő hely Erdély újjáépítését, aki műveli, 
annak a művészet kényes anyagával kell ava-
tottan bánni tudni, mert ezen a földön  nem-
csak lakóházat és gazdaságokat kell feltámasz-
tani, hanem egy veszendő óskulturát kell meg-
menteni számolatlan ellenségektől. Még ha 
nem szította volna fel  a háború, akkor is 
égetne az erdélyi kérdés. Ott súlyos bajok 
voltak háború nélkül is és Bzinte áldást hozott 
ez a veszedelem, mert az erdélyi problémát 
kiemelte a magyar politika korrumpált és 
meddő egyeteméből. Erdélyben nem elég a 
házakat felépíteni,  ott el kell érni azt, hogy 
ugyanazt a házat ugyanazok a parasztmüvé-
szek ugy építsék fel,  ahogy az ősöktől örö-
költ mesterség szerint egyszer már felépítet-
ték. Erdély napi művészetét kell a hamu alól 
eleven tűzzé szítani, és meg kell tenni azt a 
csodát, bogy a dult székelység, de az ellen-
ségtől érintetlen kalotaszegi magyarság is 
visszatérjen az ősök elkallódó hitéhez. A há-
zak Bzép ácsmüvességében, a kapuk faragá-
sában éa fejtésében,  a varrottasok írásában 

és régi korsók díszében egy messzitől hozott 
kultura öröklődik sok századok óta, a magyar-
ság faji  ismeretének legbecsesebb dekumen-
tumai és a magyar lélek legegyénibb meg-
nyilatkozásai és ezt a pompázó népművésze-
tet támadta meg nemcsak a háború, hanem 
már régen a jószándéku hivatalos ész is. A 
háború nem az egyetlen pusztító: Erdélyt a 
magyar kultúrpolitikától is meg kell menteni. 
Már évek óta nemesiti a magyar kulturkor-
mány Erdély művészetét: tanerőket küld le, 
akik modern mintákra tanítják a paraszt-
gyereket, s az ezeréves gyönyörű fejlődést, 
a magyar legmultabb mult élő emlékeit iskolai 
ábrákkal fertőzik.  Holott ez a parasztmüvészet 
az, amelyre ugy járhatnak a magyar művészek, 
mint a csodatevő kútra egészséget inni és 
müvészkulturánk jövendő magyarsága jórész-
ben függ  attól, hogy Erdély népei tisztán és 
üde, romlatlun naimsággal müvészkedjék to-
vább. A kormánybiztos figyelmébe  ajánljuk 
azt a veszedelmet, hogy az erdélyi paraszt-
művészetet háziiparrá igyekszik degradálni 
egy fonák  magyar kultúrpolitika és kérjük őt, 
hogy ne csak a feldúlt  tanyákat, hanem Erdély 
feldúlt  lelkeit is igyekezzék rekouBtruálni. 

A törvényhatósági hadigondozó 
bizottság megalakulása. 

A hadi rokkantakat és családjukat, továbbá 
a hadiárvákat és a hadiözvegyeket gondozó 
szervezet életbeléptetése tárgyában a m. kir. 
minisztériumnak 900—917 M. E. számú ren-
delete 15 §-ának értelmében dr. Tolnay Lajos 
főispán  elnöklete alatt f.  hó 17-én d. e. 11 
órakor tartotta alakuló ülését a varmegyei 
törvényhatósági hadigondozó bizottság a vár-
megyeház közgyűlési termében. 

Az alakuló ülésen ott láttuk a városi és 
vidéki társadalom vezető embereit, a hivatalok 
főnökeit  s a humanitárius intézményekért miu-
dik lelkesedni tudó városi hölgyközönség szá-
mos tagját. 

