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SZEKELYSEG 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 

Klófizetési  árak 
8 korona. 
4 korona. 

Negyed évre . . 2 korona. Egyes szám ára 4 fillér. 
A külön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják 

\ háboru tartama alatt megjeleuik szükség szerint. 

Egész évre 
Fél 

Felelős szerkesztő 

Szentkatoinai CSEH ISTVÁN. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelység könyvnyomdája, liová előfizetési  dijak, hirdeté-
sek. cseropéldányok küldendők. Hirdetési dij előre fizetendő 

:—: K é z i r a t o k a t n e m a d u n k v i s s z a . :— 

Nemzeti kölcsön. 
Katonáink, a mi virágosán, dallal, fér-

fias  keddvel hadba vonult hőseink, csaták 
poklaiban, a halál torkában kockáztatják vé-
rüket, drága fiatal  életüket, családjuk bol-
dogságát a hazáért, nemzetünk szabadságá-
ért, létéért, mindnyájunkért. Dicsőséggel 
lobogtatják zászlóinkat Európa csatamezóin. 

Dicső milliós hadainknak bőséges éle-
lem kell, fegyver  kell, sok jó fegyver,  ágyú 
repülőgép, ló, szekér, meleg öltözék a ri-
deg észak rettenetes fagyai  ellen, gyógy- , 
szer sok betegség ellen, hidakat, gyárakat, 
hajókat kell építenünk számukra. A csata-
terek tüzzáporában várják hőseink itllion-
niaradt honfitársaik  áldozatait, a melyek J 
szükségesek a győzelem biztosítására. 

A magyar nemzethez fordul  az állam : 
kölcsönért: kölcsönért a háboru szent cél- 1 

jaira ! 
Nem ajándékot kér az állam, nem is 

adót kiván most. Szabad akaratból, önkényt 

képest ötven, száz koronát és a Nemzet 
busás nagy kamatot fizet  a kölcsön után. 

Ellenségeink népei ezer és ezer milli-
ókat költenek hadseregeikre, puszta gyűlö-
letből, hódítási vágyból. Szövetségeseink 
szintén óriási összegenet kapnak népeiktől. 
Hiszen a német nép az első szóra négy és 
tél ezer millió márkát kölcsönzött az állam-
nak a háboru céljára. Mi eletünkért Küz-
dünk rablónépek ellen, földünkért,  népein-
kért, gyermekeinkért, mindenünkért. 

A ki jó, meleg otthona nyugalmát él-
vezi, mig hu katonáink, fiaink,  testvéreink, 
szüntelen puskaporos, kardcsattanás zajá-
ban áznak-láznak, a ki jóllakik naponta, mig 
katonáink, fiaink,  testvéreink ágyutüzben 
éheznek a muszka sivatagon, a ki bizton-
ságban van házi tűzhelyénél, mialatt kato-
náink ezer és ezer vzJtély  között várják az 
uj meg uj fegyvereket,  a hadi felszerelése-
ket, minden itthonmaradottnak, a ki csak 
teheti, hazafiúi  kötelessége nélkülözhető 
készpénze kölcsönadasával állami kötvény 
ellenében hozzájárulni a remélt ésbizton várt 

ad most kölcsönt minden hazát szerető hatalmas győzelemhez, 
polgár, a kinek módja van rá, a gazdagok : Elsó eset, liogy államunk közvetlenül 

Iliókat, a szegényebbek tehetségükhöz az egész néphez fordul  <icsúiicrt. 
kézben s a tuythulogin új életre ebredt. Neked 
osztályrészül .jutott a dicsőség, küzdeni, hurcolni 
u büszke népedert, dueoló íájudurt. 

Ezer esztendőnek meglepet zászlója a Ti 
kezetekben en edes barátom, l'j. dicső s virágzó 
ujabb ezer évnek mostan vetitek meg erc-eróss 
alapját. HJJ, de suk áldozat, de sok ver mu-
tatja mult es jovunk uijat. 8 mindezt húsúk le-

J vek. Azok hullanak el a/, elten golyóiul, a kinek 
szivében márványon a parancs. Győzni vagy meg-
hűlni, nincsen más valaszlus, szégyen s gyahi-
zulbun nem elliel egy nemzet, u melynek a 
múltja ver bellivel irvu a ncpoK H nemzetek hós 
történetében. 

