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Podwysokie.*) 
(A 24-esek történetének első arany lapja). 

1914. szeptember 0. 
l'odwysokie, üaliciauak egyik igénytelen 

lnluja, a Duyeazteriól északra, a stryj— lora-
bergi vasútvonaltól nyugatra fekszik.  Deirol 
cs nyugatról sürü erdő terül el mellette. Ea-
uek a Kózsegnek nevehez l'üződik a 24 us hon-
vedeknek első győzelmes, eredményekben gaz 
dag barca. 

Az l'J14. augusztus 25 iki moaasterzyskai 
összecsapás es az augusztus 29—30-lki bol-
sowcei harcok utun, melyeknek inkább csak 
loiderites jellege volt s iimelyekbun az uiieu-
seges túlerő elől ki kellett terni, szeptember 
ho 9-eu, az euiiiteit község környékén avat-
kozott bele a báró Karg János altábornagy 
parancsnoksága aiatt alio 38. honvéd hadosz-
tály a bosszú arcvonalon fellángolt  második 
lembergi csataba. 

Szeptember 8-án, amikor a csata megkez-
dődött, a 38. honvéd hadosztaly a Dnyeszter.-, 
löl dé.ra Radelicz község környékén állott, 
ahonnan sietve igyekezett a Dnyesztereu át-
kelni, bogy a megindult harcokban düntőleg 
vegyen reszt. A folyo  hídjait az ellenseg el-
rombolta; a hevenyeszve rögtönzött szükség 
hiuakat pedig a parancsnoksag a tüzérség 
szamara tartotta fenn.  Nem maradt egyeb hátra, 
mint átgazolhi a folyón. 

„Nincs a gyalogság előtt akadály" — mon-
dotta Benke Bela ezredes a TG dandár pa-
rancsnoka. A buzdító bzavaknak megvuit a ha 
tasa: ti.-ztek és legénység versenyezve gázol-
tak at az egy méter mely foiyó  iszapos vizét, 
hstere a 24. honvéd gyalogezred Kolodruby 
községet erte el B annak északi szegelyen 
ejjelezett. 

Minthogy a 20. hadosztálynak aznap harc-
ban alió csapataitól arról ertesült a parancs-
noksag, hogy az ellenség alig par kilométer-
nyire van, minden intezkedést megtett az éjjeli 
nieglepetes elkerülescro. Ütközet előőrsödet 
aihtott fel.  Sürü járőr meneteket és egy tiszti 
különítményt küldött ki felderítés  céljából. 
£zenkivül szigorú ligyeló szolgálatot rendelt 
el. És mindenki ebren virrasztott, mintha va 
larni nagy dolog volna készülőben. Eunek elle-
uere kisebb jarór csaurozasokat leszámítva, 
az éjszaka nyugodtan telt el. 

A 38. honvéd hadosztály parancsnokságá-
nak az ej folyamán  (1 órakor) kiadott intéz 
kedése folytán  a 70 dandár a hajnali órakban 
(4 órakor) megkezdi az elónyomulást. Podwy-
sokie irányában egy menetoszlopban élén a 
2:1 honved gyalogezred, elővéd ugyanattól eg> 
zaszlóalj. Az előved alig er be a Podwysokie 
községet szegélyező erdő déii szélére, az első 
vadaszlaknal egy szotnya kozakra bukkan é6 
megnyitja a tüzet. A kozák szotnya a tüzelét 
elől vadiramban menekül északra, mire a dan 
dúr megkezdi az erdő athatolásához való cso-
portosítást. A hadosztály jobb szárnyán a 24. 
bonved gyalogezred I. (öipos) és 111. (Orbán) 

, *) Készlet a 24. honvéd , 
manak hason ciinli íejezetébö 
jelenő 2U cm. magas és 28 ci 
oldalas Album előfizetési  ára, 
korona, számozott példány 
vagy előfizetni  lehet a pótz, 
tsoportjáuál Fogarason, val 
kiadóhivatalában. 

gyalogezred Hadi Albu-
>% A diszkötésben meg-

széles nagysága, 500 
40 korona, Dolti ára 60 

korona. Előjegyezni 
zlóalj Haditőrténclmi 

mint a „Csiki Lapok" 

zászlóaljai nyomulnak előre, a II. zászlóaij 
egyelőre a Dnyeszter egyik készülő hídjának 
a védelmére van kikülönítve. 

Az erdő áthatolás szakaszonként megkez-
dődik. Lassan, óvatosan nyomulnak előre. Az 
összeköttetés és tájékozódás coljából többször 
uicgallanak. A repülök, mint óriási madarak, 
kóvályognak az erdő folott.  Nyilván ezeknek 
a julenteséból értéül az ellenség a készülő 
támadásról és rövid idő múlva sürü srapnell-
tűzzel szórja bc az erdőt. A heves tüzérségi 
tűz meglassítja az előnyomulast, de igy is az 
I. és tőle jobbra levő III. zászlóaij egyes részei 
már délelőtt 10 órakor elérik az erdő túlsó 
azegelyét. Alig l?p ki a rajvonalunk a niirü 
erdőből, az 1. zaszióa'j a falu  vegen levő nagy 
tanyából, a III. ziíszlóii'j pedig » község deli 
szegélyérői, amelyek az oroszoktól nagy erők-
kel voltak megszállva, a legkisebb távolságról 
(alig 50 lépés) meglepő, erős gyalogsági és 
géppuska tüzet kapuak. A mieink az erdő szo-
gelyarok töltését használva ki fedezekül,  szin-
ten megnyitják a tüzelést, amiből hosszan-
tartó igun elénk és heves tűzharc fejlődik  ki, 
amely allandóan fokozódik.  A déli órákban az 
ezredünkhöz balról cs.»Jakozó IIOUUÍPZ meg-
ingott; sokan a nehéz és suiyos veszteséget 
okozó tüz elől vissza menekültek és magukkal 
ragadták az ezred balszárnyát is, de csak rö-
vid időre, m-jrt Karlema Fülöp ezredes és 
Bokor Mihaíy főhadnagy,  ezredsegédtiszt eré-
lyes és lelkes feliépiaere  visszatérve újból 
felvettek  a harcot. A további szilárd kitartás 
meghozta az eredménxt. — Mig az 1. és 111. 
ziszióuljunk arcban kötötte le a szívósan ve-
dekező es jól leplezett elieiiségot, azalatt dél-
után 3 óra tájban délről előtört, az eddig ki-
különített 11. zászlóalj és incgiepetésszerüleg 
az ellenségre vetette magát. Első rohama 
ugyan az elleuség tömegtüze miatt nem veze-
tett eredményre, de annál sikeresebb volt a 
második, amelyet Nagy Pál őrnagy személye-
sen vezetett. Amikor látta a kritikus helyze-
ten, villámgyorsan zászlóalja élére ugrott, ma 
gas .n tartott karddal és érces hangján elki-
áltotta: „Uiánnam, aki igaz székelyi" Zmkó 
Zoltán százados, Ho'laky Béla, Murányi János 
főhadnagyok  és Fúiöp Kálmán hadnagy rohan-
nak századaik élén. Csik fiai,  mint a fergeteg, 
vadfutásban  utánuk és óriási .Rajta kiáltással 
reá törnek a Podwísokie déli szegélyén be-
ásott ellenségre. Nagy Pál őrnagy az első, 
aki kardjával osztja a halálos csapást. A sze-
mélyes példa hatása óriási. Iszonyatos kézi-
tusa fejlődik  ki, melynek eredménye, hogy a 
község szegélyét védő ellenség rövid idő alatt 
megvan semmisitve. Az ellenségnek a házak 
padlásain és a fákon  elhelyezett géppuskái 
megkísérlik az áttörés megakadályozását; a 
házakba menekült ellenség százai még két-
ségbeesetten védekeznek, de mindhiaba. Gép-
puskáink elhallgattatják a géppuskákat B a 
csiki fiuk  szekely leleményességgel felgyújt-
ják a falut  s ott pusztulnak a megvert ellen-
ség roncsai. 

Mialatt ezek az ezred jobbszárnyán játszód 
tak le, azalatt a balra küzdő III. és I. zászlóalj 
is sűrítve József  főherceg  hadosztályának so-
mogyi (44 es) bakáival előretört és lendületes 
rohamával elsöpörte az ellenséget, annak állá-
salt nemcsak bevette, hanom azon tul messzire 
eiőre uyomu t̂, behatolt az ellenséges üteg 
állásokba. A két hadosztályból összeverődött 
csapatok 43 orosz ágyút zsákmányoltak, ebből 

12-ör a 24-esek s ezen kivül sok fogoly,  több 
géppuska és lőszeres kocsi jutott birtokunkba, 

A hadosztúlyparancsnokságtól kijelölt cél 
el volt értve, a Pcdwysokiától északra levő 
305. magassági pont, mint a további támadás 
bazisa, kezünkre került, a megvert ellenség 
p-dig keletre visszavonult. Alkonyatkor elült 
a harc, Podwísokie lángjai pedig a sötét éj-
szakában messzire hirdették a m. kir. 24. hon-
véd gyalogezred fényes  győzelmét. 

A gazdátlan puskáknak ezreit meg ezreit 
gyűjtötték halomra. A 43 ellenséges löveg, 
amely tegnap hangjával megreszkettette a le-
vegő eget és okiultn a halált osztó tüzet, most 
néma, csendes. A heves küzdelem árán kiví-
vott fényes  győzelem tőlünk is áldozatot kö-
vetelt; sok vitéz katouánk életébe került, akik 
immár négy éve porladoznak a galicziai erdők 
árnyas lombjai alatt. „Sírjuk felett  enyelg 
suttogva az alkouyi szellő s a hűség csendes 
angyala őrzi porukat'. 

Nevüket az utókor számára „Hőseink arc-
kép csarnoka* cimü fejezetünkben  örökítjük 
meg. 

