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Hirdetési dijak a i e g o l o s ó b b a n számíttatnak 
Keeirutok nem adatnak visssa. 

Felirat és küldöttség 
a hadikárok ügyében. 

A törvényhatósági bizottság mult havi ren-
des közgyűlése a hadikárokra vonatkozóan 
benyújtóit indítványomat elfogadta  azzal, hogy 
a közgyűlésen szóval előterjesztett megokolás 
is a miniszterelnök úrhoz és az országgyűlés 
mindkét házához felterjesztendő  feliratba  bele-
ioglaltassék. A feliratot  elkészítettem s azt a 
kiküldött bizottság is elfogadta. 

A felirat  részletesen kifejti  ama okokat, 
melyek kétségbevonhatatlanul mutatják, hogy 
a csikmegyei lakosság összehasonlíthatatlanul 
nagyobb hadikárt szenvedett, mint — Három-
szék vármegyét kivéve — a többi betöréssel 
sújtott megyék. A határ védtelenül hagyása, 
a kiürítés idejében való megkezdésének, az 
állatállomány és élelmikészletek előzetes el-
szállításának elmulasztása, a menekülés előké-
szítésének teljes hiánya, a lakosság visszaté-
réséig a gazdasági terményeknek, gazdasági 
felszereléseknek,  a megmaradt élelmikészletek-
nek, házi berendezéseknek katonai célokra 
való igénybevétele, anélkül, hogy a visszaren-
delt városi és községi hatóságoknál a lakósok 
kényszerű távollétében fizetés  vagy nyugtat-
ványozás teljesíttetett volna, a lakosság vissza-
telepítésénél az állam segítő erejének nélkü-
lözése, a katonai beszállásolásoknál a polgári 
lakosság érdekeit figyelmen  kívül hagyó ren-
delkezésekkel okozott károsítások, a rekvirá-
lások, a rögtöni kársegély-kiutalások mellőzése 
a hadikár bejelentések tárgyalása rendjén, a 
rohamosan emelkedett drágaság folytán-  a szen-
vedett károk megsokszorozódása, a hadiká-
rokra vonatkozó késedelmes és rendszertelen 
eljárás, a felgyújtott  tűzhelyek tulajdonosainak 
legelső sorban minden más károsultat meg-
előzően való kártalanitása, kivételes intézke-
dések szükségessége stb., — mindazon tények 
és okok, melyeket a felterjesztendő  felirat  a va-
lóságnak megfelelő  események és adatok fel-
sorolása mellett kifejt,  hogy a magán- és köz-
vagyon pusztulásáért a méltó kártalanítást kö-
vetelje. 

A kormány csekély összegre terjedő vég-
leges kársegéllyel akarja a hadikárokat ki-
egyenlíteni. Most kell megmozdulni, most kell 
a megkezdett akciót kitartóan folytatni,  mert 
hanem — elkéstünk. Az államhatalom felelős 
tényezői engedték, hogy közvetlen közelben 
éjszakai meglepetésben érjen százezer embert 
a hadüzenet s célszerűen előre kidolgozott 
rendelkezések hiányában az első órákban min-
den vagyonát prédának hagyva meneküljön 
oly fejvesztetten,  mint kétszáz évvel ezelőtt a 
tatárdulások idején. Az állam segitő hatalma 
tehát akkor bizonyult tehetetlennek, mikor 
arra a hirtelen bekövetkezett kőzveszedelem 
idején a legnagyobb szükség lett volna. Ezt 
tneg kell élőszóval is mondani, de meg azt is, 
hogy a hadikárok kiutalására vonatkozó intéz-
kedések nem képezhetik különböző hivatalok-
nak mellékfoglalkozását,  mert két évi várakozás 
után napról-napra elkeseredettebb csalódással 
várja megyénk lakóssága, hogy megkapja 
végre azt a teljes kárösszeget, melyet a két 
év előtti árviszonyoknak megfelelő  árakkal 
kellett bejelentenie s amely ennélfogva  az el-
vesztett vagyont úgyis csak részben pótolná. 

Csíkszereda, Szépviz, Madéfalva  nagy ré-
szét az ellenség felgyújtotta,  Tölgyest pedig a 
községben lefolyt  bosszú harcok romokká tet-

ték. Sok ezer ember veszítette el tehát házát, 
melléképületeit, terményeit, gazdasági eszkö-
zeit, bútorait, szóval mindenéi és e szeren-
csétlenek még mindig segítség nélkül bolyon-
ganak elégett tűzhelyeik körül, mintha nem 
rendezeti államban élnének, hanem nomád 
népek módjára magukra hagyatva szenvedik 
az őket legfájdalmasabüan  ért csapásokat. A 
kormos falak  helyén már-régen helyreállító 
munka folyna,  ha a kormány munkaerőt és 
anyagot bocsát rendelkezésre, vagy a csapás-
hoz méltó módon haladéktalanul kártalanítja 
az elégetteket, hogy önerejükből és jószívű 
emberek segítségével a harmadik tél előtt fel-
építhessék hajlékukat. 