Neked menned kellett. Oda vonzott szived 
Ilii baráti kórból, ahol a kard csattog és az ágyú 
hómból, a hol szabadság fényes  napját irják, hol 
a zsarnokságot mélységbe taszítják, uukei olt 
kell lenned. 

Hidd el édes Ernó táj nekem u szivem, hogy 
a ezudar kórság magakasztott benne, hogy éu 
is olt legyek. Te szép sorsot ériét. Nemzetek 
harcában küzdeni dicsőén s meghalni merészen 
egy nép jóllétéért, mond van szebb is ennél ? 
De mond édes Ernó nehéz n te hantod '! Nem 
könnyíti semmi messzi idegenben '/ Es mond édes 
Ernó látod-e a könnyel, melyet barátaid töröl-
nek szemeikből .' Latod é 11 köjinyet,jnelyot n 

Első eset, hogy a vidéken, a falvakban 
az állam a hitelszövetkezetekre bizza egy 
nagy nemzeti kölcsön gyűjtését. 

Az a fényes  siker, amelylyel az Orszá-
gos Központi Hitelszövetkezet kötelékébe 
tartozó hitelszövetkezetek már mindenféle 
szükséges anyag gyűjtésével siettek had-
seregünk segítségére és annak felismerése, 
hogy ez a hétszázezer tagból álló szerve-
zet hatalmas erővel tudná latba vetni az or-
szág érdekében hazaíisága súlyát, ezek hoz-
ták meg azt a kitüntetést, hogy az állam 
az Országos Központi Hitelszövetkezetet is 
megbízza a nagy nemzeti kölcsön gyűjté-
sével. 

A nagy nemzeti kölcsön hivatalos alá-
írási lielye lesz az Országos Központi Hitel-
szövetkezet, és gyűjtőhelyei lesznek ennek 
a köieiékebe tartozó hitelszövetkezetek, 
mindenki számára, akár szövetkezeti tag, 
akár nem. 

Az aláírást az állam valószínűleg már 
ugy tiz nap múlva kezdeti meg. Ekkor 
közli a pénzügyminiszter, hogy hány száza-
lékos lesz a Nemzeti kölcsön, hogy kell 
befizetni.  Az aláírásra egy hét fog  rendel-
kezésre állani. 

A „ S Z E K E L Y S E G " T A R C A J A . 
HALOTTAIM. 

Olt nyugosznak messze, messze tőlem 
Üunáutlil egyik, csendes, szép kertjében . . . 
E csendes, bús kertnek temető a neve .. • 
V irággul a kegyelet ma hintette tele .. . 

Koszorút nem tettem sírjuknak hantjára 
Gyertya sem világit kezem munkájára : 
llu él szivemben) uiulliutlan etnlékök 
Lelkemmel titkon, leszállok közzejök . . 

Mátrai Ferenci Béla. 

E R N Ő . 
odafent  északon sok uj sir domborul, m t-

gve nép ezrének a szive olszuriil. Kinek édes 
tip 
jo, 

k: 

kinek testvérbátyja, kinek az igazi, a lég-
barátja alussza olt álmát. S meg ha nem 

•kan, csak egy magyar testvér, azért is hull 
nye sok büszke magyarnak. 

Olt hullanak el ők ádáz küzdelemben, ahol 
in olcsó az ember élete. Ott iiiitlimk dalolva 
arcúak mezején a szent igazságén, magyar 

-nletért, tteáuk tört az ellen, fegyver  minden 
&C£r Használjunk liadisegély-postabélyeget! 