A hős honvedeken kivül itt lelte hősi ha-
lálát HZ ezrednek két kötelességtudó, kivá-
lóan lelkiismeretes tisztje is: Oroszhegyi Szabó 
Lajos és Hollaky Béla főhadnagy.  Az előbbi 
a Podwysoke melletti erdő szegélyén, az 
utóbbi a kolodruiy-i fenyős  alatt álmodik a 
nagy ezabad és boldog Magyarországról. 

Biró Lajos. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
Csíkszereda, szept. 9. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága f. 
hó 9 én tartotta rendes bavi ülését Fejér 
Sándor alispán elnöklete alatt, melyen az elő-
adókon kivül jelen voltai: id. Pál Qábor kir. 
tanácsos, ifj.  dr. Pál Qábor, dr. Fodor Antal 
T. Nagy Imre kir. tanácsos, Orbán János, 
Szabó György, Mikó Bálint v. b. t. t. 

Az alispáni jelentést Szász Lajos főjegyző 
terjesztette elő, melynek rendén örömmel vette 
tudomásul a bizottság azt a körültekintő gon-
dosságot, mellyel a vármegye közélelmezésé-
nek biztosításáról Fejér Sáudor alispán a szük-
séges intézkedéseket megtette. Itt különösen 
hangsúlyozandó, hogy a rozs vetőmag bizto-
sítása érdekében a vármegye területén az 
még a háziszükséglet határain tul ia rekvi-
ráltatni fog  s az igy előálló hiány fedezéBére, 
külön 15 vaggon lisztet eszközölt ki az alia-
pán. Ez ugy értendő, hogy rozsvetőmagnak 
kivülről való behozatala a nagymérvű fagy-
károk miatt ki van zárva, ennélfogva  az föl-
tétlenül a vármegye területéről biztosítandó. 
E végből a rozsvetőmag szükségletet az alis-
pán összuiratja s azt a haditermény r. t. által 
feltétlenül  átvéteti még akkor is, ha ezáltal 
némely termelőnek a meghagyott rozsmenoyi-
ség házi szükségletét nem is fedezné  teljesen, 
mert az igy mutatkozó hiány pótlékára az alis-
pán a turnus végére felvéteti  az ellátatlanok 
sorába s az igy mutatkozó többlet fedezésére 
szolgál a fentemiitett  15 vaggon liszt. A búza-
vetőmag biztosítására és a búzatermés foko-
zására megrendelt 3 vaggon Székács-féle  buza 
útban van B a mely sUrgős kiosztására meg-
érkezése esetére az alispán az előkészülete-
ket megtette, 
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Dr. Élthes Gyula árvaszéki elnök jelentése 
szerint a hadiárvnk nyilvántartása céljából 
való összeirása befejezéséhez  közeledik. Be-
jelentette az elnök a csikBomlyói árvabázba 
felvett  badiárvák névsorát is, melyet lapunk 
jövő számában köblünk. 

Dr. Veress Sándor t. főorvos  jelentése 
szerint a közegészáégi állapotok az egész vár-
megyében annyira kedvezők voltak, hogy pld. 
hevenyfertőzó  bete5 szeptember hóra egy sem 
jött át. A vármeg; 
folyamatban  van. 

Schuster Olivéi 
jelentette, bogy az 

ei közkórház felszerelése 

kir. pénziigyigazgató be-
uj adótörvények az I. oszt. 

kereseti adó némely tételeit a községeknek 
engedvén át, az 1!)18. évi adókivetéseik már 

vételével foguak  történni. 
zó felszólalására  megígérte 

hogy különös gond|ot fog  fordítani  arra, nehogy 
a községek ezen adónemek után ezentúl is 
pótadókat vessenet ki. 

Kohányi Gyula kir. tanfelügyelő  jelentése 
Bzerint az uj tanítók állomásaikat elfoglalták, 
a helynélkül kinevezettek beosztása megtörtént. 
Szabó György r. c. főesperes  szóba hozta a 
gyergyótöigyesi já'ásban állítólag fenuálló  s a 
törvényhatósági bizottsági ülésen is szellőz-
tetett elhányâgolt tanügyi állapotokat. A kir. 
tanfelügyelő  válaszában a bizottsággal megis-
mertette a való h ilyzetet, melyet fontossá-
gára való tekintettel szükségesnek látunk a 
következőkben részletesen közölui: A gyergyó-
töigyesi járás községei április hó 2 ik felében 
szabadultak fül  a:; ellenséges megszállás alól, 
oda a lakosság május hó folyamán  tért vissza, 
ugy hogy gyermekeik előbbi tartózkodási he-
lyükön letették t vizsgálatokat amennyiben 
módjukban volt iskolába járni. Jelenleg az 
iskolázás az egés z országban meg csak a 
beiratkozás, iiletva az ehhez való előkészület 
stádiumában van s ennél a gyergyótöigyesi 
járásban sincs 1 átrább. Ugyanis Belborban 
békében volt 3 ts nerő, 1 gör kath. román és 
2 állami. Az utót bi kettő ma is állomáshelyén 
van s az egyik állami iskolai, valamint a gör. 
kath. iskolai taut íremben a tanítást megkezd-
heti, mivel azol olyan állapotban vannak, 
hogy csekély jav tással a mit a tulajdonosok 
eszközölnek, a tnnitás céljaira használhatók. 
A borszéki állami iskola 4 tantermébe 3 tani ló 
helyben van, ennak bútorai is nagyrészt meg-
vannak, itt a tanítás megkezdésenek semmi 
akadálya nincs. Gyergyóbékáson a zsedán-

pataki gór. kath. s a zsedántereki állami is-
kolák helyiségei rendelkezésére állanak, a do-
muki iskola részére a gondnokság jelentése 
Bzerint lehet bérhelyiséget szerezni, azzal a 
gondnokság már meg is bízatott. A három 
iskola részére két tanító rendelkezésére áll, a 
harmadik beteg és Bzabadságot kért, amint 
helyettes akad oda is küldeni fog.  Legsiral-
masabbak az állapotok Gyergyótölgyesen, ahol 
8 tanterem közül csak egy áll rendelkezésre 
s igy a többibe a nem katona tanítókat sem 
lehet visszarendelni, Gyergyóhollón a 2 állami 
és 1 gör. kath. iskola tanterem közül a két 
előbbi a bélborihoz hasonló állapotban ren-
delkezésre áll B a tanitók otthon vannak Bú-
tor igaz, Borszéket kivéve, sehol sincB. Azon-
ban a mai nehéz munkaviszonyok folytán 
azok csakis valamely központi akció utján 
szerezhetők be, addig intézkedett, hogy hely-
ben barakkok, lövészárkok stb. deszkáiból 
házilag lócákat és ideiglenes asztalokat állít-
tassanak elő a gondnokságok B igy biztosit 
sák a tanítást. A jövőre nézve azt az eszmét 
vetette fel,  hogy e járás községeiben szer-
vezve levő s eddig bérhelyiBégekben elhe-
lyezve volt a háború folyamáD  pedig legna-
gyobb részt elpusztult állami iskolai épüle-
tetek helyett a vármegyei magánjavak, mint 
legnagyobb ottani birtokos építtessenek egy-
séges terv szerint iskolákat, a melyeket az 
állam az épitési költségek törlesztésére for-
dítandó bérösszeggel bérbevenne, s az amor-
tizáció lejárta után ingyen használna. A köz 
igazgatási bizottság az eszmét elvileg helye-
selte s elhatározta, hogy annak megvalósítá-
sára a magánjavak igazgatóságát felkéri. 

De Place József  vicomte gazd. felügyelő 
jelentése szerint a rozs és búzatermés igen 
silány s a:ig 2—3 mm. holdankint, mig az 
árpa és zab jó, itt-ott kiváló termést hozott. 
A mu!t ülésen hozzáintézett kérdésre felelve 
beszámol a hadikártérités fejében  kiosztott 
tehenek ügyében követett eljárásáról valamint 
Orbán János bizottsági tag kérdésére ismer-
tette a tenyészsertések vásárlására és szét-
osztására általa indított akció eredményét. 
E szerint ő a kérdéses sertéseket még világra 
jövetelük idején lekötötte a vármegye részére 
s azok az élelmezési nehézségek miatt olyan 
állapotban érkeztek meg, hogy az előirány 
zott árakon nem is voitak értékesíthetők, 
aminek következtében ő az akcióra saját zse 
béből több mint 2000 koronát fizetett  rá. A 

bizottság a jelentést többek felszólalása  után 
megelégedéssel vette tudomásul. 

Végh István József  műszaki tanácsos je-
lentése alapján a bizottság a csikszentgyörgyi 
községi elöljáróság ellen a kavics szállítás 
körül elkövetett mulasztások miatt fegyelmi 
eljárást rendelt el. 

Az ülés fél  1 órakor ért véget. (ot.) 

Népoktatási intézményeink. 
Népoktatási intézményeinkről s ezen lap 34. 

számában megjelent cikkemre a 36-ikheu választ 
kaptam, amelyre annak sorrendje szerint felelek  a 
következőkuen: 

Cikkem egyáltalán nem volt mérges, miként ti 
válaszban olvasható, de igenis epéshangu maga a 
válasz és hogy miért, azt találgatni lehet, de meg-
állapítani nem. 

Cikkiró ur meglepetését nem érteni, amint írja, 
mert személyes szabadságomhoz tartozó állampolgári 
jogom, hogy akkor irjak, amikor akarok és olyan té-
máról, amely tetszik s még abban som vagyok kor-
látozva, hogy aláirjam-e cikket: igen, nem s ha igeu, 
ál- vagy valódi névvel eszközöljem-e azt; ami egyél) 
iránt az ügy érdemére semmi befolyással  sincs. Kü-
lönben pedig a kérdések felvetése  most igazán ak-
tuális, amikor kormányhatósági megbizottal az éléu 
épitőbizottság dolgozik a város újjáépítésének ter-
vezetén és nem volt akkor annyira az nézetem sze-
rint, amikor cikkiró ur szerkesztette a „Csiki Lapo-
kat". Mit vétettem tehát én az ügy vagy bárki ellen 
is? ha igaz ez agyakorlati mondás: Mindent a maga 
idejében tégy! 