Tölgyes lakóssága egészen a békekötésig 
nem térhetett haza, inert a falut  szelte keresz-
tül a lövészárok. Ez a lakosság a hadüzenet 
után az első órában menekült el, otthagyva 
mindenét. 20 hónapig idegenben élt alig elvi 
selhető nélkülözések között. Visszatérve romo-
kat talált, nincs egy ép ház, megsemmisítve 
minden, ami értékkel birt. Aztán most ott is 
elkezdődött a huza-vona: kárbejelentés, tár-
gyalás, jegyzőkönyv, revideálás, minisztériumi 
felülvizsgálások,  melyek időt és türelmei 
emésztenek, a hatóságok iránt bizalmatlansá-
got keltenek és az elkeseredés következmé-
nyéül még a messze jövőben is érezhető ha-
tásokat idéznek elő. Nem sablonos eljárásra van 
tehát szükség, hanem a nagy pusztulás helyén a 
helyreállítást nyomban elősegítő, a helyszínén 
azonnal fizetendő  segélyre. Küldjön ki a kor-
mányhatóság oda késedelem nélkül kevés számú 
bizottságot, bocsásson ennek rendelkezésére 
megfelelő  pénzösszeget, hatalmazza fel  arra, 
hogy a helyszínén a nyilvánosság előtt álla-
pítsa meg szóbeli tárgyalással a szenvedett 
kár hozzávetőleges összegét, annak bizonyos 
hányadát a szerencsétlenné vált élet újrakez-
déséhez nyomban utalványozza és fizesse  ki, 
aztán azután megindíthatja a jegyzőkönyvező 
tárgyalásokat Ezt nevezik kársegélynek, nem azt, 
melyet két év után még a legtöbben csak — vár-
nak. — A leégett birtokosokat pedig min-
den más károsultat megelőzően nyomban kár-
talanítani kell. Az a nép, mely tudja, hogy 
rajta ott segítenek, ahol ő tehetetlen s szeren-
csétlenségét nemcsak sajnálkozással, hanem 
azzal is méltányolják, hogy elsősorban részére 
kérik a támogatást, más indulattal fog  a ható-
ságokkal és törvényes testületekkel szemben 
viseltetni, mint a milyent ma tapasztalunk. 

Mindezekre szóval is fel  kellene hívni a 
figyelmet. 

A miniszterelnök ur bizonyára belátja a 
kivételes intézkedések szükségességét. 

A küldöttség, mely a feliratot  átnyújtja, 
folyó  hó 14-én utazik fel  és 16-án adja át. 
Sajnos, ezen közeli terminus a törvényhatósági 
bizottság több tagjának nem teszi lehetővé, 
hogy a küldöttségben részt vegyen. De azért 
volt szükség ily közeli határnapot kitűzni, 
mert Háromszékvármegye küldöttsége is a 
fenti  nápon adja át hasonló tárgyú kérvényét 
a kormánynak és az együttes megjelenés cél-
szerűnek mutatkozott. 

Szükség volna arra, hogy a megyei össz-
lakosság képviselete lehetőleg imponáló szám-
ban jelenjen meg akkor, mikor Csikmegye 
lakósságának jogos elkeseredését kell kifeje-
zésre juttatni illetékes helyeken a hadikárok 
kiutalása körül eddig követelt eljárás felett. 

Dr. Pál  Gábor. 

JI királyné. 
Csíkszereda, 1918. juliua 12. 

H'iromt';;̂ !" esxi.enilus igazság, hogy 
csnk rugilm.mí merészen 8 bizonyára 
iní Ki iU,'ad belőle valami.. . Tehetetlen 
dühükben, hogy neui bírnak velünk, 
ezt az utolsó eszközt játszotta ki Utó-
kortyának az ententö, inidóu uem átal-
ló ta elterjeszteni a gyalázatos hireket, 
melyek a cii szeretett királynénk, Er-
dély védőjének tiszta alakját akarták 
befeketíteni  a nemzet lelke ellőtt. . . 
S jól eltalálták az időpontot, éppen a 
legnagyobb izgatottfciig  idején, mikor 
miuddíiki lelkében megrendülve keresett 
lamuszpontot a reményre, vagy legalább 
bűnbakot, akit lelkében okoljon a szen-
ved A.sek-rt, melyeket szeretteinek el-
vesat-ése folytán  viselni kénytelen, ak-
kor dobták_ ki a gyanuditáa mérgtMsó 
daíakját a lóvegöbe, hogy horogra akad-
jon a tépi lődó lelkek e lő t t . . . De 
vissz,afelé  sült el a fegyverük:  a rága-
lom szennye lehullott a királyné ala* 
báatrom aiíikjdról s ő tisztán áil a ma-
gyar nemzet e'őtt, megvan cáfolva  a 
három éve.öiv.des közhit, hogy csak rá-
galmazz icerebzsn: mindig megragad 
valami belőle... Nos, nem maradt meg: 
a magyar nemzet apraja-nagyja még 
az eddiginél iá nagyobb lelkesedéssel 
kiálija: É'jen a királyné! 

Lépjenek szövetségbe 
a székely fürdők. 

Magyarországot csak a magyar faj  Bzupre-
inaciája tarthatja feuu.  Mikor azt mondom: 
magyar, abban a azékdyt is értem, mert a 
kettő édes testvér. Ha aronban Magyarorszá-
got tekintjük uz édesanyának, akkor bátran 
állíthatom, hogy csupán a magyar az édes 
gyermek, a székely pedig csak mostoha. 

Az Alföldön  a magyarság asszimiláló ké-
pessége ezután sem fogja  magát megtagadni. 
Erdély jövője azonban a székelység erőteljes 
fejlődésétől  tügg. Ennek kulturája és vagyo-
nosodása van hivatva megmenteni hazánk dél-
keleti részét a bekövetkező békében az oláh 
terjeszkedéstől. 