rokouság zokogva hullat le u messzi távúiban 
emelt sirkaiiiodru ? Elhallszik-e hozzád legjobb 
barátaid fájó  sóhajtása, hogy Te a katoiiak egyik 
legjobbika ott kellett, hogy maradj ? lliszeu le-
genda szul szop vitézségedről, a beírnod testet öl-
tött hazaszeretetről. Legnagyobb küzdelem, ádáz 
rohamokbau vezetted századod, székely büszke-
seggei, hós tetteket mesei minden hős katonát!. 
Cs i'e mindezekben csak sebei sem kaptál s a 
mikor mar vege a uagy dicső liarcnak, a mikor 
az ellen mar megfutamodott,  egy eltévedt golyó 
Téged igy talala. Uu mond edes Ernő elére i'e 
hozzád hu barátaidnak igaz szeretete t Hiszen 
Te még ott is, hol a halai olcsó, a lövész arok-
bau mi reánk gondoltai. Uatiaii is olkiiidied szi-
ves üdvözleted luiudeu baratoduak, a kik tajo 
szivvel Éretted zokognak. Uu is rauk gondoltai, 
olt írtad leveled, a melyben elküldted iorró öle-
lesed, igaz üdvözleted. Mert Te barát voltál, igazi 
önzetlenen, a ki megérdemli hulló köuuyeinket. 

De iui letöröljük, ne bántson az Teged, a 
szivünkbe zárunk s büszke önérzettel mondjuk 
mindenkinek, hogy az a derek hós, ki a hazaért 
halt J: barátunk volt. — Busz ke k vagyuk reád, 
rád Fereoczy Ernó, hogy a barátaid sorába fogad-
tál s mikor hullt a golyó s ropogott a srapnel 
ott is rauk gondoltál. Ez vall igazán rád. Ez 

1 voltál Te itthon s az maradtai ott is hü barát 



2-ik oldal. 

fl háború krónikája. 
November 1. Közép-Galíciában csapataink 

tartják a Turkálói északkeletre, valamint a Stary 
Sambornál, továbbá Przemysltől keletre a Sannál 
elfoglalt  állásaikat. 

A Belgiumban operáló német sereg be-
vette Ramscapellét, Dlxhotet. Ezenkivül roham-
mal elfoglalták  a németek Zandvoosdet, Holle-
beckét és Vanbeckét. 

Soissontól keletre a németek elfoglalták 
Vaillyt és az ellenséget az Aisne folyón  vissza-
verték. 

A török-orosz háború komoly jelleget ölt. 
A török hadihajók Szebasztopol mellett Odeszát 
is bombázták. Az orosz nagykövet elutazott 
Konstantinápolyból, az ántánt köveleit vissza-
hívják. 

Olaszországban a Salandra minisztérium 
lemondott. 

November 2. A Turkálói északkeletre és 
Stary Sambortól délre fekvő  területen a több 
napos elkeseredett csata tegnap csapataink tel-
jes győzelmével végződött. Az itt előretört ellen-
séget, kél gyaloghadosztályt és egy lövészdan-
dárt hadállásaikból kivertük. 

Szerbiában széles vonalban fontos  pozíci-
ókat foglaltunk  el, csapataink bevették Crna-
bara, Radenkovics, Gluscsi. Banovopolje és 
Tabanovics helyiségekel. 

Ypresuél a német csapatok tovább nyomul-
tak előre. Halszáz foglyot  ejtettek és néhány 
angol ágyút zsákmányoltak A Liliétől nvugatra 
harcoló német csapatok is előrehaladtak. 

Az orosz flotta  vesztesége: 40 kalonai 
szállítóhajó, kél orosz cirkáló, egy hadihajó hat 
gőzös. 

November 3. Orosz-Lengyelországban tart 
a harc. A San mentén, Rozwadownál nagy vesz-
jó rokon áldjon meg az Istun. De Te rám is bíz-
tál II lövész árokból utolsó leveled utolsó sorá-
ban egy szép feladatot.  Do immár beszélj Te 
kedves szeretettel, mit is irtál akkor a halálod 
előtt oly rövid idővel ? 