Az alakuló ülést dr. Tolnay Lijos főispán 
megnyitó beszéde vezette be, a ki lelkes 
szavakban meggyőző érvekkel domborította 
ki a patronázs fogalmát  s utiránjul jelölte 
meg azt, hogy a hadiárvák és rokkantak a 
kirendelt pártfogók  és tanácsadók altal lehe-
tőleg mindig a családokban vezettessenek ke-
resztül az élet változatain. A hadiárváknak, a 
nemzet árváinak, s a hadirokkantaknak, s a 
hadiözvegyeknek társadalmi támogatasát a 
nemzeti becsület kérdéseként állította be, 
hangsúlyozza azt, hogy a hadigondozás nagy 
nemzeti munkáját siker csak akkor koronázza, 
ha a hadigondozó szervezetek, a községi, vá-
rosi, járási és törvényhatósági hadigondozó 
bizottságok, mint társadalmi szervek, a ható-
ságokkal karöltve, a legszebb harmóniában 
működnek közre a nemzet nagy bála tarto-
zásának a hadiárvákkal, rokkantakkal és hadi-
özvegyekkel szemben fennálló  lerovásában. 

Ezek után Botár Béla árvaszéki ülnök elő-
adó ismertette a vármegyei hadigondozás tör-
ténetét, különösen kiemelve azt a munkássá-
got, a melyet a háború kitörése óta a vár-
megyei gyámhatóság kifejtett  a hadigondozás 
szolgálatában. Elénk színekkel kiemelte a jövő 
feladatait,  annak a reménynek adva kifejezést, 
hogy a vármegyei hadigondozás meg fog  fe-
lelni a hozzáfűzött  nagy várakozásnak. Hogy 
a hadigondozás ügye a vármegyében a ható-
ságok és a társadalom harmonikus együttmű-
ködésében magasra fog  emelkedni, garancia 
erre a vármegye agilis főispánja,  ki a csaták 
izzó hevéből hozta közénk tetterős, minden 
nemesért hevülő, izzó lelkét, a ki már szám-
talan tényével bebizonyította, hogy a székely-
ség boldogitásátlegelsőrendü feladatának  tartja, 
tudatában annak, hogy ki a székelynek segít-
séget nyújt, a magyar állameszme diadalát 
segíti elő. 

Az előadói jelentés után a törvényhatósági 
hadigondozó bizottság szervezetét és feladat-
körét ismertette az előadó, H ennek kapcsán 
elnöklő főispán  a törvényhatósági hadigondozó 
bizottságot megalakultnak jelentette ki. -
Ez alapon a bizottság tagjai lettek: dr. Tol-
nay Lajos fóispán  elnök, Fejér Sándor a'ispán, 
dr. Elthes Gyula árv. elnök, Csíszér Imre h. 
elnök, dr. Györgypál Domokos tiszti főügyész, 
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dr. VereBB Sándor megyei főorvos,  Kohányi 
Gyula kir. tanfelügyelő,  Végh I. József  kir. 
milszaki tanácsos, de ! 'lace József  gazdasági 
felUgyelő,  Donner Béla kir. iparfelügyelő, 
László Qéza a fiatal  ioruak birája, Márkos 
Endre plébános, a felcsiki  járás hadigondozó 
bizottságának kiküldőt je, Vákár József  örm. 
szert, plébános, a azé] vizi járás hadigondozó 
bizottságának kiküldőt je, Incze Domokos orsz. 
gy ül. képviselő, plébános, a kászonalcsiki járás 
hadigondozó bizottságának kiküldöttje, dr. 
Péterffy  Lőrinc plebáno 3, a gyergyószentmiklósi 
járás hadigondozó bizottságának kiküldöttje, 
Szabó György főeaperss,  Gyergyószentmiklós 
város hadigondozó bi: ottságának kiküldöttje, 
dr. Szekeres József  p! ebános, Csikszereda vá-
ro3 hadigondozó bizot ságának kiküldöttje és 
Bálint Lajos fóesperef  az Országos hadigon-
dozó tanács kiküldöttje. Előadó: Botár Béla 
árvaszéki-ülnök. 

Végül abból az indokból, hogy a törvény-
hatósági hadigondozó bizottság, a hősi halált 
haltak árváival, a hadiözvegyekkel és rokkan 
takkal a velük szemben fennálló  nagyhála-
tartozásból és fontos  nemzeti érdekből egyé-
nileg óhajt foglalkozni,  s ügyeinek intézését 
mennél intenzivebb módon akarja biztosítani, 
hét albizottság alakítását határozta el. Ez 
alapon : 

1. A hadigondozó szervezet irányítására és 
a hadigondozási intézmények irányítására ala-
kított albizottságba kijelöltettek: Fejéi Sándor, 
dr. Eithes Gyula és Szabó György bizottsági 
tagok. 