Két óvodában nem szabad 150 gyermeket fog-
lalkoztatni, mert akkor azok nem ovo-, hanem vesz-
tőhelyek lesznek. 40 gyermek bőven elég egy óvó-
nak, hogy azokat a törvény intenciójának szellemé-
ben sikeresen foglalkoztassa.  Igy Lanitják ezt szak 
tekintélyek után a képzőben is. Minden ettől eltéru 
állapot magán hordja a kényszerűség bélyegét. 

Igenis évtizedes panasztárgya az iskola elhelye-
zése, mert zajos helyen áll az iskolaépület, az ár-
nyékszéktől csaknem állandóan bűzösek a folyosók, 
tantermek és az igazgatói lakás is. Ezen kivül a 
folyosók  szűkek, meredekek és annyira léghuzatosak 
igen gyakran, hogy istenkísértés ott járni különösen 
kisebb gyermekeknek. A tantermek kettejében kii 
lönösen a tanév nagyobb részén át az osztály ie-
leréize nem kap világosságot. Egy térképet nem 
lehet célszerűen elhelyezni egyik tanteremben .sem 
Ajtók, ablakok, padlók rosszak. A kályhák kiégettek 
A szellőztutő-félék  a padlóval csaknem egyszintáj 
fulba  vágott lyukak. Özönlik be rajtuk a hideg, 
egyéb értelmük nincs. Egyenletes meleg soha sím* 
a tantermekben. Egyik gyermek kigyúlt arccal ül h. 
kályha közelében, a másik attól távol leiborzadt, 
babőrös képpel foglal  helyet s jobb elhelyezés», 
szó sem lehet, nincs ut, mód rá. 

Az igazgatói lakás annyira ki van téve 10 íio-
napon át a folytonos  zajnak és e miatt is annyira 
kényelmetlen, hogy valóságos kínszenvedés benn-
lakni. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

M 

(Folytatás). 
te kávéházban nagy társaság 
Kisebb-nagyobb csoportokban. 

Két—három—néfcy  asztal egymás mellett. Fene 

A radautzi el 
mulatott együtt. 

jókedvük van a 
ha jó bor kerül 
Bzéles hangulat, 
Ismerős asztal hc 
Ittunk. 

Katona cigán 
régebbnél-régibb 
togó csárdásoka 

a a n i k a . 
E l b e s z é l é s . — 

fiuknak  mindig. Nincs annak 
különös oka, amikor ismerősök összejönnek, 

az asztalra: mar megvan a 
a magyaros nótás duhaj kedv. 
telepedtem. Töltöttek a fiuk. 

rbanda húzza a szebbnél-szebb, 
büs magyar nótákat, a pat-
Kinek a vére ne pezsdülne 

fel  a magyar nólta hallatára ez idegeD helyen? 
Mégis: márványasztalok, tükrök, villanfény, 
pincér, bor, cigány... szinte-szinte otthon 
vagyunk. F 

Meleg hangi lat szállt lelkembe, de bár 
öntözgettem magamba a bódító uedvet: a tár-
s ság igaz jókedve nem ragadt rám sehogy 
Különös voltam, Nem értettem magam. Egy-
Ezerre, ugy két óra felé  eszembe jutott az 
autó, amit a cikrászboit előtt láttam. Nem 
sokára az utcán voltam. Siettem. Kissé talán 
izgatottan mentum Hannikáék felé. 

A cukrászbo t rollói lebocsátva, ám belülről 
tompa zaj halla iszik ki. Mintha ének, mintha 
zone ÍB, mintha mulatság volna. Gyorsan be-
kerültem az udvarra és minden kopogtatás 
nélkül szinte berontottam az ebédlőbe. Meg-
terített asztal, íosBzu üvegek, telt poharak, 
daloló-nótázó tis ztek itt is, de nemcsak ma-
gyarok. Négy n uszka. Az egyik muBzkatiszt 
a nagyobbik lánnyal tárgyal a kereveten, egy 

tüzértiszt a kicsikével évődik, a többiek egy-
része a mamának kurizál, akit láthatólag bol-
dogít ez, egy kisebb csoport pedig a pohara-
kat szereti inkább, de tele. Hannika sehol. 

Miudezt pillanat alatt láttam. A másik perc-
ben rohantam szinte a cigányokon át a ven-
dégszobák felé.  Oda, a mienkbe. 

Ott voltak. Hannikának csak a feje  látszott. 
Egy muszka tiszt átölelte éppen, erősen szo-
rította magához, megcsókolni akarta tán, de 
Hannika mintha ellenkezett volna. Mintha ki-
szabadulni akart volna az ölelő karokból. Olt 
termettem. 

— Uram I bocsánat ha alkalmatlan vagyok. 
Ön ellenségem, magam ellensége vagyok. Ön 
a mi földünkön  van jelenleg, holott itt semmi 
keresni valója nincs. E leány nem kívánja Önt, 
szeretkezése tárgyául más valakit válaBszon. 
Es ha valahová tiszteletből beengedek, ott 
lopni ne igyekezzék. Ez aljasság, becstelenség! 

— Pardon, Uram ! Sem aljas, sem becs-
telen nem vagyok. Ellensége is csak hivatal-
ból, de remélhetőleg nem sokáig. És nekem 
itt keresni valóm vanl És nem vagyok tolvaj!.. 

— De egyáltalában, hogy merészel Ön igy 
beszélni, amikor kegyelemből l< het itt ? Ami-
kor a mi lovagiasságunk engedi Önt ide, hogy 
lehet Ön ilyen szemtelen és ily magas hangon 
talán csak még sem illik beszélni ? Uram 1 
nálam fegyver  vanl 

— Agyonlőhet. Akkor majd Hannika el-
mesél mindent. És Ön megbánja majd bűnét. 
Ám meghallgathat eugem ÍB, akkor nem fog 
ellenségének tekinteni többé. Nem leszek az 
Ön szemében Bem: csábító, erőszakoskodó 
aljas éB becstelen. ' 

— Hannika ? . . . 
— Pubi, bocsásson meg neki és engedjen 

meg nekem. Hiszen színteleníti bér, de emlí-

tettem magának őt. Ö megjött. Ö, akit szere 
tek és aki engem magánál is jobban szere' 
Hallgassa m ĝ őt és értsék meg egymást. 1 
maguk jó barátok lesznek. 

— Vagy ugy. Bocsánat tehát. Pókai had 
nagy vagyok. 

— Bogdanoff  hadnagy — ütötte össze sar-
kantyúját a muszka tiszt. 

— Most már a jó uton vagyunk — örvec 
dezett Hannika — mindjárt elbeszél Dragom ' 
magának mindent, du előbb igyunk. 

— Talán előbb poharat hozok magamnak 
szóltam B indultam kifelé. 

— Fölösleges — kapaszkodott belém Bog-
danoff  — három a pohár az asztalon — vár-
tunk ám téged. 

— Ereztem, hogy vissza fog  jönni, "o szer-
vusztok, fiuk!  Szervusz Pubi, szervi.JZ Dra-
gomir! Ma jó kedvem van, igyatok 1 

— Szervusz Hannika, pzervusz Draţomir' 
Mi ugyan ellenségek voluánk, de hagyjuk ezi 

— Nemsokára, holnapra talán már hivata-
losan sem leszünk ellenségek. Ha jól érzem, 
barátok leszünk. 

— Hogyan, béke lenne ? Honnan hallottad, 
ki mondta neked? 

— Még semmi sem bizonyos. Atu várjuk 
a legjobbat éa igyunk. Igyunk I 

Ittunk. És újra ittunk. Szinte kéjelegve 
élveztük gyöngyét a boroknak. Még a régi 
bókeborok legjavából való volt. Egymásra néz-
tünk és szemünkkel csókoltuk egymást. Tet 
szett nekem Bogdanoff,  de még mindig kéte! 
kedtem benne. — És nem voltara tisztában 
Hannika előbbi viselkedésével. Ha tényleg ó 
volna az? . . . (Folyt, köv) 



37. szám. C S I K I L A P O K 8-ik oldal 

Az udvar nagyobb része az skolaépülettől észa-
kos, irtóznak oda menni a gycri oekek és a tante-

iz, kénytelenek az 
1-évre az utcán töl 

romból kijőve nem is tanácsos 
órák kőzett való szüueteket évre 
;b'ui a járó-kelők nem kis zavarosára 

Nincs az épületben a 4 tantermen kivül sem 
rajz-, kézimunka- vagy tornateréül. E miatt sem a 
tantárgyakat nem lehet a megki 
gozui. sem egyetlen iskolai ünn 
megtartani. Egyszóval szenved 
r.z igazgatótól kezdve az utolsó 

vánt módon feldol-
ipélyt méltó módon 
iz iskola épületben 
gyermekig testileg, 

lelkileg mindeuki, még az is, aki csak benne meg' 
fordul.  Alkalmas bizonyíték eri 
minden tanév folyamán  több, 1 
Jen taniló lieteg és alig van év 

e az a tény, hogy 
evesebb ideig min-

hogy a gyermekek 
közölt járványos betegség ne lé pjen fel  s ennek kö-
vetkeztében a tanévet hainarálTb ne kelljen befe-
jezni. 

Íme a panasz oka g egyben annak indoka, hogy 
Csíkszeredának szüksége van egy teljesen modern 
iskolai épületre. 