.Épen e percben kaptam  lapodat  es ki-
mondhatatlan  örömet okozott  Helyzetünk  jelen-
leg nem a legrugalmasabb  a mennyiben tizen-
egyedik  napja egy helyen vagyunk  rajvonalban 
e's  pedig  én a századommal  külön  feladattal. 
F.  hó 16-án rohamot kaptam  az oroszoktól, 
melyet szerencsésen, bár áldozatok  árán, vissza-
vertem s azért  külön  elismerést  is kaptam.  Je-
lenleg  oly nag\• a köd,  hogy nem lehet tüzelni 
s ezt az időt  használom fel  levélírásra.  A hely-
zet általában  javult  ágy, hogy most nagyobb 
reménnyel dolgozunk.  írjál  néha és üdvözöld 
nevemben barátaimat.  Ölel  Ernő." 

» 

Leteszem a tollam, nem tudok már irni, 
úgy fáj  a lelkem is, ftgy  sxerotnók sirni, de ezt 
még sem teszem. Megsértődne lelked nemes büsz-
kesége, hogyha Téged Ernőm mindig csak sirat-
nánk. Elporlandó tested az idegen földbe,  de 
ilicső emléked barátid szivébe van mélyon el* 
zárva. Ks egy olyan hősnők a milyen Te voltál, 
minden magyar szívbe van emelve oltár ós 
sohsem felednek.  Hazánkért hullt véred meg-
tenni gyfimölcKi't  s el jön majd egy szebb kor, 
egy szép feltámadás,  mikor fl  nemzetek irigyelni 
fognak.  És ebben részed volt! Ez lesz Társaid-
nak s Neked legszebb emlék, hogyha majd Tite-
ket boldog nemzet áldhat. 

Adja meg az Isten árva nemzetünknek a 
remélt boldog kort. Nektek édes Ernőm csöndes 
nyugodalmat. 

Pihenj luit békében, áldjon meg az Isten. 
Tarcsafalvi  Pálffy  Aladár. 

S Z É K E L Y S É G 

teségeket okoztunk az oroszoknak. Ilt 400 oroszt 
fogtunk  el és 3 géyfegyvert  zsákmányoltunk. 

Stary-Sambortól délre szintén 400 oroszt 
fogtunk  el. Ezen a területen és Turkától észak-
keletre támadásunk tovább halad előre. 

Offenzivánk  Szerbiában, a Macsván ál 
győzelmesen halad előre. Sabácol ma éjjel ro-
hammal bevettük. 

Lovasságunk az ellenség nyomában van 
és ioglyokat ejtett. 

A nagy német főhadiszállás  hivatalosan je-
lenti, hogy Mossinesl birtokba vették. 

Konstantinápolyból az orosz, francia  és 
angol nagykövet elutazott. 

Keleten a helyzet változatlan. Egy orosz 
áttörési kísérletet Szitkhamen mellett a néme-
tek visszaverlek. 

Nov. 4. Orosz-Lengyelországban harcoló 
haderőnk az ellenséget Lysa—Gora hegységben 
felfejlödésre  kényszeritette és ennek megtörténte 
után az ütközetet abban hagyta, hogy az iwan-
gorodi harcok után elrendelt hadmozdulatokat 
folytassa. 

Galíciában Stary—Sambortól délre es Tur-
kától északkeletre vívott harcokból eddig beszál-
lítottunk 2500 orosz foglyot. 

Tegnap reggel a Stryj-völgyében Ribuik-
nél huszárjaink rajta ütöttek egy ellenséges lő-
szer oszlopon és tüzérségi lőszerrel megrakott 
számos kocsit zsákmányoltak. 

A nyugati harctéren Neuporttól délre az 
áradások minden I admozdulatot lehetetlenné 
tesznek. A német csapatok az elárasztott terüle-
tekről minden veszteség nélkül vonultak el. Tá-
madásuk Ypres ellen tovább halad. Itt több, 
mint 2000 embert, többnyire angolokat ejtettek 
foglyul  és több gépfegyvert  zsákmányoltak. 
Royetöl nyugatra elkeseredett, mindkét részen 
veszteségekkel teljes ütközetek folynak.  Jó si-
ker koronázta az Aisne mentén intézett táma-
dásokat. Soissontól keletre a franciák  legheve-
sebb ellentállásával szemben több nagy meg-
érösitett hadállást rohammal bevettek. Elfoglal-
ták Charonnet, több, mint 200O franciát  elfogtak,  3 
ágyút és 4 gépfegyvert  zsákmányoltak. 