2. A hadiárvák elhelyezéaét biztosító al-
bizottságba : Csiszer Imre, Botár Béla és 
László Géza bizottsági tagok. 

3. A hadiárvaalap gyarapítására és felü-
gyeletére alakított albizottságba: dr. Élthes 
Gyula, Bálint Lajos éB dr. Györgypál Domokos. 

4. A hadiárvák és hadirokkantak gyerme-
keinek egészségi ügyeit intéző albizottságba: 
dr. Veress Sándor, Kohányi Gyula és Márkos 
Endre bizottsági tagok. 

5. A hadiárvák, hadirokkantak és özvegyek 
gazdasági ügyeit előmozdító albizottságba: de 
Piacé József,  Incze Domokos és Végh István 
József  bizottsági tagok. 

G. A hadiözvegyeket és rokkantakat kere-
setforráshoz  juttató: albizottságba : Donner 
Béla, de Place József  és dr. Peterffy  Lőrinc 
bizottsági tagok. 

7. A hadiárvákat, megillető nevelési segít-
ség megállapítására ialakitott bizottságba : dr. 
Élthes Gyula, Kohányi Gyula és dr. György-
pál Domokos bizottsági tagok. 

8 Az alispán mellé hadigondozási ügyek-
ben véleményező tagokat kijelölte : dr. É thes 
Gyula, dr. Vereps Sándor, Szekeres József  és 
Kohányi Gyula bizottsági tagokat. 

Az elnök a hazafias  ügy iránti érdeklődést 
megerősítvén, az ülést bezárta. 

Irta:  Dömötör György,  a tizes  honvédek 
tábori  lelkésze. 

Március 8! Megnyílt az ég ma! 
Kürt rivall, zászló leng-lobog. 
Akikre felderült  e szép nap, 
Mind olyan büszkék, boldogok, 
Büszkék ma mindenekfelett: 
Tízesek ünnepeljetek 1 

Március 8! Megváltás napja, 
Ezreknek újra nyugtot ád, 
E bont a honnak visszaadja, 
A Magyaros magaslatát 
Megszállja hós honvédsereg: 
Tízesek ünnepeljetek I 

Az Uz völgyén, a szent síroknál 
Vándor megállj, borulj le ott. . . 
Egy Miatyánkot imádkozzál, 
Hol nyugszik, ob, sok hós balott 1 
Elestek ők, ti értetek: 
Székelyek ünnepeljetek 1 

S akik busán, zokogva várják, 
Hogy atyja, párja visszajó: 
Ti könnyhullató kedves árvák 
Ne sírjatok! LeBZ még idő: 
Egy sem lesa árva köztetek, 
Ma ti is ünnepeljetek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Személyi hir. Tolnay Lajos dr. főispán  a 

tölgyesi csata emlékére emelt emlékoszlop leleple-
zésére Oyergyótölgyesre utazott. A főispán  vasárnap 
hivatalos ügyben két heti időre Budapestre utazik. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csikvármegye 
törvényhatósági bizottsága március hó 27-én dél-
előtt 9 órakor rendkivüli közgyűlést tart, melyen a 
kársegélyezési ügyek felülvizsgálatára  rendelt bizott-
ságba négy tagot választ. 

— Bohr tábornagy adománya. Dentai báró 
Rohr Ferenc tábornagy, hadseregparancsnok, abból 
az alkalomból, hbgy Csikszereda város képviselőtes-
tülete a város díszpolgárának választotta, a város 
szegényeinek 1000 koronát adományozott. A nemes 
adományért Ujfalusi  Jenő dr. polgármester a város 
közönsége nevében meleg köszönetét fejezte  ki. 

Rohr tábornagynak a polgármesterhez intézett 
levelét az alábbiakban közöljük : 

Nagyságos Polgármester Ur! 
A háború viszontagságai által családi tüzhelyiik 

melegében, vagyonúkban és egyéni érdekeikben olyan 
súlyosan érintett csíkszeredai polgárok díszpolgá-
rukká választottak meg. 