E világégés után remélhetőleg egy hosszú 
béke fog  következni, de nézi.-tem szerint e 
béke egy irtózatos gazdasági harc lesz, melyre 
készülnünk kell, hogy abban is megállhassuk 
a versenyt. Ámde a Székelyföld  talaja általá-
ban sovány, itt tehát a leggondosabb gazdál-
kodás mellett som lehet ezután sem sokkal 
többet termelni. Egyik l.incse volt e vidéknek 
háború előtt rengeteg erdői és apró tavacskái, 
melyeken a levágott és megfaragott  fát  messze 
földre  elfuvarozta.  Sajnos, mindkettő csak 
volt. Az erdőket a fürészgyárak  letarolták 8 a 
fát  a gőzös elszállította. A lovucskákat is el-
pusztította a hosszas háború 8 többi állatállo-
mánya is megfogyott.  Megmaradtak azonban 
természeti kincsei, szépséges völgyei, bájos 
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gyógyfürdői  a kiaknázhatatlan  ásvány for-
rásai.  fiz  az a terrenum, melyben meg kell 
ÓB lehet ia vetni a. hós saákelyoemzet jövőjét. 

A háborúval együtt jár a betegség. A mos-
tani hosszas háború pedig oly irtózatos pusz-
títást vitt véghez az emberiség egéasgégén, 
melyhez hasonlót hasztajan keresünk méreteit 
tekintve a világtörténelemben. Aki közülünk 
túléli e harcot, akár a fronton,  akár a front 
mögött, annak szervezete pihenést, gyógyulást 
kivan. Erre pedig; legjobb gyógyító ír a ter-
méBzet csodás szépségé, társulva az orvosi 
tudomány gyógyszereivel. Tudták ezt már a 
rómaiak is s ahol légióik megjelentek, azon-
nal feltárták  és segítségül hívták a természet 
gyógyforrásait. 

Nemcsak a székelység érdeke tehát, ha-
nem az országé, hogy a székely fürdók  állami 
támogatással és segítséggel a fejlődés  útjára 
tereitessenek. Aki nem halad — az marad. 
Ma napok döntik el egyes nemzetek jövőjét 
B a melyik energiájában ellankad, az végleg 
lemarad. A székely fürdők  a versenyt külső 
támogatás nélkül lel nem vehetik a fejlődöt-
tebb osztrák fürdőkkel,  de másrészt is sokkal 
szegényebbek, hogy saját erejükből a mai 
higiénikus követelményeknek megfelelóleg  be-
rendezkedhessenek. — Egyenkint külön-külön 
Bpeciális érdekeiket tartva szem előtt, még 
kevéabbé érhetik el a kitűzött célt. Félre kell 
tenni az egymás közötti féltékenykedési  és 
tömörüljenek a fürdók  egy szövetségbe. 

A fürdők  igazgatóságai és vezetői felelősek 
a további hallgatásért. Vegye kezébe az ügyet 
Caikmegye leikes, fáradhatatlan  főispánja,  ki 
eddig is oly sok jelét adta a székelység iránti 
szeretetének. Az alkalom most kínálkozik, mi-
dőn az országban szétszórva lakó fürdótulaj-
donosok, a hadi terület felszabadultával  siet-
nek feldúlt  tűzhelyeiket helyreállítani. Bár 
nem célom a szövetség feladatait  részletezni, 
még is egy pár szóval rámutatni kívánok, mik 
lennének legelső teendői? Legfontosabb  az 
öBBzea fürdőknek  villanyvilágítás- és vízveze-
tékkel való ellátása, Közép-Európa vasúti for 
galmába való bekapcsolása, mérsékelt vasúti 
jegy kieszközlése e fürdőkre  utazók részére. 
A szövetség alakithatna egy szűkebb bizott-
ságot, mely állandóan permánenciában lenne 
s a határozatok végrehajtásáról gondoskodnék. 

A tétovázásra nincs idő, annál is inkább 
nincs, mert a székely fürdókban  csak nyári 
idény van a egy-két heti halogatás egész évi 
veszteséget jelent. A lapokat figyelemmel  ki-
sérve, csak szomorodott szívvel állapithatom 
meg, bogy míg az anyaország fürdőiben  a 
zeufolás  miatt csak a hadi milliomosok keres-
hetnek gyógyulást: addig, bár a székely für-
dők UreBen állva, úgyszólván hozzáférhetetle-
nek a kormány részvétlennége miatt. Ma a 
tömörülésnek az idejét éljük, összetett erővel 
nagy dolgot lehet kivinni, alaku!jo;i meg tehát 
mielőbb es sürgősen a székely fürdők  szö-
vetsége. Darvas Lázár. 

A vármegye a mult hóban. 
A közigazgatási bizottság illése. 

Cdikvármegye közigazgatási bizottsága lolyó 
hó 8-án tartotta jul.ua havi ülését, melyen 
Tolnay Lajos főispán  elnöklete alatt az elő 
adókon kivül jelen voltuk id. Pál (Jábor, ifj. 
Pál Gábor, Szabó György, Orbán János, Ba-
láza Elek, Bálint Lajos, T. Nagy Imre és dr. 
Fodor Antal bizottsági tagok. 

Az ülés megnyitása után Tolnay Lujos dr. 
főispán  indítványára egyhangúlag megbotrán-
kozásának adott kifejezést  a királyi családdal 
Bzemben forgalomba  került rágalnnk felett  és 
azok terjesztőivel szemben. 