A franciák  támadását Verdun és Tóul kő-
zött és a Vogezekben Markirch körül a németek 
visszaverték és mindenütt ellentámadásba men-
tek ál. 

Az angol flotta  bombázta az egyiptomi 
határon lévő Akabat, ott csapatokat akart partra-
szállitani, de négy katona eleste után a csapa-
tok sietve vonullak vissza a hajókra. Török rész-
ről egy csendőr esett el. 

Az Oroszok Kaukázusban erődöket építenek. 
A Cár megparancsolta a kaukázusi hadse-

regnek, hogy lépjék át a török határt és támad-
ják meg a törököket. 

Perzsia követe követeli az orosz kormány-
tól. hogy csapataikai Perzsa területről vonják ki. 

Nov. 5. A német ágyuk Csingtau előtt 
tervszerűen semmisitik meg a Japánok hadmű-
veleteit és ezzel bizonytalan időre lehetetlenné 
teltek minden támadást. A Csingtau mögötti 
vidék alá van aknázva és az aknák villamos te-
lepekkel vaunak összeköttetésben. 

Szerbiában Szabáctól délre támadásunk 
kedvezően halad előre. 

A Románján lefolyt  harcokban csapataink 
7 elenséges tisztet, 047 főnyi  legénységet fog-
tak el, 5 ágyul, 3 lőszerkocsit, 2 gépfegyvert  s 
sok lőszert zsákmányoltak. A montenegróiak-
tói több mint 1000 marhát vettünk el, melyet 
Boszniából magukkal akartak vinni. 

Orosz-Lengyelországban az ellenség csapa-
taink mozdulatát netn követte. 

A galiciai harcvonalon Podbuznál, Sambor-
tól délre 200-nál löbb, Jaroslaunál pedig 300 
orosz megadla magát. 

71. szánt. 

November 6 Orosz—Török határ égés 
vonalán a csapatok érintkezésben vannak a 
ellenséggel. A törők lovasság megütközött 
kozákokkal, azokat megverték és visszavonulásra 
kényszeritette. Az oroszokat török lovas had 
osztályok üldözik. 

Törökország az összos bolgár hadi és ke 
reskedelmi hajóknak szabad közlekedési euge 
dett a fekete  tengeren. 

November 7. Tegnap az orosz hadsereg 
nél ugy látszik nyugalom volt, az angolok Aka 
bánál ismét csapatokat szállítottak parira, di 
csendőrök és törzsek megtámadták. Miután egy 
angol tiszt elesett, az angolok muníciójukat eldo-
bálva futva  menekültek. Ma délelőtt az orosz 
flotta  2 óra liosszat bombázta Zünegulda és 
Kozna feketetengeri  városokat Kozutnban Mikea 
nevű görög gőzöst elsülyesztették Zuneguldában 
francia  negyedet, francia  templomot, francia 
conzulátust és két más épületet elpusztilottak. 

Faágakból készült torlaszok és sodrony 
akadály mögött elsáncolt szerbek ellen Cerpla-
ninán és Sabáctól délre fekvő  területen intézett 
támadásaink lassankint előre haladnak. Tegnap 
harcászatilag iontos mizări magaslatokat hatat 
munkba kerítettünk és kétszáz embert foglyul 
ejtettünk. Krupamjenél is megkezdtük a látna-
dásl igen jól és megerősített ellenséges hadál-
lások ellen. Résztetek még uem közölhetők cso-
dálatra méltó hősiességgel küzdő csapataink 
már tegnip szerb sáncok egész sorát roham 
mai bevették és körülbelöl 1 .">00 szerbet fogtak 
el négy ágyút és 6 géppuskát zsákmányoltak 

Ypres irányában támadásaink tegnap is kü-
lönösen Yprestöl délnyugatra előre haladtak. 
Több, mini 1000 franciát  foglyul  ejtettünk, és 3 
gépfegyvert  zsákmányoltunk. 