Ezt a hirt Nagyságod 1918. március hó 17-én, a 
most immár kedves polgártársaim által választott 
küldöttség élén, meleg szavakban volt szives velem 
közölni. 

Ha már eddig is a csíkszeredai lakosság iránt 
érzett őszinte szeretet fűzött  a városhoz, díszpolgárrá 
való megválasztatásom a szívből való szoros idetar-
tozás maradandó érzését is kiváltotta bennem. 

Őszinte igaz örömmel tölt cl az a tudat, hogy 
Csikszereda polgárai közé sorolhatom magamat és 
kérem Nagyságodat ezt adandó alkalommal köszö-
netem és legszívélyesebb üdvözleteim közvetítése 
mellett e város közönségének is tolmácsolni 

Kérem egyúttal Nagyságodat, hogy az egyidejű-
leg küldött egyezer koronát a városnak erre legin-
kább rászoruló szogényei között kiosztatui szíves-
kedjék. 

Fogadja Nagyságod őszinte tiszteletem ós nagyra-
becsülésem kifejezését. 

Táboriposta 413, 1918. március hó 17-én. 
ROHR s. k.. tábornagy. 

— Március 15. A márciusi idők emlékét kegye-
letes ünnepéllyel iilte meg városunk hazafias  közön-
sége. Ünnepélyes istenitisztelet után a közönség a 
vármegyeház nugytermébe vonult, hol a Hymuus 
eléneklése után Dávid Ignác nagy hatással elsza-
valta a „Talpra magyar"-t, Wagner Sándor főgim-
náziumi tanár tartalmas ünuepi beszédet mondott, 
Botár Béla kuruc nótákat énekelt, Albert István sza-
valt. A jól sikerült ünnepély a Szózat eléneklésével 
végződött. Az ünnepélyen résztvett Tolnay Lajos dr. 
főispán  is. 

— A 24. honvéd gyalogezred köréből. Schmidts 
Frigyes dr., brassói 24. liöhvód gyalogezredbeli fő-
hadnagyot április hó 1-től számitandó öt hó tarta-
mára várakozási illetékkel szabadságolták. — Szárító 
Samu dr., brassói 24. honvéd gyalogezredbeli nép-
felkelő  századost április hó 1-ével a nyugállományba 
helyezték. 

— A méhészek figyelmébe.  Mindazok, akik a 
Csikvármegyei méhészegyesiiletbe beléptek, tagsági 
dijaikat ne az elnökségnek, hanem Ambrus Ferenc 
csobotfalvi  tanitó címére küldjék. 

— K'nevezós. Az átmenetgazdasági m. kir. mi-
niszter l'ál Gábor kir. tanácsost a csíkszeredai le-
szerelési állomás területére átmenetgazdasági biz-
tossá kinevezte. 

— Széli Józsefné  akoiója. Széli Józsefné  ak-
ciójára több száz szegény székely gj-ermeket jobb 
élelmezésre az Alföldre  helyeznek ki. Csikvármegyé-
ben Tolnay főispán  felhívására  mintegy 600 gyer-
meket jelentettek be. Az első csoport, mintegy 100 
gyermek a ma esti vonattal utazott el Kiskunfélegy-
házára. A csoportot Széli Józsefné  személyesen ve-
zette. 

— Orvosi ügy. Dr. Harmat  Leo köz-
kórházi  főorvos,  hosszas szabadságáról 
gyógyultan  hazaérkezvén,  orvosi gyakor-
latát  megkezdte. 

— Kabaré Caikszentdomokoson. A 
háború alatt, óh sok csoda dolog történt s 
ezek közé tartozik ez a kabaré ÍB. Mert hát 
ki gondolhatott háború előtt egy csendes csiki 
faluban  kabaréra s hozzá még oly nívós ka-
baré rendezésére, mint amilyen volt ez a min-
den tekintetben nagysikerű domokoBi? Mert 
nivós volt. Elő lehetett volna adni bármelyik 
városban. S hozzá „fehér"  volt. A műsor gaz-
dag, válogatott és több számában teljesen 
eredeti, a szereplők — részben hivatásos szí-
nészek, nagyobb részben helyiek — egytől-
egyig kitűnőek. A rutinirozott műkedvelő be-
nyomását tette Neufeld  Elza, mind a három 
számában. Monologja (Asszony szeretnék lenni) 
közvetlen, a két ének és tánc duettjében pe-
dig kellemes, csengő hangjával, szép táncával 
hódította meg a jelenlevő nagy és válogatott 
közönséget. Schlagerszámba ment ének duettje 
a .Jánoska" cimü operetteból, amelyet szűnni 
nem akaró tapssal és ujrázással honorált a 
közönség. Ebben a duettben ennivalóan bájos 
és kedves partnere volt Dsokebin Terka, aki 
a naiv és mégis huncut bakfist  elsőrendűen 