Az alispáni jelentést Szász Lajos főjegyző 
terjesztette elő, melyben kitért a türmésátvé-
teli rendeletek végrehajtására s e tekintetben 
kifogásolta,  bogy a közös szérűkön való csép 
lést teazi a rendelet kötelezővé. Minthogy itt 
a gazdák legnagyobb része oly kis mennyi-
ségben termel, hogy azoknak összehordása 
szinte lehetetlen, ezért ennek megváltoztatása 
volna szükséges. Többek hozzászólása után dr. 
Györgypál Domokos t. főügyész  indítványozta, 
hogy a közös Bzérüre bordás engedtessék el, 
hanem mindenki ott csépelhessen, ahol akar 
B csak a kalangyánként mogállapitandó átla-

gok beszolgáltatása legyen kötelező, mert itt 
olyan kia mennyiségű termések vannak, hogy, 
azoknak közös azértire hordása lehetetlen, dr. 
Fodor Antal indítványozta, hogy azok részére, 
akik. eddig is csüiben csépeltek, azt ezentúl 
is megtehessék. A bizottság mindkét indít-
ványt elfogadta  s ez irányban felír  a közélel-
meaési miniszterhez. 

Dr. Élthes Gyula árvaszéki elnök jelentéB* 
szerint az árvaszék a mult évekből személy-
zet hiánya miatt. előállott hátrálékokat az 
árvaszék már teljesen feldolgozta.  Bejelentette, 
hogy a vármegyei hadiárva alap folytonos  és 
örvendetes növekedésben van. A nagyszebeni 
Mária Terezia árvaházba 50 helyre pályázat 
hirdettetvén, azok közé 23 csikvármegyei hadi-
árva vétetett fel. 

Dr. Veress Sándor t. főorvos  jelentése sze 
rint a közegészségi viszonyok kedvezők voltak, 
az öngyilkosságok Bzáma azonban szaporodott. 
A közkórház sebészeti osztályának felszerelé-
sére a belügyminiszter a szükséges államse-
gélyt engedélyezte, ezenkívül Tolnay Lajos 
főispán  tudatta a bizottsággal, hogy a belügy-
miniszter a kiutalt államsegélyen kivül köt-
szereket és fehérnemüeket  természetben is 
fog  adományozni. 

Schuster Olivér kir. tanácsos, m. kir. pénz-
ügyigazgató jelentése szerint az adókivetések 
folyamatban  vannak. A bizottság kimondta, 
hogy felír  a kormányhoz az iránt, miszerint 
azokban a községekben, ahol a hadviselés 
miatt a földek  megmüvelhetók nem voltak, az 
adók leírása iránt hivatalból történjék intéz-
kedés. 

Végh István József  kir. műszaki tanácsos 
jelentette, hogy a katonaság az általa vállalt 
kavicsszáilitási kötelezettségnek még nem tett 
eleget, ezért a bizottság a szállítás megaür-
getését határozta el. 

Kohányi Gyula kir. tanfelügyelő  jelentésé-
ben ismertette a gyergyótölgyesi járás iskolai 
épületeinek megvizsgálása érdekében történt 
kiszállásán szerzett tapasztalatait. Az összes 
községek közül, melyeknek mindenikében már 
a román betörés előtt'működött állami elemi 
népiskola, csupán a borszéki állami iskola birt 
állandó állami tulajdont képező épülettel, mig 
a többiekben többé kevéBbbé megfelelő  bér-
helyiségek álltak az iskolák rendelkezésére. A 
borszéki iskola épülete aránylag keveset szen-
vedett s mivel bútorainak egyrészét is sikerült 
megmenteni, abban a tanítás a jövő tanév 
kezdetén még akkor is megindulhat, ha addig 
az épület kijavítása meg nem történnék. Ez 
ugyanis csak akkor fog  megtörténni, ha a nem 
állami iskolák hadikárainak folyamatban  levő 
műszaki felvételét  a kir. államépitészeti hiva-
tal befejezi.  Amennyiben ezek a folyó  hó vé-
géig felterjeuzthetók  lesznek, a költségeket a 
miuiszterium a kir. tanfelügyelő  előtt élőszóval 
tett kijelentése szerint a referensnek,  soron-
kivül oly időben fogja  engedélyezni, hogy 
a munkák, megfelelő  munkaerő rendelkezésre 
álláaa esetén még a tél beállta előtt végre-
hajthatók lesznek. A többi községek iskolái 
közül a bélbori 2 és a hollói 2, valamint a 
gyergyóbékás-zsedánpataki 1 bérelt áll. isk. 
tanterem épületei elég jó karban vannak, ugy, 
bogy kevés segítséggel tulajdonosaik használ-
ható állapotba hozhatják, mig a gyergyótöl-
gyesi 4 s a gyergyóbékási 3 tanterem épületei 
teljesen elpusztultak, azok csak teljes újjáépí-
tés esetén volnának használatba vehetők, en-
nek végrehajtása pedig a tulajdonosok részé-
ről alig remélhető, más bérépületek pedig 
szintén aligha lennének kaphatók, azért kizárt-
nak kell tartani, hogy ezekben az iskolákban 
a jövő tanév kezdetével a tanitás megindul-
hasson. A hitfelekezeti  iskolák épületei közül 
a bélbori gör. katli. el. iskola épülete hasz-
nálható állapotban van, a gyergyóhollói és 
gyergyótölgyesi gör. kath. elemi iskolák épü-
letei kívülről aránylag épeknek látszanak, 
belül azonban mindkettőnek tanterme rühes 
lovak kórházául lévén hosszabb időn át beren-
dezve, azok csak padlóik és altalajaik teljes 
kicserélése és megfelelő  fertőtlenítés  után le-
hetnek használatba vehetők. A gyergyótölgyesi 
róm. kath. iskola két tanteremmel és két ta-
nítói lakással biró épülete aránylag jó állapot-
ban van, az egyik lakásba a tanitó már be is 
költözött, a másikban hazatért menekültek 
vannak elszállásolva, a tantermek pedig kór-

ház céljaira szolgálnak. — Padok, tanszerek, 
fcfepvtáMtefltb.  nógfseak  natNfeóban  sem ta-
lálhatók, — a bMSzékit kiv6re,.ofaol  a padok 
Lnttgvannak- — egyettanegy jflkottfcan  sem. 