Tanköteles igaz, hogy 3C0 van átlagosan dc ez 
u gyakorlatban nem ugy oszlik meg, mint elmélet-
en t. i 360:6 —70—72 vagy vjm, mondjuk 300 s ez 
l) Uneiure annyi mint 60, mert az összes létszám-
úak lülil) mint fele  az I-sö és ll-ik osztályra esik s 
a m.iMk lelerész "/,,,-cde meg :gész. bizonyosan a 
III l \ , os/lályokru. 1 , u rész n arad az V—VI. osz-
talvokru, illet .-c az 5-ik tanerőie, a minek következ-
ében az 1 — IV. osztályok rendşzerint zsúfoltak.  És 
euueü mi a következménye? Az, hogy a. tanered-
méuy 

Szabad ezt tűrni egy vármegye székhelyén? Ha 
nem, akkor elodázhatatlan a fe,  lesztés. Ennek pedig 
eluleltétele az iskolaépület 9 tanteremmel, egy rajz-
vugy munkateremmel, egy téli tfornahclyiséggel,  nem 
lelea ve ki belóie a íürdöszobá sem. Az igazgatói 
lakást pedig bele ne épitsék. li >gy naponkint legyen 
néhány csendes órája otthonáb in az igazgatónak is. 

E módozat mellett az I -IV. osztály növendékei 
nemek szerint is megosztatnán ik, az V—VI. osztá-
lyosok pedig egy csoportot képeznének, tehát to-
vabbra is vegyesek inuradnánik takintettel cskeély 
szamukra. Ekkép 40—50 tanuló esnék egy tanerőre, 
annyi tehát, amennyit taneredi lénnyel irányadó tu-
dósok véleménye szerint oktat] iát is. 

Az épitkezés költségei? H i t ez sein olyan fogas 
kérdés ma itt, mint később. Bf  le kell kapcsolni a 
város újjáépítési tervezetébe u mint a templomot. 
Uda kell hatni, hogy a kormány az anyagot és kézi-
nuiukaerőt biztosítsa a mindé.íki iskolájának épü< 
letere, a pótadót és a város évi hozzájárulását 40 
évre engedje át erre a célra. I ; y olcsóbban lógunk 
építkezni, mint akár 10 év előtt vagy 5 év után, 
mert ez az állapot soká nem tarthat. 

A körzeti iskolák dolgát plBdig ugy értem, hogy 
tekintettel Taplocza, Zsögöd cs a Uzékut-rész be-
csatolására, az I—11. osztályos 
nak messze iskolába, egyelőre 
ok iskolájuk. Mint 111—IV. os; 
pont növendékei lennének. Ez 
lennebb vázolt iskoia fejlesztési  tervezetet, egyálta-
lán nem s még kevésbbé leh 
állapítani meg, azt t. i., hogy 

gyermekek ne járja-
közelükbe legyen az 
itályosok ők is a köz-

cehát nem érinti a 

t ebből degredálást 
teljesen osztott isko-

lából osztatlant óhajtanék szerveztetni különben is 
a körzeti iskolák részére most csak telket kívántam 
biztosítani, tekintettől a mostani kisajátítási alka-
lomra. 

A tanoncotthon ügyét egynek tekinteni az ipu-
iosiievelés kérdésével. Ennek pedig nemzetgazüa-
-.i '̂i vonatkozásai vannak. Ez okból nem lehet a 
•iolog lelett eUiklani egykönnyen. Az iparos és ke-
reskedő tanoncok nem Csikszereda lakosai közül 
kerülnek ki, tehát városunk lakosai számával semmi 
összefüggésben  nincs a kérdés. Csikvármegye csiki 
részeiből kapjuk azokat. Csináljunk csak részükre 
otthont s mindjárt tapasztalni fogjuk  az eredményt. 
A háború következtében sok jóravaló gyermek 
b gyia félbe  iskolai tanulmányait. Jó volna ezt az 
anyagot kifogni.  Torda már megértette e gondolat 
áldásos voltát, szervezi a tanoncotthont. 

iVekerle, br. Szterényi azok az egyének a kor-
mányban, akik hamar pénzre váltható szervezetek 
életrehozására nem fukarok  az anyagiakban. A pol-
gári iskola fölé  létesítendő tanfolyamokat  ilyenek-
nek képzelem el. 

Ennélfogva  aligha kétséges a melegágy-kérdése 
tv. ügyben még most is, mert az ilyen intézmények 
másrészt alkalmasok a háború ütötte sebek neggesz-
tésére. Igy tudom én a dolgot, habár máskép beis-
merem, hogy csakugyan keveset tudok. 

En nagyon nyugodt vagyok egyéb iránt, sőt a 
Kérdéseket is azért karcolgattam le, mert több ol-
dalról meggyőződtem arról, hopy cikkiró kir. tan-
lel ügyelő ur lelkiismereti kérdést csinál a gondjaira 
bízott nagyfontosságú  teendőkből, gondolván, mint 
ilyen buzgó tevékenységű irányítója egy egész vár-
megye népoktatásügyének, tőlem rossz néven sem 
veheti, La minden magánérdek kizárásával a köz 
javára keze alá nyalok. De íme csalódtam, dobbal 
verébfogónak  minősíttettem. Karcoa. 

Elnök meggyőzően fejtegette  a szövetség 
mibenlétét és célját. Majd a leghatározottabb 
módon utasította vissza még csak a feltevé-
sét is annak, hogy a szövetség veres nyak-
kendő érdekek szolgálatára létesült volna. 
Hangsúlyozta: hazafias  és vallás-erkölcsös 
jelben alkotmányos keretek között kiván dol-
gozni a szövetség tagjai jogos és méltányos 
érdekeinek kivívásában. 

Éppen ezért rendkivüli módon csodálkozik 
azon, hogy néhányan a kartársak közül bu-
zódnak a szövetségbe való belépéstől. 

A szép stílusával és tartalmas mivoltával 
mindenkit lebilincselő beszédhez Péter Sándor 
szólott hozzá, tolmácsolván mindnyájunk egye-
tértését elnökkel. Majd kitért arra az anyagi 
sérelemre, mely őket, szentpéteregyházmegyei 
tanítókat az iskolafentartó  részéről érte. Vé-
gül kérte elnököt, hogy valóban igen értékes 
beszédét a lapokban kiadni szíveskedjék. 

AZ alapszabályok tárgyalása rendjén az 
előzőleg választott tisztikar csaknem változat-
lanul maradt. Ugy szintén az országos kong-
resszusra küldendő képviselők kijelölése is. 
Az ügyészi tisztségre Pál Gábor dr. felkérése 
egyhangúlag mondatott ki. Az alapszabályter-
vezetet pedig gyűlés csekély módositással el-
fogadta. 

A tagok végleges és névszerinti összeírá-
sánál kitűnt, hogy 54 tanítónő s 9 tanár nem 
sorakozott eddig kibontott zászlónk alá. Fi-
gyeljük őket, mert világos: aki nincs velünk, 
ellenünk van. 

Ezzel kapcsolatban Sántba Albert konsta-
tálja, hogy a gyergyói részek vannak a Szö-
vetségben számbelileg gyengén képviselve, 
dacára annak, hogy rajta, mint egyesületi 
elnökön e tekintetben nem mult semm<. Min-
den egyes kartársat tájékoztatott a Szövetség 
ügye felől. 

Az indítványok soráu kimondatott: a ma-
gánórák dija legkevesebb tiz korona. Erkölcsi, 
becsületbeli kötelessége minden szövetségi 
tagnak ehhez alkalmazkodni. 

Elnök köszönetet mondott polgármesternek 
ügyüuk iránt tanusitott érdeklődéséért és a 
helyiség készséges átengedéséért, mire vála-
szolva Ujfalusi  Jenő dr. kiemeli: készségesen 
áll a kultura munkásai rendelkezésére minden 
tőle telhető módon. Isten áldását kívánja a 
Szövetség működésére. 

Ezek után elnök gyűlést a szokásos forma-
ságok között bezárta. K. J. 

Csitvármeoei Neveli MM  Szövetsége 
f.  hó 11-én Csíkszeredán a városház nagyter-
mében, Wagner Sándor vezetésével élénk le-
folyású  gyűlést tartott 

Képviselve volt a gyüléBen vármegyénk 
minden fokú  és jellegű iskolája. Jelen volt 
Kohányi Gyula kir. tanfelügyelő  és Ujfalusi 
Jenó dr. polgármester. 

NYILTTER.*) 
Viszonválasz 

tekintetes Balogh Qéza bankigazgató urnák, mint 
a vármegyei közélelmezési számadások felülvizsgála-

tára kiküldött bizottság Elnökének , 
Helyben. 

A folyó  évi szeptember hó 3-án kelt s a 
Csiki Lapok 36-ik számában közölt nyilt vá-
laszát, mely szerint „a 400 vagon tengerit 
illetőleg  jegyzőkönyvre  adott  vallomásomat 
Alispán  úrhoz beadott  jelentésük  teljes 
egészben  és  szószerint  közöltetisztelettel 
és  köszönettel  tudomásul  veszem. 

t 
En ezt nem tudtam, de nem is tudhattam, 

mert az eredeti jelnntést nem láttam. 
Az Alispán ur által velem nyomtatásban 

közölt jelentésükben azonban — talán véletlen 
tévedés következtében — nyilatkozatom egy-
általában nincs felvéve.  Azért kértem azt nyil-
vánosan számba. 

Most már megnyugodva abban, hogy jelen-
tésük talán csak velem nem közöltetett teljes 
egészében és szószerint, és meg vau adva az 
alkalom arra, bogy a tekintetes Törvényható-
sági Bizottság nyilatkozatomról tudomást sze-
rezzen, vagyok Igazgató urnák zaklatásomért 
bocsánatot kérve, igaz tisztelője 

Csíkszeredán, 1918. évi szeptember 10-én. 
Dájbukát  Jakab, 
nyug. vm. számvevő. 

Csiki  Lapok tekintetes  Szerkesztőségének 
Csikszereda. 