játszotta. A Terka különben nagyon jó volt a 
Juhász Rózsikéval előadott páros jelenetében 
(az elégedetlenek) is. Juhász Rózsi, mint ön-
kéntes fess,  természetes volt, mintha kicse-
rélték volna. Nagysikerű volt a négy domo-
kosi magyar leány által (Szabó Marcella, Dobos 
Anna, László Róza éa Bara Zsuzsa) előadott 
csavargójelenet, az eredeti helyi vonatkozású 
kupiéval és a „Vetélytársak" cimü a fővárosi 
„Belvárosi Színház" Idei műsorából vett hár-
mas jelenettel. Mennyi őseredeti tehetség és 
készség van ezekben a lányokban! Megér-
demli a kibányászást I Auerhammer József 
huszárhadnagy igazi huszáros tűzzel mutatta 
be, hogyan mulat a háború negyedik eszten-
dejében a huszár; szép tenorját élvezettel 
hallgattuk. Mit szóljunk még Simonyi és Fo-
dor őrmesterek eredeti és ötletes számairól, 
amelyek frenetikus  tapsot váltottak ki a jelen-
lévőkből. Akár mint a 466 ik pótsorozáson be-
vált és emiatt nekibusult népfelkelőket,  akár 
mint amerikai vorálénokeseket láttuk őket, 
egyaránt elsőranguak voltak! Fodornak nagy-
szerű hangja, Simonyi művésziesen fütyöl, 
mindkettőnek játéka magas nivóju, humoruk, 
trükkjeik kifogyhatatlan,  medvetáncuk mű-
vészi. Jeleneteik feltétlenül  elaőranguak vol-
tak. Csak conferencier  ne legyen többet Si-
monyi! Az estélyt a helyi Róm. kath. Leány-
egyesület, — élén a lelkes és agilis vezetők-
kel Ridványi József  plébános és Györgypál 
Arpádné — rendezte, amelyben hathatósan tá-
mogatta őket Spatáriu kapitány, a helybeli 
traincommando kedves parancsnoka. Elismerés 
és hála nekik. A jótékonycélu est bevétele 
800 korona volt. 

— Jönnek . . . Jönnek-jövögetnek csend-
ben, észrevétlen a muszka rabságból.... Nem 
ugy térnek vissza, mint mikor elmentek . . . 
Akkor rezes banda kísérete mellett hangzott 
tel ajkaikról tüzes harci nóták s pántlikás 
csákójuk és egész mellüket disziték a leg-
szebb illatos rózsák . . . 

Kikísérte őket egész falu,  város B volt 
csókos búcsúzás . . . Volt ott sirás-rivás a volt 
soha nem látott szilaj lelkesedés és bucsuál-
dom ás . . 

Hajh' azóta őket sok gyász és dicsőség 
szeszélyes hullámai hányták ide-oda Nagy 
Oroszországban . . . 

íme jött egy néhány esztendő tavasza, 
mâlynek báj03 napja hozza őket haza. 

Jönnek-jövögetnek szép csendesen, lassan. 
. . . Egy sem szól egy szót sem, egyiket sem 
várják . . . Nem száll ajkaikról most vitézi 
nóta. . . Tán el is feledték  annyi idő óta . . . 
Az öröm, az igazi most fog  fel  csillanni, mi-
kor majd beállít, kit nem győztek várni . . . 

A sárga, földszínű  ringy-rongyos gúnyában 
az apa, a fiu,  a kedves, a drága, fognak  rá-
borulni örömkönnyes szemmel, az őket sóvá-
ran, imádkozva váró szeretteik lágyan ölelő 
karjába. 