A közig» bizottság •felhívta  a&« államépité-
ageti hivatal főnökét,*  hogy a folyó  hó végéig 
végrehajtott műszaki felvételeket..  az iskolák 
hadikárairól juttassa át feltwjesrtés  végett a 
km tanfelügyelőhöz. 

Az ülés legfontosabb  tárgya a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter leirata volt a vár-
megye területén fennálló  gör. kel. és gör. 
kath. román hitfelekezeti  elemi népiskolák 
államosítása tárgyában. A bizottság nagy meg-
elégedéssel és hazafias  örömmel vett tudomást 
az elhatározásról s az államsegélyek beszün-
tetését javaslatba hozta. 

Révész Gyula kir. állategészségügyi és de 
Place József  vicomte kir. gazdasági felügyelők 
jelentései rendén az állatiiéhozatalok kérdése 
sok tekintetben tisztázást nyert, Balázs Elek 
indítványozta, hogy Gyergyószentmiklós város 
tanácsa szigorúan utasittassék, hogy a város 
képviselőtestületének két év óta szünetelő 
üléseinek rendje végre véteBsék fel.  Szász 
Lajos főjegyző  megígérte, hogy ez ügyben az 
intézkedést megteszi. 

Az ülés fél  1 órakor ért véget. 

Fejér Sándor. 
Csikvármegye alispánjának királyi kitüntetése. 

Csíkszereda, 1918. julius 12. 
Lapunk zártakor vesszük az örvendetes 

hirt, amelyet a hivatalos lap szerdai száma 
közöit hogy a király az ellenség előtt teljesí-
tett kitűnő szolgálatai elismeréseül Fejér Sán-
dor Csikvármegye alispánjának a Fereuc Jó-
zsef-rend  hadidiszitményes tisztikeresztjét ado-
mányozta. 

Valóban : az ellenség előtt teljesítette Fe-
jér Sándor alispán több, mint egy esztendőn 
keresztül azt a szolgálatát, mely íme mont a 
legilletékesebb biró, maga a koronás király 
elismerését vivta ki. Mi tudjuk csak igazán 
hogy mit jelentett 1916. novembertől 191H. 
márciusig Csikvármegye alispánjának lenni, 
akik láttuk ugyanezen idő alatt az orezág bel-
sejében is e háborús közigazgatást és láttuk 
azt Csikvármegyében is. Mindenütt pauaaz-
kodnak a közigazgatás emberei a munkával 
való túlterheltség, a közellátási nehézségek 
miatt, de mondhatjuk hogy azoknak legnehe-
zebbjei is csak játókszáinba mennek azok-
kal a teendőkkel és nehézségekkel szemben, 
amelyekkel Csikvármegye közigazgatási ható-
ságainak kellett megküzdeniük . . . Ez a kitün-
tetés az egész vármegye összes tisztviselői 
munkájának elismerését jelenti, amelynek ér-
tékét nem kisebbítheti, az, hogy itt is akadtak 
esetleg olyanok, akik arra az általánoB elis-
merésre méltatlanoknak bizonyultak. 

Mi mindenesetre jóleső örömmel jegyezzük 
fel  a királyi kegynek ezt a méltó helyre esett 
megnyilvánulását s szívből kivánjuk a kitün-
tetettnek és váimegyéjének egyaránt: 

Ad multos aouos 1 (ot.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Városunk újjáépítése. A beiügymi-

uiszter Csíkszereda város újjáépítési munká-
lataihoz Ugrón András ny. főispánt  kormány-
hatósági megbízottá nevezte ki. Nagy örömmel 
vesszük tudomásul e kinevezést, mert először 
is határozott jele, hogy városunk felépítése 
végre tényleg megkezdődik. Örülünk másod-
szor, mert a kinevezett személye nekünk vég-
telenül tokonszenves és bizton reméljük, bogy 
e nagy tehetségű és telterejü férfiú,  ki külön-
ben a nagy „Rabonbán* fia  és. mint ilyen szé-
kely testvéreinek megértő barátja, kiküldeté-
sét a legnagyobb eredménnyel és tökéletesen 
fogja  elvégezni. Az újjáépítési munkálatok 
tárgyában a főispán,  ki a kormány hatósági 
megbízottal együtt intézi az akciót, folyó  hó 
10-én értekezletet hívott össze, melyen részt-
vettek az állami siakbivatalok vezetői, a pol-
gármester és GeszteBi műszaki tanácsos. — 
Mindenek előtt az anyagbeszerzés módja be-
széltetett meg és a tégla beszerzésére illetve 
elóállUás&raas lntéskedés meg Is történt. A 
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legközelebbi napokban a beíagymiaisater ós 
királyi biztos részéről több építészi szakember 
és a város szabályozáshoz egy kataszieri mér-
nök fog  városunkba érkezni. A kormányható-
sági megbízott, ki ezután már állandóan vá-
rosunkban fog  tartózkodni, hivatalát a város-
házán rendezte be. 