Noyontói nyugatra, valamint általunk elfog 
lalt Vayli és Chaonire ellen intézett francia  tá-
madásokat az ellenségnek súlyos veszteségeket 
okozva visszavertük. 

Általunk bevett és csak csekély tövei meg-
szállott Senpir helységet, valamint Sapignaul 
nyugati részét, mely állandóan a legsúlyosabb 
ágyutüznek volt kitéve, ki kelleti ürítenünk. Ser-
vonál az ellenségei visszavertük, az Argonnei 
erdőben hátrább szorítottuk. 

A keleti hadszintéren 3 orosz lovassági had-
osztályt, amely Kole lelett átkelt a Varion, meg-
vertük és a folyón  tul visszavetettük. 

Hadisegély-bélyegek 
Annak idején hirt adtunk arról, hogy 

a postaigazgatóság az özvegyek és árvák ré-
szére külön hadiseqély-postabélyegeket  hozott 
forgalomba,  még pedig egyelőre 5 és lü 
fillér  értékben olyformán,  hogy ezek mind-
egyike után az eladás alkalmával a frankó-
jegy értékén kivül még két  fillér  beszedendő. 
A szóban levő jótékony célra a postaigazg.i 
tás az árvizbélyegek elnevezése alatt ismert 
bélyegeket használta fel.  Amint értesülünk 
a szóban levő árvizbélyegek felhasználási-
val kiadott 5 és 10 filléres  hadisegély-bé-
lyegeken kivül most az árvizbélyeg többi 
értékfajai  is mint lia.lisegély-bélyegek ke-
rüllek forgalomba.  Ezekre is „Hadisegéh 
özvegyeknek és árváknak kettő (2) fillér-
jelzés van nyomva. Mig az 5 és 10 fillér  -
hadisegély-bélyegaket minden postahivatal 
és értékcikkárus köteles árusítani, addig a 
többi értékfajokat  csak a postahivataloknál 
lehet kapni. 

Használjunk  tehát hadiaegily-postabéli/i 
geket! 
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A hadikölcsön. 
A pénzügyminiszter a hadi költségek 

fedezésére  szükséges összegek beszerzése 
céljából legközelebb kölcsönt fog  kibo-
csájtani. Hatszázalékkal kamatozó adómen-
tes járadékkölcsön kibocsájtása van tervtv-
véve; még pedig nyivános nláirás után 
kizárólag a magyar szent korona ország.ii, 
Bosznia és Hercegovina területén. 

A pénzügyminiszter tehát közvetlenül 
fordul  a közönséghez, amint az a német 
birodalomban is történt és a kölcsön ki-
bocsájtás összege a nyilvános aláirás ered-
ménye alapján fog  megállapítani. 

Az aláirás előreláthatólag egy hét le-
folyása  után veszi kezdetét és mint aláírási 
helyek az összes állampénztárak és adó 
hivalalok, postatakarékpénztár és közvetítő 
helyei és az összes számottevő hazai pénz-
intézetek fognak  szerepelni. 

Tervszerint az aláírási ár minden száz 
korona névértékért kilencvenhét korona 50 
fillér  lessz, amely az aláirás alkalmával azon-
nal bevezetendő. A kötvények első szelvé-
nye már 1915. évi május elsején kerül be-
váltásra. 

Folyó évi november elsejétől az alá-
írási napig járó, folyó  kamatokat azonnal 
az aláírónak nem kell megtérítenie, hogy 
ha az aláirás például november 23 án tör-
ténik ez az aláírónak száz koronánkint 38 
fillér  megtakarítást jelent, vagyis a tényle-
ges kibocsájtási árfolyam  97 korona 12 
fillér,  azaz hat egész tizennyolc századrész 
százalékos kamatozásának felel  meg. Az 
aláirt kötvények árának kifizetésére  azonban 
100 koronát meghaladó jegyzéseknél ked 
vezményes fizetési  módozat lesz igénybe 
vehető, olyképen, hogy az aláíráskor csak 
az aláirt névérték tiz százaléka lesz bizto-
síték kippen leteendő; mégpedig vagy 
készpénzben, vagy megfelelő  értékpapírban ; 
s a jegyzett összeg ezt küvetőleg lesz be-
fizetendő  olyképpen, liogy negyven száza-
lék az aláirásí felhívás  közzétételelől számí-
tott egy hónap alatt, a további 60 száza-
lék pedig két egyenlő részleten egy további 
hónapon belül. 