Jönnek-jövögetnek, akik megmaradtak Nagy-
oroszországból . . . 

— Hirdetmény. A csíkszeredai kir. tör-
vényszék és járásbíróság részére az 1918—19 
évre azaz 1918 julius hó 1-től 1919 évi juni-
U3 30-ig terjedő 1 évre szükséges 775 köb-
méter kemény tűzifa  szállításának biztosítására 
nézve a nyilvános írásbeli versenytárgyalás a 
csíkszeredai kir. törvényszéki elnök hivatali 
helyiségében 1918 évi április hó 15-ik napján 
d. e. 10 órakor tartatik meg. 

— Marghilomann — Románia minisz-
terelnöke. Ferdinánd király — amint jól 
értesült körökből hírlik — Marghilomann Sán-
dort, a konzervativpárt volt vezérét, a köz-
ponti hatalmak ismert hívét bizta meg a ka-
binetalakitással. Marghilomann, akit a német 
megszállás alatt is Bukarestben maradt, a 
megbízatást elfogadta  éB hozzálátott a kor-
mány megalakításához. 

— Tizezer hazatérő fogoly.  Sepsiszent-
györgyről írják, hogy a héten mintegy hétezer 
Oroszországból hazatért hadifogoly  érkezett 
a városba, akiknek legnagyobb része felső-
magyarországi, azonban sok köztük erdélyi 
ember is. A vesztegzár ideje alatt a városban 
maradnak, azután hazaszállítják őket illeté-
kességi helyeikre. Udvarhelyre 3000 fogoly 
érkezett. 
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— A Magyaros-magaslat visszafog 
laláaának első évfordulója.  E hó 8-án 
volt első évfordulója  annak, hogy vitéz kato-
náink nehéz harcok árán visszafoglalták  a 
Magyaros-magaslatot és ezzel megtörték az 
ellenség minden támadását. E napot szép ün-
nepély keretében ülték meg dicső katonáink 
Kézdiszentléleken, ahol fényes  tábori mise, 
majd bankett volt. Az ünnepélyen résztvettek 
dr. Király Aladár háromszéki főispán  és dr. 
Törők Andor alispán is és Kézdivásárhely 
nagyszámú intelligenciája. Este Kézdivásár-
helyen a Vigadóban rendeztek nagy táncmu-
latságot tizes honvédeink tisztjei, bevonva a 
város és vidék intelligens polgárságát. 

— Széli József  katonai kormánybis-
tos. Széli József  dr. erdélyi kormánybiztost 
a polgári tekékenység alól felmentették  és 
kizárólag a hadseregparancsnokság mellé osz-
tották be. 

— Közélelmezési értekezlet Kolozs-
váron. A mult héten Kolozsváron közös ér-
tekezletre jöttek össze az erdélyi vármegyék 
alispánjai és a közélelmezés vezetői a vár-
megyeház tanácstermében, amelyen azokat a 
fontos  kérdéseket tárgyalták, amelyek szerint 
javítani akarnak a mai közélelmezési bajokon. 
Az értekezletet Inczédy - Joksmann Nándor 
kormánybiztos hívta egybe és azon résztvettek 
az összes erdélyi alispánok és törvényható-
sági joggal felruházott  városok polgármesterei. 
Vármegyénk képviseletében Fejér Sándor alis-
pán jelent meg az értekezleten. 

— Munkaadók figyelmébe!  A 
csíkszeredai kerületi munkásbiz-
tositó pénztári bérfizetési  jegy-
zék elkészült és kapható Vakar 
L. könyvkereskedésében, Csík-
szeredában. 

— A 49—51 éves népfelkelők  elbo-
csátása. A hivatalos lap közli a király paran-
csát, amely az 1867, 1868, 1869. születósü 
évfolyamokba  tartozó népfelkelőket  a nyug-
állományú és szolgálaton kívüli viszonybeli 
havidijasok kivételével a következően szabad-
ságolja : az 1867. évi születésüeket március 
ló tól kezdődően legkésőbb 1918. május vé-
géig, az 1868. évi születésüeket jnnius 1-ével 
kezdődően legkésőbb 1918. szeptember 15-ig, 
az 1869. évi születésüeket szeptember 16-ával 
kezdődően legkésőbb 1918. december 31-ig. 