— A honvédelmi miniszter köazö 
nete. Tolnay Lajos dr. főispán  a vármegye 
területén megiuditott gyűjtés eredményeképpen 
9353 korona 04 fillért  küldött be a „Szurmay 
alap '-nak. — Szurmay báró honvédelmi mi-
niszter ez alkalomból a főispánnak  eredményes 
fáradozásáért,  az adományozóknak pedig ado-
mányaikért hálás köszönetét fejezte  ki. 

— Szerkesztőnk gyásza. Súlyos csapás 
érte Koháuyi Gyula kir. tanfelügyelőt,  lapunk 
f.  szerkesztőjét: második fia  Kohányi Andor, 
u szentesi ref.  el. népiskola r. tanítója f.  hó 
Oán déli egy órakor Csíkszeredán, szülei há-
zánál hosszas szenvedés után elhunyt 19 éves 
korában. A koráu elhunyt ifjú  temetését f. 
hó 7-én, vasárnap d. u. 4 órakor végezte el 
Takács Károly csíkszeredai ref.  lelkész a 
város tisztviselői és tanügyi társadalmának 
nagyszámú részvétele mellett, megható sza-
vakban ecsetelvén a ravatal körül lebegő há-
rom angyal, az élet, a halál és a bit és vi-
gasztalás angyalának Bzerepét. 

— Meghosszabbították a VIII. hadi-
kölcsön jegyzési idejét. A hivatalos lap 
keddi száma közli hogy a pénzügyminiszter a 
VIII. hadikölcsön jegyzési idejét julius 24-ig 
meghosszabbította. 

— Kinevezés. A pénziigymimsztsr Tóth 
Vilmos csíkszeredai m. kir. adóhivatali főtisz-
tet az erdődi kir. adóhivatalhoz adóhivatali 
pénztárnokká nevezte ki. 

— Csépi őgépészek. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara közli, hogy né-
hány képesített végzett ipari szakiskolai ta-
nuló ajánlkozott cséplőgépészként: érdeklődő 
cséplőgép tulajdonosokkal címüket a kamara 
hivatala közli. 

— Ügyvédi iroda átvétel. Élthes Zsig-
mond ny. kir. tábla bíró és ügyvéd ügyvédi 
gyakorlatát megszüntette és irodáját dr. Élt-
hes Zoltán csíkszeredai ügyvédnek adta át, 
— a ki ügyvédi praxisát újból megkezdette. 

— Gyászrovat. Bálás Lajosné szül. Mi-
hály Véri életének 49 ik évében, folyó  hó 
7-én meghalt Szépvieen. 

— Gondos Balázs birtokos, munkás életé-
nek HO ik évében, hosszas szenvedés után, 
1918. évi julius hó G-án elhunyt Csíkszere-
dában. 

Főispáni irodába kezelésben jár-
tas 2—3 munkaerő azonnal fel-
vétetik. 

Ha bútorokat akar venni 
ne sajnálja az utat M.-Váaárhelyre éa tekintse meg 

SZÉKELT és RÉTI 
erdélyrószi bútorgyár részvénytársaság 

kamarai szállítók 
BUTORTERMEIT. 

Ebédlök, uri ós hálószobák, szalonok, vas- és 
rézbutorok, szőnyegek, függönyök,  zongorák, 
hatalmas választikban, jutányos árak mellett. 
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I a polgári-és középiskola I 
I minden osztályából,érett- I 
I ségire, felvételi vizsgákra I 
I stb. gyorsan, osztály- I 
I összevonással, felelős- I 
I ség mellett készít elő a I 
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mj. 
Pályázati hirdetmény. 

Caikvármegye magánjavainak ke-
zelésére vonatkozó alapszabályok 6. és 
14. § ai alapján felhívom  mindazokat, 
akik a „Ruházati", „Lóbeszerzési" to-
vábbá az „Ipar" alapból a folyó  évben 
kiosztandó, alább felsorolt  ösztöndíjakat 
vagy segélypénzeket elnyerni óhajtják, 
hogy eziránti kérvényeiket hozzám 
1918. évi augusztus hó 6. napjáig 
adják be, mert a később érkező folya-
modványok nem fognak  figyelembe  vé-
tetni s hivatalból vissza fognak  utasít-
tatni. 

Betöltés  alá  kerülnek  az alábbi 
ösztöndijak. 

A) ,Ruházati  alap"-ból: 
1. Egy 1200 koronás ösztöndíj az 

egyetem orvosi fakultására. 
2. Egy 600 koronás ösztöndíj a gaz-

dasági akadémiára. 
3. Egy 600 koronás ösztöndíj a bá-

nyászati főiskolára. 
4. Egy 400 koronás ösztöndíj a kö-

zépipar iskolára. 
5. Kettő, egyenkint 300 koronás 

ösztöndíj az erdöőri szakiskolára. 
6. Madár Imre féle  268 koronás 

gimnáziumi ösztöndíj. 
B) „Lóbeszerzési  alap"-ból: 
1. Egy 600 koronás ösztöndíj az 

egyetem jogi fakultására. 
Kiosztás  alá  kerülnek: 

C)  a „Ruházati  alap"-ból: 
Az erdészeti, bányászati, gazdászati, 

műegyetemi, mtlipari, művészeti, jogi, 
orvosi és böicséBzetkari felsőbb  taninté-
zeteket hallgató s legalább is jó elő-
menetelt igazoló tanulók között 200—400 
koronáig terjedő segélypénzek. 