Szerény személyemet ellenséges csik-
karczfalvi  szomszédaim egy állítólagos 
elszólás cimén hazaárulás vádjába ke-
verték. Mint ilyen a Csiki Lapok 36 ik 

számában 539—1918. számú hirdetmény-
nyel a nagyközönség előtt meghurcol-
tattam. Minthogy azonban a hadosztály 
bíróság még 1918. évi május hó 14-én 
Hb. 114. számú jogerős ítélettel felmen-
tett, nyilvánvaló, hogy valamelyes téves 
körülmény, vagy helytelen elnézés 
okozta meghurcoltatásomat s ezért mai 
napon a törtés iránt a lépéseket meg-
tettem. 

Különös az, hogy felmentésem  után, 
midőn már az ítélet jogerős volt, ve-
zettek ellenem biztosítási végrehajtást 
s majdnem négy hónap múlva ezután 
terítenek a szégyenpadra. 

Megnyugtathatom azokat, kik sorsom 
iránt elfogulatlan  igazságérzettel érdek-
lődtek, hogy Bersán Suba Andrásokkal 
és más kiszökött hazaáruló oláhokkal 
egy kategóriába soha sem fogok  jutni. 

Csikkarczfalván,  1918. évi szeptem-
ber hó 13 án. 

Mészáros Gergelyné, 
földmüvesnő. 

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-
lősséget a Sierk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kanonoki kinevezések. A király 

Görög Joakim szentszéki tanácsost, gyergyó-
szentmiklós! örm. szertartású plébánost, az 
erdélyi gyulafehérvári  székesegyházi; Boér 
Arthur nagykászoni esperes-lelkészt pedig a 
hajdudorogi görög szertartású katholikus szé-
kesegyházi káptalan tiszteletbeli kanonokjaivá 
nevezte ki. 

— A magyar testőrség kapitánya. 
A király báró Gohr Ferenc tábornagyot, Csík-
szereda városának díszpolgárát, a budapeBti 
magyar testőrség kapitányává nevezte ki. 

— Értesítés. A csikszeredai közs. polg. 
leányiskola igazgatósága érteBiti az érdekelt 
szülőket, hogy miután az iskola épület rendbe-
hozatala — kevés munkaerő mellett — hosz-
szabb időt vesz igénybe, a tanitás október 
1-én kezdődik. Az internátusba való felvételre 
vonatkozólag bővebb felvilágosítást  nyújt az 
igazgatóság. 

— Az Országos Hadigondozóhivatal 
Beke Antal csíkszeredai lakos rokkant cipész 
részére a törvényhatósági hadigondozó bizott-
ság felterjesztésére  egy drb balkaru varrógép 
beszerzését engedélyezte. — Törvényhatósági 
hadigondozó bizottságnak a törvényhatósági 
alap gyarapítására és felügyeletére  kiküldött 
albizottsága, a községi hadigondozó bizottsá-
gok meghallgatásával folyó  évi szeptember 
hó 3-án tartott ülésében a következő hadiöz-
vegyeknek szavazott meg a törvényhatósági 
hadigondozó alapból Begélyt: Székely Ferenc-
né Csikszentdomokos 300 K, László Mártonné 
Szépviz 100 K, Domokos Lajosné Tusnád 
200 K, Péter Domokosné Csikszentmiklós 100 
K, Buslig Todorné Gyergyószentmiklós 100 K. 

Kérelem a halászsportot üző urak-
hoz. Miután a halászati jog bérleti összege 
igen magas, kérem a halászni és rákászni 
szerető urakat: szíveskedjenek a bérlethez 
hozzájárulni, mivel nem nézhetem tovább 
tétlenül az ingyen való szport-üzést. 

Haszonbérlő. 
— Felemelik a hadiárvák ideiglenes 

segélyeket. A pénzügyminiszter a honvédelmi 
miniszterrel egyetértóleg 50918. számú rende-
letével elrendelte, hogy a háború alatt vagy 
annak következtében elesett, eltűnt vagy meg-
halt s a katonaságnál a legénység állományába 
tartozott magyar állampolgárok gyermekei 
ideiglenes évi segél ze az 1917. évi IX. tc. 6. 
§-a alapján 1917. október 1 ig viBBzamenőleg 
felemeltessék.  Az erre vonatkozó intézkedések 
gyors keresztül vitelét a vármegye főispánja 
a községi elöljáróságoknak elrendelte. 

— Hősi halál. Rancz Ignácz csíkszeredai 
illetőségű 82-es Székely gyalogezredben sza-
kaszvezető, folyó  évi augusztus hó 29-én, az 
olasz harctéren hősi halált halt. 

— Házasság. Bartos Gyula t hadnagy 
folyó  évi augusztus hó 20-án eljegyeste Kö-
mény Brigus oki. tanítónőt, Kozmáson, 
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caikjenófalvi  lakos ellen több jenőfalvi  s z a - | f ^ a  k ® z l í . a ^ereakedeh 
badságolt katona egy állitólagOB megelőzőleg J S é r t é s ' j av í t f f i 

— Balul kiütött támadás. Pál Félix I - A oipő uj ár*. A hivatalos lap vasárnapi 
I száma közli a kereskedelmi miniszter ujabb rende-

"' rozásáról. A rendelet szerint az 
„ . _ , , , - „ - . - r javításért követelhető legdrágább árak 

tortént verekedés alkalmából bOBBZUt forralt  kicsinyben való eladásnál a mai naptól kezdve a 
és folyó  hó 10 én este viharlámpával és ba-1 következő: Egy pár merev fatalpu  cipő, bőr- vagy 

ttkkel
 Íel8ZereKVH ír?0t tíá TÍt í* SÖSSS ̂ .^-Îl-eteS. S3& 

kásába; a kapun behatoltak, a házajtaját be- 40 korona; egy pár férfi  munkáscipő teljesen bőr-
rngták, mire ágyából felugrott  Pál Félix fej-  anyagból (gyártott) zsiros borjubőrből 73.50, tehén-
szét ragadva a támadók vezetőjét, Karda Ká bőrből 79, hasitékbőrből 66, női cipő ugyanilyen 
rnlrt IrAt váiránrn holtra vátrtn kJ ott az ksrv osztályzattal 66, 70.50, 59 korona; egy pár ugyanaz 

« f  ° í V , ^ ? , ' U ,V ? V ! S vegyes üzemek által gyártott férfi  cipő az előbbi 
előtt Összeesett és SZÓ nélkül meghalt. A többi 09íiályzattal 82.50, 88, 75, női cipő 75, 78.50, 66.50 
támadó vitéz, kik állitólag még négyen VOl- korona; egy pár ugyanaz, középüzemek által gyár-
tak futva  vitték el az irhát s igy megmene- t o t t férfi  cipó 95, fi»,  86.50, női cipő 87,90.50,79.50 
Irliltolr a Kar Ha Karnlvt árt hl7tns haláltól ko"""»; egy pár I. oszt. gyártott férfi  ÍOzőscipő, 

K a r < l a e " 0 , 2 1 0 8 ,D . , l l , 0 1 -1 borju-, box-, sevró- vagy más krémbőrből (magas-
Pál Felixet a csendőrök még azon ejjel le- szárú) 106, (fél)  100, ugyanaz (női) (magasszáru) 10J, 
tartóztatták, de vizsgálóbíró a jogos önvéde- (fél)  100 korona, gyermekcipő 26—29-es 61, 30—40-es 
lem határozott jelenségei miatt nyomban sza- 69». 35-39-es 79.») 82 korona; ll . oszt. gyártott hariláhra ViolvA7to I»v lrftzHőHilr  Jenőfalván  f é r f l  (magasszáru) cipó 88 50, (fel)  85, női magas 86, badlabra helyezte, igy Kezooaiit jenoiaivan { i l 8 2 ( gyermekcipő magas, jelzett nagyságszámok-
az ŐSI szokás szerint divatozott .Csendelet". ban 53.50—58.50, 70.50 korona, félcipő  51, 56.50, 86 

— Engedélyezett központi szesz- korona; III. oszt. gyártott férli  filzőscipő,  magas, sze-
főzde  városunkban. Megyei gazdasági éle- g - J ^ ^ ^ ^ T Ü M E 
tünk egy jelentós lépést es haladast tett. A rott 81, félszeges  68.50, varrott 77.50 korona, gyer-
Csikszeredai Takarékpénztár vezérigazgatójá-1 mekcipő magas jelzett nagyságszámonként szeges 
nak kezdeményezése folytán  egy központi g-52.50, 62 varrott 54, 60 70.5Ö, féUzeges  45.50 50, 

M J e  I-II.-I.'- i A _ 58.50, varrott 51.50, 58, 68 korona. A kisiparosok al-
szeszfőzde  felalhtaaa  lett engedelyezve. Az t a ) , ; ) é r t é k u t & u k e l t e t t cipők á.a a következők: 
engedélyt ennek felállitasara  Blum Zsigmond e gy pár magasszáru szeges férfi  cipő I. oszt. iso, 
dévai szesznagykereskedő nyerte el, ki a ll. oszt. 190, in. oszt. 175 korona, félcipő  ugyan-
Csikszeredai Takarékpénztárral szerződéses ^ f " * » 5 - , } 8 5 '  170 korona, magasszáru női cipő I. , , , , .. r .. „„{ •„ . • , „ t j í oszt. 205, II. oszt. 185, III. oszt. 170, félcipő  ugyan-viszonyDa lepve, a kozponu szesziozuei a KU- o l y a u 2 0 Ó i 1 8 0 1 6 5 ; e g y p á r magasszáru szeges férfi zel jövőben felállítják  és üzembe helyezik. cipő I. oszt. 180, l l . oszt. 160, m. oszt. 145, félcipő A Bzeszfózde  elsősorban a vármegye terüle-|i55, 140, magasszáru szeges női cipő, 175, 155, 140, tén nagy mennyiségben termő fenyőboróka  h^P? >70, I50 i35 koroua; egy pár szegestaipu ma-