— Erdély rekonstrukciójának szer-
vezése. Marosvásárhelyről táviratozza tudó-
sítónk : Az erdélyi királyi biztos kinevezésé-
vel Széli József  Marosvásárhelyen székelő er-
délyi kormánybiztos hivatala részben feloszlik, 
részben pedig Kolozsvárra költözik, a hol 
Széli József  kizárólag katonai kormánybiztos 
lesz. Széli hivatalának mintegy harminchat 
tagu személyzete tehát részben a királyi biz-
tossághoz, részben pedig az erdélyi közélel-
mezési kormánybiztossághoz kerül. Lesznek 
azonban olyanok is, akiket az egyes erdélyi 
főispánokhoz  osztanak be. Csikvármegye főis-
pánja Széli kormánybiztostól már a legköze-
lebbi napokban két ilyen kisegítő munkaerőt 
kap. A belügyminiszter rendeletére ugyanis 
az összes rekonstrukciós ügyek jövőben az 
illetékes főispánok  intézik és a kársegélyekre 
vonatkozó akták már a főispánoknál  vannak. 
Az erdélyi közélelmezési kormánybiztos, a ki 
mellé a hadsereg részéről Laurencsics Ferenc 
honvédezredest osztották be, péntekre Kolozs-
várra értekezletre hivta össze az összes érde-
kelt megyék és városok vezetőit. Koós Mihály 
miniszteri tanácsost, a ki tizenöt éven keresz-
tül vezette a Bzékely akciót, most a tizen-
kettedik, ügyosztály vezetőjévé, az összes 
kirendeltségek ós vezetőségek felettes  hatósá-
gává nevezték ki. 

— Szabadságolják a 49—51 éves nép 
fölkelő  tiszteket is. A Külügy-Hadügy irja: 
A három legidősebb születésű évfolyam  sza 
badságolását elrendelő legfelsőbb  elhatározás 
kiveszi az intézkedés hatálya a'ól a nyug-
állományú és szolgálatonkivüli viszonybeli 
havidijasokat. A népfölkelő  tisztekre (tisztvi-
selőkre) azonban vonatkozik a rendelkezés, 
ugy hogy a megállapított határidőkben — * 
mennyiben a tenyleges katonai szolgálatbar 
vttló meghagyásukat önmaguk nem kérik — 
a 49—51 éveB népfölkelő  tiszteket is szabad 
ságolni kell. A nyugállományú és szolgálaton 

kívüli viszonyban levő havidíjasokra a leg-
felsőbb  intézkedés azért nem vonatkozik, mert 
ezek a vóderőtörvény értelmében 60 éves ko-
rukig szolgálatkötelesek, ugy hogy ez az in-
tézkedés csak törvónynyel változtatható meg, 
nem pedig királyi parancscsal. 

— Kl-é? A csiktaploczai róm. kath. isko-
lától még az 1916. óv őszén elhurcoltak egy 
Stowasser J.-féle  amerikai hármoniumot, mely-
nek kb. 7 kézi változata ós 2 tórdregisztere 
van. A csendőrség segítségével a napokban 
Csikszentimrén egy ilyent — jol megvetkez-
tetett állapotban — megtaláltam és az elöl-
járóságtól át is vettem. Amint azonban itthon 
tüzetesebben megvizsgáltuk, kitűnt, hogy még 
sem ez a miénk, hanem valaki másé. Szere-
tettel kérem azért minden felebarátomat,  hogy 
ha egy ilyen hármoniumról tud, arról engem 
értesíteni szíveskedjék. Viszont a nálunk levő 
is, az igazolt tulajdonosnak rendelkezésére 
áll. Ugyancsak elveszett ós keresem egy bő-
röndalakra összehajtható amerikai harmoniu-
momat, két változattal és egy csuklós vas-
ágyat, róz3odrony-matráccal ellátva. Értesítést 
és egyéb költségeket bőségesen megtéritek. 
Búzás János, Csiktaploczán. 