D) a „Lóbeszerzési  alapuból: 
Gimnáziumot, reál- és ipariskolát, ta-

nitóképezdét, valamint erdészetet, bá-
nyászatot, gazdászatot, műegyetemet, 
mtlipart, jogot, orvostant és bölcsészet-
tant hallgató s legalább is jó előmene-
telt igazoló, csikvármegyei székely hu-
szár családok fiuágon  való leszármazói 
kőzött különböző segélypénzek. 

C) az „Ipar  alap*-bői: 
200—400 koronás segélyek a felső 

ipariskolák s ipari szakiskolák arra ér-
demes pályázó s legalább jó előmene-
telt igazoló, csikvármegyei származású 
s ide illetékes székely tanulók között. 

A kik a „Lóbeszerzési alap"-ból 
kérnek segélyt, tartoznak a huszár csa-
ládok bármelyikéből való leszármazá-
sukat igazolni s amellett iskolai és 
vagyoni bizonyítványt is bemutatni; azok 
pedig, a kik a „Ruházati" vagy „Ipar" 
alapból kérnek segélyt, kéréseikhez 
iskolai és vagyoni bizonyítványt tartoz-
nak mellékelni és a mellett igazolni 
kötelesek, hogy Csikvármegyében szü-
letett, csikvármegyei székely származású 
és e megyében illetékességgel bíró apák 
gyermekei. 

Azon folyamodó  tanulók, vagy szü-
lők kérvényei, a kik több, mint 16 éve, 
hogy Csikvármegyéből távol vannak, az 
érvényben levő szabályok szerint figye-
lembe nem fognak  vétetni s hivatalból 
fognak  visszautasittatni. 

3-lk oldal. 

Megjegyeztetik, hogy a folyamodók 
hatóságilag hitelesített iskolai bizonyít-
ványt tartoznak kérvényeikhez csatolni, 
mivel azok nem adatnak vissza. 

Hangsúlyozom, hogy ezen hirdet-
ményben felsorolt  ösztöndijak és segély-
pénzek felosztása  fölött  tartandó igaz-
gató-tanácsi határozat senkinek sem 
fog  killön kézbesittetni, hanem a „Csíki 
Lapok" és „Csíkvármegye" cimü lapok-
ban való megjelenésüktől számított 8 
nap alatt kell felebbezni. 

Caikvármegye magánjavai igazgató 
tanácsának elnöksége: 

Fejér Sándor, 
alispán, ig. tan. elnök. 

A Székely Népbank Részvény-
társaság Igazgatósága közzé teszi, 
hogy 1918. évi j a n u á r hó 1-től 
betétek után 4%-os betéti ka-
matot fizet.  A betét kamat adót az 
intézet viseli. Székely Népbank Rész-
vénytársaság Caikszentmárton. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszenttamási közbirtokosság 

folyó  évi julius hó 29-én délelőtt 
11 órakor Csikszenttamáson, a közbir-
tokosság hivatalos helyiségében meg-
tartandó nyilvános szó- és zárt írásbeli 
árverésen eladja a tulajdonát képező, 
Csikmadaras II. határrész „Domuk és 
Háromkut" patakokra hajló erdőrészben 
fekvő  mintegy 10 ezer m8-t kitevő szói-
döntött lucfenyő  fatömegét. 

Kikiáltási ár köbméterenként 8, 
azaz nyolc korona. 

Bánatpénz 8000, azaz nyolcezer ko-
rona. 

Árverési és szerződési feltételek  ár-
verés napján a közbirtokosság elnöké-
nél lesznek megtekinthetők. 

Csikszenttamás, 1918. évi julius 
hó 6-án. 
Imecs Ferenc, Böjté György, 

közb. jegyző. közb. elnök. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentmiklós—Szépviz róm. kath. 

közös egyházak tanácsa zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött nyilt szóbeli 
árverés alapján e l a d j a 1918. évi 
augusztus 12 én délelőtt 9 órakor 
Csikszentmiklós községben a plébánián, 
a közös egyházak tulajdonát képező 
II. határrész, Gyimesbükk határában 
Tarhavas patakra hajló erdejében levő 
mintegy 6—8000 m3 széldöntött fatö-
meget. 

Kikiáltási ár m3-enkint 20 korona. 
A kérdéses fatömeg  Gyimesbükk 

állomástól 8 klmtre, a fűrészteleptől  6 
klmtre van elsőrangú katonai müuttal 
összekötve. 

Csikszentmiklós, 1918. évi julius 
hó 9-én. 

Az elnökség. 
Fedélcserepet , palát, meszet, 

cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és késdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból, 

2 -



4-lk oldal. 

Veszek használt a s z t a l o k a t és 
székeket. Ciiu a kiadóhivatalban 

1 - 2 

Lengyel és Hegyesy j 

c s í k i L A P O K 
Helyben vagy vidéken jókarbau levő 

i 
I 
• 

I 

• 
Gyergyószent mi kioson. 

KI vállal épület asztalos 
munkát, készít puhafa  + 
b ú t o r o k a t bármily 
nagy mennyiségben. 