Ez a kedvezményes fizetési  módozat 
minden 100 korona névértéknél 50 fillér 
kamat-összeg megtakarítást jelentvén, az ily 
módon befizetett  kötvények aláírási ára 
100 korona névértéknél sem folyó  ka-
mat, sem jutalék nem számitható fel. 

Az az aláiró, aki az általa jegyzett köt-
vényeket zárolja, s a zárolást öt éven át 
fel  nem oldatja, a kötvényen alapuló kö-
vetelését legkésőbb 1919. évi november 
hó 1-én, éltől a naptól számított egy évre 
névértékben leendő visszafizetésre  felmond-
hatja ; viszont a pénzügyminiszter fentartja 
magának a jogot, hogy 3 havi felmondás 
mellett a kölcsönt egészben, vagy részben 
névértékben visszafizethesse,  a felmondás 
azonban 1920. évi november hó elsejet 
megelőző időre nem fog  eszközöltetni. 

A kölcsönre történő befizetésekre  a 
felmondási  idö betartásával átutalás utján 
igénybe vehetők az 1914. évi aug. hó el-
seje előtt b e t é t i könyvre vagy folyú 
számlára elhelyezett egyébként moratórium 
alá eső betétek is, s azok, akik befizetésre 
ily betétjeiket kívánják igénybe venni, 
betétjük teljes összege erejéig az illető in-
tézet közvelitésével jegyezhetnek, s ezek 
az intézetek, a mennyiben nem hivatalos 
aláírási helyek, a betétekből teljesítendő be-
fizetéseket  a hivatalos aláírási, helyek vala-

melyikével fogják  elszámolni. 
A kibocsájtandó kötvényekre és pe-

dig ugy a szabad, mint a zárolt darabokra 
az Osztrák - Magynr Bank és a Hadi Köl-
csönpénztár a mindenkori hivatalos váltó-
leszámitolási kamatláb mellett, amelyik je-
lenleg öt és fél  százalék fognak  kölcsönö-
ket nyújtani. Ilv kedvezményes kamatlábat 
legalább egy esztendeig fognak  alkalmazni. 
Ugyancsak kedvezményes vagy a szabály-
szerűnél félszázalékkal  alacsonyabb kamat-
láb mellett, tehát jelenleg az állampapírok 
legnagyobb részénél 5 és fél,  más megfelelő 
értékpapírokra ti százalék kamat mellett fog-
nak előleget nyújtani. 

Az uj járadékkölcsön kötvényeit ugy az 
osztrák magyar bank föintézete  és fiókintéze-
tei valamint a szelvények beváltásával meg-
bízott fővárosi  pénzintézetek az 1915. év-
végéig költségmentesen fogják  megőrizni. 
Annak elérése végett, hogy ennek a kizárólag 
hadicélokra szolgáló kibocsájlásnak jegy-
zése a kisebb embereknek lehetővé tétes-
sék, a legkisebb kötvény névérték 50 ko-
ronába fog  megállapít atni. A kölcsön elő-
nyős feltételei,  a pénzpiac kedvező helyzete 
s annak felismerése,  hogy kölcsön a közér-
deket is nagy mértékben szolgálja ; biztosí-
tékai annak, hogy e kizárólag belföldi  köl-
csön-jegyzésnek eredményeiben az ország 
közgazdasági ereje impozánsan fog  meg-
nyilvánulni. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósága f.  hó 0 án 

tartotta meg Gyalókai Sándor főispán  elnöklete 
alatt őszi rendes közgyűlését. 