— Mentsük meg Erdély gyermekeit! 
József  főherceg  védnöksége alatt szombaton 
uj egyesület alakult Kolozsvárott, a mely Er-
dély egész társadalmát magában foglalja  egy 
nagy cél: az erdélyi gyermekvédelem rend-
szeres megszervezése és célszerű keresztül 
vitele érdekében. Az egyesület ügyvezető el-
nöke gróf  Bethlen István valóságos belső tit-
kos tanácsos, alelnökök herceg Hohenlohe K. 
Egon és dr. Boér Elek. Az uj egyesület a 
gyermekhalandóság leküzdésére népszerű is-
meretterjesztő tevékenységet fog  folytatni  és 
a gyermekegészségügy terén az Erdélyben 
már működő hasonló célú egyesületekkel kar-
öltve gyermekkórházakat és dispensaireket 
fog  felállítani.  Fel fogja  karolni az erdélyi 
népnevelés és müvelés ügyét, gondoskodni 
fog  a hadiárvákról. A Zita királyné napközi-
otthonok fentartását  folytatni  fogja. 

Apróságok. 
Csődeladás I! 

Hitelbukott Take Jonescu és Bratiánu tár-
sas cég csődtömegében talált áruk ezennel 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Miklós cár korabeli guruló rubelek, orv-
támadási receptek, nagy romániai szép álmok, 
orgyilkosi tapasztalatok, drágán megfizetett 
forgatható  köpenyegek, hűtlenségen hízott 
disznók, ingadozó elvek, lazán szőtt erkölcsök 
jóval beszerzési áron a'ul kaphatók I 

Nagy választék van különösen jól jövedel-
mező elvekben, önműködő álarcokban és el-
hegedült ábrándképekben. 

Ugyanott rendkívül leszállított árban kap-
hatók : fejedelmi  korona, bemocskolt trónus, 
pálinkás poharak, pezsgős üvegek és más ki-
rályi ereklyék ! 

MACKENSEN, 
csődtömeggondnok. 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek. A csikmegyei kársegélyeket min-

den károsult részére, kinek hadikára letárgyaltatott 
és kársegélyre már javaslatba hozatott, két-három 
héteD belől kiutalják. 

Eladó kaszáló. 
Csikbánkfalva  község határában 

fekvő  egy darab cirka 5 hold terjedelmű 
erdei ka szá ló olcsón eladó. 

Cim a kiadóhivatalban. 4 - 5 

Eladó vendéglő. 
GyimesbUkkön özv. Vizoly Albertné-

féle  vendéglőhelyiség italmérési joggal, 
vegyeskereskedéssel, a hozzátartozó 
mellékhelyiségekkel és belsőséggel ha-
lálozás folytán  örök áron eladó. 

Értekezni lehet Hargitai János 
•y. m. kir. pénzügyőri biztos, műszaki 
tisztviselővel, Marosvásárhely, Deák 
Parkas-utca 17/a szám. 2-5 

•VIZSGAKRA 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából.érett-
ségire, felvételi vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít elő a 

| | 
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Hirdetmény. 
Az idei fajd  vadászatra 10 drb 

jegyet adok ki a csicsói vadász-
területre. 

Jegy kapható á községi jegyző ur-
nái Csicsóban. 

Györpál András, 
1—2 bérlő. 

Egy éves és három hónapos kis 
szőke fiúcskát,  melyik uri csa-
lád volna hajlandó örökbe fo-
gadni? — Cím a kiadóhivatalban. 

Ha bútorokat akar venni 
ne sajnálja az utat M.-Vásárhelyre és tekintse meg 

SZÉKELY és RÉTI 
erdélyrészi bútorgyár részvénytársaság 

kamarai szállítók 
BUTORTERMEIT. 

Ebédlök, uri ós hálószobák, szalonok, vas- és 
rózbutorok, szőnyegek, függönyök,  zongorák 
hatalmas választékban, jutányos árak mellett. 
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Eladó ház 
Csíkszeredában, Mikó-utca 15. sz. 
alatti, mely áll 5 szép szobából, 

ÜZLETHELYISÉGNEK 
is könnyen átalakítható, kitűnő 
forgalmi  hely. Bővebbet lapunk 

kiadóhivatalában. 7_ 

• Bort és borpárlatot (eognaeot) 
E L A D O K 

Szöllősi Samu, Székelyudvarhely. 