.....„JLÍ  Í  i ?j"„i„At - ia gasszáru ferhcipő  teljesen bőrből 115, félcipő  110, összegyűjtését és klfozeset  tűzte maga ele I ® a g a a s z á r u n / n 5 i
 J

f é l c i p 6  U 0 korona; ugy-anilyen 
célul, másodsorban pedig a SZllvapalinka 10- gyermekcipő előbb jelzett nagyságonként szeges 120, 
zését. A szeszfőzde  felállítása  főleg  azért bír 110, 100 korona; egy pár keményszárú férfi  csizma 
nagy jelentőséggel, mert a vármegye minden fs,lr,°Ş  tehén- vagy borjubőrből 220, ugyanaz hasiték-
egyeB lakosának lehetővé teszi azt, hogy az ^ J g Z ^ M ^ ^ t ^ S Z 
általa összegyűjtött fenyőborokat  konnyu szer- hénbőrbői 170 korona, cipőjavítás: egy pár férfi, 
rel, közvetlenül a szeszfőzdénél  értékesítheti vagy női cipő fejelés  és talpalással együtt (szeges) 
a napi piaci árak mellett. Igy módjában áll I- Ş2, {L- ° s z t 4 7

; ţf1-  o s z t - 42, ugyanaz var-
mindenkinek a fenyőboróka*  összegyűjtésével ftj®^  C S Í P S Z 
foglalkozni  S ezen a cimen jelentős anyagi jo- r o t t 50, 45, 40 korona; gyermekcipő (30-as számnál 
vedelemre szert tenni. Fenyőboróka szállitá-1 kisebb) fejelés  talpalással együtt 32, 39, 2ü korona; 
sára előjegyzéseket bárkitől és bármily meny- egypár férfi  vagy női cipő talpalás szeges 16,24.40, 

] „ rPnlroi.áb' 12.80, varrott 22, 20, 18, sarokjavitas 6, 5.40, 4 80; 
nyiségben elfogad  a Csíkszeredai Takarék- l i u . V t t g y l e 4 n y c ' i p ö 30-35 számig 12,10.80, 
pénztár, úgyszintén nevezett pénzintezet kész-1 9 50 korona, egy pár fiu-vagy  leánycipő sarokjavitás 
Béggel ad meg minden felvilágosítást.  30 -35 számig, 5, 4.50, 4, gyermekcipő talpalás (30-as 

A . . . . ; „ „ „ _ „ „ J „ A „ _I I számnál kisebb) 10,9,8, sarkalás (30-as számnál ki-
dohány es szivarmennyiaeg el- s e b b ) 3 5 0 3.20/2.90 kórina, talpfoltozás  2.60, 3.50, 2, 

osztasa. Egyik Vldekl lapban olvassuk, hogy U férfi-vagy  uői cipő orrborítás 16, 11.50, 10.50, Hu-
a miskolczi m. kir. pénzügyigazgató a várost I vagy leánycipő orrborítás 12, 10, 9, gyermekcipő orr-
körzetekre osztván, minden tózsdésnek egy- bontás 10, 8 és 7 korona. 
egy körzetet adott, összeírva egyúttal az — Az ipar só ára. A marosvásárhelyi 
egyes körzetekbe tartozó polgárokat is. Jövő- kereBkedelmi éB iparkamara felhívja  az érde-
ben minden tőzsdés csak annyi dohány- és keltek figyelmét,  hogy az 1918. XIII. tc. gyári 
Bzivaranyagot kap, amennyit körzete szerint és ipari célokra a sótermeléBi helyeken méter-
igényelhet B a névjegyzékből mindenkor meg- mázsánként a tiszta kősó 2 korona 40 fillérért, 
állapitható leBz, kioaztotta-e az illető kistőzs- a főzött  só, valamint a tengeri só pedig ennek 
dés a neki kiszolgáltatott mennyiséget. Becsű- a jövedék réezére való átvétele helyein 5 ko-
lendő okos intézkedéB, mert eddig — tisztelet rona 50 fillérért  adandó ki. Továbbá a marha-
a kivételeknek — a legnagyobb ellenőrzés mel- só alap ára a termelési helyeken mázsánként 
lett sem lehetett megtudni, hova tűntek el a 10 koronában állapittatik meg. 
Bzivar- és dohánycsomagok s örökös kérdőjel _ A rokkantak iparos vizsgái. Ake-
maradt a megmagyarázhatatlan doháuyszükség. reskedelmi miniszter érteBitette a kereske-
Ezzel meg lehetne akadályozni a napokig tartó delmi és iparkamarákat, hogy a háború rok-
hasztalan acBorgáat s azt a lehetetlen hely-1 kantjaitól megkívánandó ipari szakképzettség 
zetet, hogy asszonyok, lányok veszik meg a mértékének megállapitása dolgában egysége-
dohánymennyiség nagyréBzét s cserekereske-1 BQQ intézkedik. A miniszter felhívja  a kama-
désre felhasználva,  elviszik a vajat, tejfelt,  1 r&kat, hogy alakítsanak vizsgálóbizottságokat, 
tojást stb. efféléket  a piacokon olyanoktól, amelyeknek működését nem kivánja alakiság-
akik ezeket az élelmiszereket ott pénzért hiába hoz kötni, hanem arra veti a fősúlyt,  hogy a 
keresik. iBmerve pénzügyigazgatónk agilitását, bizottságok közvetlenséggel állapítsák meg a 
remélhetjük, hogy hasonló intézkedéshez folya-  vizsgára jelentkező szakmabeli ismeretét és 
módik B megszünteti a nálunk ÍB uralkodó I igy határozzák meg azt az időt, amelyet a 
ázBiai állapotokat. a rokkantnak a szakbavágó munkával el kell 

— Szeptember 16 tói újból 11 órakor töltenie még, hogy iparigazolványt kaphasson, 
kell zárni a nyilvános helyiségeket. — Székelyföldi  Atmenetgazdasági r. t 
Szeptember hó 16-tól kezdve, az öaszeB nyil- megalakulása. A marosvásárhelyi kereBke-
vános helyiségek, mint vendéglók, korcsmák, delmi és iparkamara kezdeményezésére meg-
italmérők, kávéházak, amennyiben rájuk vo- alakult a Székelyföldi  Atmenetgazdasági r. t., 
natkozólag a helyi viszonyokhoz képeBt rövi- amelynek hivatása lesz egyrészt a katonai le-
debb záróra megállapítva nincs, éjjel 11 óra- szerelésnél nélküiözhetővé váló katonai javak 
kor üzlethelyiségüket bezárni kötelesek. gazdák, iparosok éB kereskedők közt elosz-

— Vasúti és postai lopások. A mind tása, másrészt általában iparosok éB kereske-
gyakrabban előforduló  vasúti és postai lopások dók anyaggal ÓB áruval ellátása. A részvény-
árra indították a: marosvásárhelyi kereskedelmi I társaság a kamara kerület ipari, kereskedelmi 
éa iparkamarát, hogy a máv. igazgatóságtól világának, másrészt a gazdatársadalomnak 
energikus intézkedéseket sürgessen. A máv. nagy részvételével-alakult. A 600.000 koronás 
igazgatósága a kamara indítványát magáévá!részvénytőke maga9an tuljegyeztetett. Azelsn 
tette 8 a legmesszebbmenő intézkedéseket lép igazgatóság tagjai lettek: Bodor Pál, Bogdán 
tette életbe. Az áruk őrzésére katonai őrségek Arthur, Bustya Lajos, Bretter Vilmos, Bürger 
B csendőri k'ilönitmények lettek felállítva.  Az Albert, Gróf  Dégenfeld  Kristóf,  Fekete Bernát 
árut feladó  közönség felhivatott  függő  lakatok Gárdos József,  Jakab István, Köllő Ignác, Lá 
alkalmazására éB a kocsik ajtózárásához meg- zár Péter, dr. Marthy Ferenc, Montag Imre, 
felelő  vastagságú vashuzalok alkalmazására. | Patrubány Miklós, dr. Rácz Lţjos, Scalmáay 

Gyula, Szöllósi Samu, gróf  Teleky Arthur, 
Tóth G. István, Urmánczy Jeromos ÓB Wink-
er János. Felügyelő bizottsági tagok: -gróf 
Teleky Ádám, Jenőffy  Jenő, Mittelmann Ármin, 
dr. Soós László, dr. SinkovitB Ottó. A rész-
vénytársaság ügyvitelit cégbejegyzése után 
nyomban megkezdi. Ügyeiben ezideig tájékoz-
tatást az iparkamara nyújt az érdekelteknek. 

— Áthelyezés. Az igazságUgymi-
niszter dr. Szarvas János csíkszeredai 
törvényszéki jegyzőt a budapesti bün-
tető bírósághoz helyezte át. 

— Kinevezés. Az igazságügymi-
niszter Dobos Mihály csikszentmárloni 
járásbiróeági dijnokot a csikszentmár-
toni kir. járásbírósághoz írnokká ne-
vezte ki. 

— A katonai rendőrség nem vizsgál-
hatja át a polgári utasok podgyászait. 
A közélelmezési miniszterhez érkező panaszok 
Bzerint a vasúti pályaudvarokon nemcsak a 
katonai egyének, hanem a polgári utasok ma-
gukkal vitt podgyászait is megvizsgálja, az 
abban talált élelmiszereket vagy közszükség-
leti cikkeket elkobozza, sőt egyes esetekben 
polgári egyénekkel szemben hivatalos eljáránt 
is alkalmaz. Ennek a visszás állapotnak a 
megakadályozására a közélelmezési miniszter 
most értesítette a hatóságokat, bogy polgári 
egyénekkel szemben közszükségleti cikkek uti 
és kézipodgyászban történő szállításának ellen-
őrzése a katonai rendőrség feladata  körébe 
nem tartozik. 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara köslemónyei. A kereskedelemügyi miuis/.-
ter bőr- ós textilipar imeghuialmazottja Maly Keretx; 
dr. min. tanácsos és a mol léje beosztott szeinélyz>'i 
a kereskedelemügyi minisztérium épületéből átköl-
töztek a I., Dísztér 8. sz. házba. 