Hely i ügynökök 
(egyedeiárusilók) kerestetnek Bihar 
megye és Erdély minden helységé-
ben az egyedül bevált „LÚRION" 
Cipőkrémviasz eladására. Érdeklődni 

Pollak Gyula és Fia cégnél 
Budapest, VI., Csengery utca 60. 
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keresek. — Cini a kiadóhivatalban. 
1-3 
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• 

FfíJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra 
min, bakar, oporto stb. jutá 
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 
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• 

pTpiEpJnn^ urnişi 

T i s z i a s z e s z l) ő I fő  z ö11 | | 

6YÂRIECET | 
bármilyen mennyiségben kapható IS 
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mindenütt bevált Struunz-fele 
„FORTUNA'-lórühkenocscsel 

Uünénjileg védve) mely egyszeri 
kezeléssel biztusan gyógyít). 

Kapható Strausz Ármin gyógyszerésznél, 
Kenderes, íJászuagykuiiszolnuk megy»-). 

Egy lóra való adag ára 25 korona. 
2—2 

28. Baám. 
Csikvármegyei Közkórháa, Csiksaereda. 

Szám: 562. 
1918. 
Árlejtési hirdetmény. 

A esik vármegyei közkórház 1919. 
óvi élelmezésének biztosítására árlejtést 
hirdetek. 

Az árlejtési és élelmezési feltételek 
a kórház gondnokságnál a hivatalig 
órák alatt megtekinthetők. 

Árajánlatok kívánatra a kórház által 
adott űrlapokon folyó  évi julius hó 
20 án déli 12 óráig nyújtandók be, u 
később beérkezők nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

Az ajánlathoz 1000 (egyezer) korúim 
bánatpénz készpénzben vagy óvail- k-
képes értékpapírban csatolandó. 

Cs ík sze r eda , 1918. évi junius hó 
80 án. 

Veress Sándor dr., 
igazgató, főorvos. 

Jön a flecken  király? 
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PAPLAN KÉSZÍT ÉS! 
Tisztelettel értesilein a nagyérdemű közönséget, hogy Csíkszeredában 
a (iái István-féle  házban (Apafii  Mihály-utca) levő lakásomon elvállalok 

2 ? s u p l a , n a . Í r é s z i t á s t 
a legkényesebb izlés szerint készítve, valamint régiek áthuzásál is. A in. 1. 
közönség pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel BKKK0V1TS SAMUN fi. 

Háború «lőtti elsőrendű anyagokból 
valódi halcsontokkal francia  es angol 

mellfüzőket 
készít., Erdély legrégibb mellfUzőgyára 
Goldstein B. Brassó, Kolostor-u. 33. 
Ugyanott nagyraktár készfüzők,  haskö-
tők, egyenestartók, melltartók, Mieder-
leibchen stb. — Javításokat legrövidebb 

idő alatt készít. i_3 

SOPRONYSZEÓEK 
nagyban és kicsinyben kaphatók 

Herskó Ábrahám üzletében, Csík-
szereda, (dr. Zakariás Manó-íéle ház). 
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Csíkszeredában a néhai Kőszeghy íéle 
6 szobás kőházamat 

bérbeadom esetleg eladom. Érte 
kezheini: Száva Jakab ny. jurás biró 
vagy dr. Z a k a r i á s Manó ügyvéddel 
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A legjobb tejoltó (sajtoló) kivonatok 

folyadék  és poralakban kaphatók 
Sámson Lajos czégnél, Székelyudvarhely. 

OOOOOOOOOOOO ' T T ' I H - i l s : o o o o o o o o o o o o 

A m. kir. Honvédelmi minisztérium HADSEGELYZÖ HIVATALA 
hazafias  kötelességének tartja, hogy ebben a nagy nemzeti mun-
kában részt vegyen, mert ez az egyedüli ut, hogy a háború 
borzalmait és szenvedéseit enyhítsük és az eljövendő hatal-
mas újjászületett Magyarország alapját megteremtsük. 
Tehát minden férti  és nő, aki hazája iránti kötelessségét tel-
jesíteni és a háborúnak győzelmes befejezését  e lőmozd í t an i 
akarja, aki megtakarított filléreit  biztosan és jól óhajtja gyümöl-
csöztetni és aki emellett hozzátartozóiról is gondoskodni kiváu 

jegyezzen hadikölcsönt életbiztosítással kapcsolatban 
a Magyar Országos Biztosító Intézet Rt. a m. kir. Hon 
vedelmi minisztérium Hadsegélyző Hivatalának ellen-
őrzése ahtt lehetővé teszi mindenki számára, hogy néhány korona 
befizetéssel  ezreket jegyezhessen. Jegyzett hadikölcsönt tetszése 
szerint 10—20 év alatt befizetheti.  — A befizetett  dijak soha-
sem vesznek el, még akkor sem, ha csak egy vagy két részlet 
fizettetett  be. — Mindennemű felvilágosítással  készséggel szolgál 

A VÁRMEGYÉBEN MINDEN TANÍTÓ. 

Van szerenesém a mélyen tisztelt közönség tudomására hozni, hogy Csík-
szeredán, Kákúezi-utea 4. sz. a. levő üzletemben állandóan raktáron tarlók 

arany, ezüst és nickel zsebórákat 
mindennemű ékszereket, ezüst és china-ezüst dísztárgyakat s minden e szak-
mába Vágó cikkeket. Mindennemű óra- és ékszer-javitásokat elválla 
lok, pontosan és jótállás mellett elkészítve. Ugyanitt egy Singer 

varrógép eladó. Szives pártfogásukat  kéri, tisztelettel « is 
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Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Caiksztíredában, 