— A kereskedelemügyi miniszter bőr- és textil-
ipari meghatalmazottja felhatalmazta  a pamutköz-
pontot, hogy a legsürgősebb szükségletek fedezésére 
lámpabeleket készítsen. A lámpabél szükséglet lűJii-
zésére mindössze 48000 vég íoí; rendelkezésre állam, 
melyet a pamutközpont körülbelül szeptember hóban 
fog  forgalomba  hozni, azon kereskedőd által, kik ui:ir 
békében is lámpabéllel nagyban kereskedtek. Kiske-
reskedők a megbízott nagykereskedő cégektől kap-
hatnak lámpabelet, maximálisan 25—50 véget. 

— A kereskedelemügyi miniszter rendeletet adott 
ki, melylyel elrendeli a gyula gyártásával foglalkozó 
vállalatok kéuyszertársulását. A kényszertár?itlá* 
célja a gyufa  gyártásához szükséges uyersanyagok 
és félgyártmányok  beszerzésű és tagjai közt való 
felosztása,  annak forgalomba  hozatalára és kiviu-1-
bevitel szabályozására vonatkozó javaslat megtétele 
s a kereskedelemügyi miniszter utasításainak 
hejtása. 

— A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka 
mara értesiti az érdekelteket, hojţy a kereskedelem-
ügyi miniszter megbízta az olaj es zsiradékügyi bi-
zottságot (Budapest, V., Víhuo.s császár-ut 33.) a há-
borús gazdálkodás következő teendőiuck végzésével 

Ammoniákszóda, kristályszója, marónátron kész-
letek elosztása; 

szállítási igazolványok kiállítása a kővel ke/.' 
anyagokra; nyersfaggyu  100 klgr.-nál nagyobb téte-
lekben, mindennemű állati és növényi olajok és/.:'-
rok keményítve is (a disznózsír és a vaj kivéu-léveli: 

zsírsavak: mindennemű zsiradékkeveiékek 
és egyéb olajtartalmú auyagok és termékek, amennyi-
ben több mint 10 százalek állati vagy növényi ola-
jat, zsírt vagy zsírsavat tartalmaznak; 

Olajfirniszek  és oxidált olajok, mindennemű kcuu. 
enyv és szinszappanok, pipereszappanok, mosópor és 
minden szappant tartalmazó termék; gyertya, csun' 
csontzsir, enyvbőr, gyanta, fenyőszurok,  gyantaolaj, 
kolofonium,  terpentin, terpentinolaj, gliceriatartalnri 
fenéklug,  glicorinviz, nyersglicerin, dinamitglicerin. 

— Majláth püspök a fronton.  Gróf 
Majláth Gusztáv erdélyi püspök Szent Istváu 
napján az olasz harctéren levő 82-es székely 
bakák között időzött. A magyarság e nagy 
ünnepét a püspök bearanyozta azzal, hogy 
bős fiainkat  a harctéren felkereBte. 

— Az orosz hadifogságból  hazatértek 
felmentése.  A honvédelmi miniszternek 
hozzánk is megérkezett körrendelete szerint 
az orosz hadifogságból  visszatért azon egyé-
neknek, kiket fontos  gazdasági érdekből fel-
mentésre javaslatba hoztak és felmentési 
ügyük még nem nyert elintézést, felmentési 
kérelmük elintézésének bevárására 8, ill. 1-
heti Bzabadság eltelte után njabb négy heti 
szabadságmeghosszabbitás, vagy ily tartaniu 
szabadság engedélyezésére javaslatot tehetnek 
ai arra illetékes hatóságok, 
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délyi kereskedelmi 
terjesztést intéztek 
oiszterhez, hogy Ko 

— Erdély nem kap közvetlen 
gyorsvonatot Koi istantinápolyba. 
A Romániával kötött béke u*án az er-

ís iparkamara fel-
% kereskedelmi mi-
ozsváron, Tövisen 

és Brassón át egészejn Konstantinápolyig 
közlekedő expreszt jvagy gyorsvonatot 
rendszeresítsen. Most érkezett le a ka 
marához a kereskedelmi miniszter vá-
lasza. A többi közt [ezeket mondja: 

— Ez idő szeript Németország és 
Konstantinápoly köpött hetenkint két-
szer Balkánvonat közlekedik, mely első-
sorban katonai érdekeket szolgál. E vo 
natpárnak hetenkén 
tása is a jeleulegi 
hiány mellett nagy 

kétszer való jára 
szén és mozdony 
terhet ró az állam-

vanu'akra. Ennek folytán  ilyen hosszú 
vonalon akár egy íj, naponként köz-
lekedő expresz-von itnak, akár egy uj 
gyorsvonatpárnak 
azerint kilátásba ne 
kérdést azonban az 
gatósága nyilvántartja és a nordfSlis 
állapotok visszatértekor a kérdés tár-
gyalását újból napi 

lyok lépnek életbe. 

Dói áll. Az uj szabály 
••cá-st hoz a telefon  has 
ninden előfizető  köte 

bevezetését ez idő 
m helyezhetem. A 
államvasutak igaz 

•endre fogja  ttlzni. 
Október elsej >n u j telefon  szabá-

Október 1-én uj tele-
foD szabályzat lép éledbe, mely 49 szakasz-

at több kisebb válto-
inálatában. Igy például 
es díjmentesen áten-

;edni telefonját  közérdjekü beszélgetésre. Az 
jrvosok abban a kivételes kedvezményben 
íszesülnek, hogy telefonjukat,  ha nem más-
ai közösen bérlik, mérsékelt díjért, korláto-

zás nélkül használhatják. A szabályzat újból 
életbe lépteti azt a régi. gyakorlatot, hogy 
telefonon  is lehet táviratot feladni.  Ezért kü-
lön negyven fillért  kell fizetni.  A telefonállo-
mások tulajdonosai érkező távirataikat tele-
fonon  is átvehetik. Ezért 30 fillér  pótdíj jár. 

— Öt korona lesz a oukor! A kor-
mány a cukorrépa árát ez idén majdnem két-
szeresére, 14 koronára felemelte  métermá-
zíáuként, ennek megfelelően  fog  alakuini ez 
idén a cukor ára is. Ez idő szerint tárgyalás 
folyik  a cukorgyárak és a kormány között az 
ármegállapításról. Ugyi halljuk, hogy az idei 
cukrot a fogyasztás  jaligha fogja  kilogram-
monként 5 koronánál blcsóbban kapni. 

— Első földgázüzemű,  gyár Maros-
vásárhelyen. Marosvásárhelyről jelentik: 
„Marosvásárhelyi Üvegipar Részvénytársaság" 
cég alatt, aug. 14-én tartotta alakuló közgyű-
lését az egyelőre 1,800 000 korona alaptőké-
vel létesített földgázüzemű  üveggyár. Az ala-
pítás résztvevői az üveggyár fejlődésének, 
mely elsősorban palack és táblaüveg gyártás-
Bal fug  foglalkozni.  A körülbelüt 15.000 négy-
zetöl terülen létesülő üveggyár, amely mint-
egy 700 munkás kezét fog  foglalkoztatni,  a 
régi téglagyár telkével átellenben nyer elhe-
lyezést, az építkezés már meg is kezdődött. 

— Barbusse: Pokol L'enter cimü re-
génye. Henry Barbusse a modern realisztikus 
francia  irodalom egyik leghatalmasabb repre-
zentánsa. Kinek „Tűz" c. háborúellenes re-
génye, mellyel a „Kultura* ismertette meg 
az országot, nagy és şzokatlan erejű szenzáció 
volt. Hallatlan óserejé, brutálisan reális sceni-
rozása és keserű igazmondása eddig nem is-
mert érzések, gondolátok és lehetőségek nagy 
perspektíváját nyitották meg az olvasó előtt. 
A „Kultura" modern1 artisztikus és magasan 
litteráliB programmjához képest most kihozza 
Barbusse .L'Enfer"  ű. regényét .Pokol" cim 
alatt. A nagy francia  írónak már első regénye 
után egészen specáliS és szenvedélyes nagy 
közönsége alakult ki és ennek a közönségnek 

a természetes érdeklődését és vágyát kívánja 
kielégíteni a „Kultura* midőn folytatólagosan 
hozza az író még egy- hatalmasabb regényét. 
Hogy milyen Bulyt helyezünk a „Tűz" fordí-
tása nivójának művészi magaslaton való fen-
tartására és a francia  eredeti nyelv- és stílus-
beli szépségeinek hü visszatükrözésére, doku-
mentálja e forditók  neve. A .Pokol"-t a ma-
gyar irodalom legelső éB legfranciá'ub  szel-
lemű emberei fordították:  Karinthy Frigyes 
és Kosztolányi Dezső. A „Pokol" valóságos 
encyklopaediája, gyűjtőhelye a legmélyebb 
emberi problémáknak és bölcseleti fogalmak-
nak. A könyv izzik és forr  a legnaturaliszti-
kusabb és amellett a legművészibb erotikától. 
Vad szerelmek tobzódása, teBtiség orgiája vál-
takozik benne a Halál és a Szülés, a Beteg-
ség és a Gyönyör hatalmas képzeteivel. Elemi 
erejű jelenetek kaleidoszkópja. A lelkész gyű-
lölködő vitatkozása a haldoklóval, aki haláloB 
ágyán nem akarja elismerni a katholikus szent-
séget, nem akar gyónni, nem akarja kimon-
dani a Miatyánkot, és a lelkész istenes elva-
kultságában és szent bőszületében ököllel 
kényszeríti I A Természet rendjének, az Isten-
nek merész tagadása éB Bzembeszállás a Sors-
sal : Két fiatal  gyerek első szerelmétől, érzéki 
ébredésétől, a házasságtörés vad kéjelgéséig 
végig játszik a testi szerelem dus skáláján. 
És legerősebb az irás ott, ahol kitör az író-
ból a Bzunnyadó düh — amely már a ,Tiiz'-
ben is forr,  — az emberiség butítása, lázitása 
és pusztítása ellen s mindennek eszközeiül a 
„hagyomány és a haza* fogalmát  kiáltja ki. 
Kitör a nemzeti hősök, a nemzeti dicsőségek, 
a zászló, a hadsereg ellen és kétségbeesetten 
kiált a humanizmus, a béke és szeretet után. 
8 mindezek a megrázó erejű témák a leg-
kiáltóbb színekkel és a legmerészebb ecset-
hordozávssal kifestve.  Ez a könyv világító 
fény  a Ma sötétségében és uj Bibliája az uj 
Emberiségnek. A mü bolti ára 14 korona, 
kapható Vákár L. könyvkereskedésében Csik-
szereda. 

Egy használt kocsi 
I és 30 - 4 0 szál 10 éves' 

száraz deszka eladó. 
| Értekezni lehet Márton Fe-

renciénél, Csikszentmárton. 

Értesítés. 
Vau szerencsém az igen tisztelt szü-
lők tudomására hozni, hogy a gim-
názium, polgári leányiskola, az elemi 
iskolák minden osztálya részére a 

tankönyvek 
már nagyobb részben 

megérkeztek. 
Mindenkinek saját érdeke, hogy a 
szükséges iskolai könyveket mielőbb 
beszerezze, mert azok — tekintettel 
a mindinkább növekedő anyag- és 
munkáshiányra — csak korlátolt 
számban kaphatók. Kiváló tisztelettel 

Vákár L. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirotl Csikszentszentmárton és 

Csikcsek^falva  községek elöljárósága 
közhírré teszi, hogy a tulajdonát ké-
pező főszolgabírói  magánlakást, amely 
3 szoba, konyha, kamra, pince és gaz-
dasági épületekből áll, 6 évre haszon-
bérbe adja. Kikiáltási ár 800 kor. Ár-
verés 1918 évi szeptember 16 én 
délelőtt 8 órakor tartatik meg. Rész-
leges árverési föltételek  a közjegyzői 
irodán megtekinthetők. 

Csikszentmárton, 1918. évi szep-
tember hó 5-én. 
Gábosz Lajos Koncsag Lajos 

körjegyző. k. biró. 
Gondos Imre 

k. biró. 
Fisz. 577 — 1918. 
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Értesités! 
Q7ÓM\#PQ Réti erdélyrésö íatorgyár r. t. 
OLVWf  Cö neil Marosvásárhelyt, 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  6— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
——^^ Csíkszereda. 

Veszek használt literes, félliteres 
tintás üveget és korsót. 

Vákár L. Csíkszereda, Apaffy  u. 13. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai '<ir.  tszék hazaáru-

lás bUntette miatt gyanusitott Czárán 
István csik rak03i lakos elleni bünügy-
ben a hazaárulónak vagyoni állapotá-
nak megállapítása céljából azokat, akik 
a hazaáruló ellen a bűncselekmény 
elkövetése előtt követelést vagy egyéb 
jogot szereztek, arra kötelezi, hogy 
ezen hirdetésnek a Budapesti Közlöny-
ben történt megjelenésétől számitott 3 
hónap alatt követelését bejelentse. 

Bejelentési kötelezettség alá esnek : 
a hazaárulót terhelt lejárt vagy lejá-
randó, peresített vagy csak ezután pe-
resíthető, megitélt, de még nem végre-
hajtható, továbbá ítélet vagy egyéb 
közokirat alapján már végrehajtható és 
esetleg végrehajtás alatt is álló mind-
azok a magánjogi igények és követe-
lések, melyek az igénylőt a hazaáru-
ióval szemben bármely jogcímen meg-
illetik. 

A telekkönyvileg bejegyzett követe-
lések vagy jogok nem esnek bejelen-
tési kötezettségek alá, ha a hitelező 
vagy igénylő csak abból az ingatlan 
vagyonból igényel kielégítést, a melyre 
a követelés vagy jog bekebelezve van. 

Aki igényét vagy követelését az 
előbbi bekezdések ellenére a megsza 
bott határidő alatt be nem jelenti, igé-
nyére vagy követelésére nézve a haza-
árulónak az államra szálló vagyonából 
nem követelhet kielégítést, kivéve, ha 
legkésőbb a vagyonnak az államra 
szállását kimondó ítélet jogerőre emel-
kedéséig igényét vagy követelését 
szabálszerüen bejelenti és kimutatja, 
hogy a bejelentést hibáján kivül mu-
lasztotta el. 

CsikHzeredai kir. tszék 1918. évi 
julius hó 21-én. 

László Géza s. k. 
egyesbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
Botár Károly s. k, 

keielő h. 
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F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementct, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürúkejt stb., stb., mindenféle 
épitési ajnyagot állandóan raktá-
ron tart sjazok bármikor kaphatók 

Nagymihályj Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyj épitési anyagraktáraiból, 

i i -
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Ha butcjrokat akar venni 
ne sajnálja az utaţ M.-Vásárhelyre ós tekintse meg 

-SZÉ&GLY és RÉTI 
erdélyrészi bútorgyár részvénytársaság 

kamarai szállítók 
BUTORTERM EIT. 

Ebédlök, uri és hálószobák, szalonok, vas- és 
rézbutorok, szőnyegek, függönyök,  zongorák, 
hatalmas választékban, jutányos árak mellett. 

4 1 — 

Előre lássuk el magunkat 
szőlőkötöző papirzsineggel. 
A folytonos gyártási zavarok s n nyorsanyai; nehéz b^szer-

aéee folytán kétsége*. hogy a következő saUniiban k-.z-e 
egyáltalán ílölőktilixiö íny ig . Azért Ajánljuk kílllnö Karila-
pótlé papirzainegllnket. kapható bármily n:iK}' luetnivisp^lMMi 
ajoooali és későbbi Baállitá.-ra a 

Papirárugyári és Kereskedelmi Rt.-nál Budapest, VII., Rákóczim C. 3—a BUrganycIm; Papirtesiil. — Telefon  a3-89. 
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FflJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra 
min, bakar, oporto a0>. juni 
nyos áron kaphatók búrmilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindcnnomU 

SZESZESITALOK. 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 

Neumann Benő Szászrégen. 
2 3 -

EfüFl 

Frissen érkezett tejoltó (sajtoltó) 
kivonatok folyadék  és poralakban 
kaphatók Sámson Lajos-cégnél, 
Székelyudvarhely. 4-0 

= Eladó birtok! = 
150 k. hold elsőrendű birtok erdő 
legelő használattal, gazdasági épületek-
kel eladó. — Cím a kiadóhivatalban. 

es 

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

Csikszereda! pincében beraktározott 1917-ik évi szüretelésii 
valódi 10 tnalligandos, szekszárdi uradalmi finom zamatu 

BOR 
hordóslag nagyobb mennyiségben eladó. — Érdeklődni lehet 
a „Csiki kapok" kiadóhivatalában Vákár Lajos urnái. 

1-

Frissen 
érkezett, 
mézédes 

X X X X X X 

g ö r ö g d i o y * 
Kapható: 

SZABÓ LAJOSNÉ csemegHIzleiében 
Csíkszereda, Apufl'y  Mihály-u'ca 12. sz. 

^OiOIOIOlOK 

xxxxxx 
Kicsinyben 
és nagybani 

eladás. 

X X X X * X 

xxxxxxz 

A Csikvármegyei Központi Szeszfőzde  Csíkszereda 
kisebb nagyobb tételekben napi piaci árak mellett be vásárul 

Ajánlatok a Csíkszeredai Takarék-
pénztárhoz intfzendők,  uşyanott sze-

' méíyes jelentkezés eset'111 az árak, szál-
lítást és átvételt illetőleg készséggel 
adnak felvilágosítást.  1-• • 

Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
A m. kir. osztály- sorsjáték főárusítója. 

Üzletköre: 
Pénzbetétek * t v " t c ' c ',l'tétikönyvecskérc és folyószámlára  előnyös f.-llétclok  mvllcti. 
l ^ í i I i n íiLr folyósítása  váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztése* (niniiiit:isos) I el/álo^-
XVUlUöUUUIV kölcsön ingatlanokra 15, 20, 25 évi időtartamra. Keresk-Jokurk H.HIVÖS tel-

tételek mellett áruhitelt nyújt. 

Előlegeket "rt®',P,M'>rol,ra mérsékelt kantat mellett. 

Zálogkölcsönöket íül>óslt ttruuy 08 ezüsl t"irKiakrtt-
Értékpapírok  v® te 'c c ' t t^ , , í , f t  mindenkor a ponto, napi ivfolyautóit. 

Tőzsdei megbízások Steífeu*  buJ"pcsli értéktö/'sdéUi a 

vo-mint a Di-ii^t-
OSR, mittiliMikor N 

pontos napi árfolyamon  közvetíti. 
s z a k s z e r ű b a n k á n ke-

^ y p l V l ' n V P l f  díjmentes bevúltásu. Üzletfeleinek  a 4%-os m a g y a r k o r o n a j i r a J é k szelvén 
O A C 1 V u l l j Cft.  ]jCt mi,- 10 uuppttl az cseJékcssóg előtt beváltja költség levonás néikul. 
Külföldi  pénznemek és ércpénzek ûrbfzon̂ y 

pontos napi á 
N n O ' t ' n i l L ' P ' / í i l i Í G c ' v * " t t ' j u értékpapírok, okiratok megőrzését és 

w J ^ zolését, sorsolások ellenőrzését. 

Minden pénzügyi- és tőzsdei llij",,i1""1 

Mint a m. kir. osztály sorsjáték főelárusitója 
foglalkozik  osztálysorsjegyek eladásával. 

A magyar hadikölcsön kötvények vételét és eladását előnyös feltételek 
mellett közvetíti, azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget nyújt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. :»-

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cskseredában. 