A rendkívüli állapotok közölt is rendkívül 
| szép számmal megjelent tagokat Gyalókai Sán-
. dor főispán  megnyitójában gyönyörű, lélekemelő 

beszéddel üdvözölte. Ismertette \ szomorú ese-
ményeket. melyek feldúlták  a müveit világ bé-1 kéjét, békés századok kulturális munkájának 
örökbecsű emlékeit parentálta el, melyek a fel-
korbácsolt szenvedélyek tomboló viharában té-

. pett vitorlaként foszlanak  szét. Ihletett szavakkal 
ecsetelte egy szubtilis, a békés idők teremtő 
munkájában megfinomult  lélek fájdalmát  az ái-
d; tlan állapotok felelt,  melyekben minden em-
beri energia és a müveit emberiséget szimboli-
záló technikai csodák együtt hatnak a romlásban. 

Büszkeséggel töiti be lelkünket egy tény, 
melyet Gyalókay főispán  őszinte elragadtatást 
keltő beszédében meggyőző erővel fejtett  ki. 
Örömmel és büszkeségei állapította meg, hogy 
a népek és fajok  csatájának lezajiotí 3 hónapos 
fázisában  a magyar nemzeti erö szikla szilárdan 
állotta a lUzpróbát, a magyar lelek impozáns 
megnyilatkozása bizalommal töltötte el szövet-
ségeseinket és az őszinte bámulat elismerését 
váltotta ki ellenségeinkből. 

Két örvendetes jelenség megtórhetlen ere-
I jét világította meg, az ország poigárainak iaji 
| és társadalmi különbség nélkül való tömörülé-1 sét egy megingathatatlan erős egységgé, mely 

1000 éves kulturánkat védi cs a magyar fajnak 
a csaták zajában tanúsított bámulatos vitézsé-
gét, mellyel a jog és igazság védelmében győ-
zelmesen küzd. A nemzet erkölcsi erejébe ve-
tett megingathatatlan hittel keltett Gyalókay fő-

I ispán önbizalmat és büszke öntudatot a jelen-
lévőkben és felhívást  intézeti Csikvármegye kö-
zönségéhez a törvényhatósági tagok utján kik, 
mint a vármegye urai a polgári társadalom ve-
zetésére hivatottak, hogy ápolják önmagukban 
és egymásban a hazaszeretet szent érzését, az 
összetartást, mely közös nemzeti létünk és egy 
ujabb ezredév produktív munkásságának leg-
biztosabb záloga. Ennek megvalósítása érdeke-
ben óva inti a vármegye közönséget a hazafiat-
lanság és gyávaság maghintőitöl és a nehéz 
küzdelmek napjaiban mint hazafiúi  kötelességet 
állítja elenk a vészhírek terjesztőinek, a gyáva, 
rettenet lelkiismeretlen clplántálóinak ártalmat-
lanná tételél, azoknak a társadalom kebeléből 

! való kiközösítését. 
A megnyíló beszéd elhangzása után a tör-

vényhatósági bizottság tagjai hosszan tartó lel-
kes ünneplésben részesítették Gyalókay főispánt 

I és az őszintén gratulálok tömegében legelöl 
láttunk olyanokai, a kik régi politikai érzelmeik 
mellőzésével az együttérzés és összetartás gyö-
nyörű példáját adták és ezzel a közgyűlést im-
pozáns nívóra emelték, azt a kötelessegtudás és 

| komoly munka fórumává  avatták. 
A közgyűlés tárgysorozatának fénypontja 

volt a vármegye magánjavainak 100,000 koro-
nás adományáról történt intézkedés, mely akként 
szól, hogy a már régen kifejezésre  juttatott köz-
tihaj szerint a hadbavonultak hozzátartozóinak 
ingyenes segélyezését egyelőre beszünteti, a 
megszavazott összegből 1)0,000 koronával Csik-
szereda és Gyergyószentmiklós székhelylyel két 

; terményraktárt állit fel,  hogy a vármegye fo-
gyaszíó közönségének igényeit önköltségi árban 
kielégíthesse. A háború befejezése  után a kiárult 
raktárakból befolyó  összegeket és a már eleve 
rezervált 10,000 koronái a harcban elesettek ár-
váinak és özvegyeinek felsegélyezésére  fogja 
fordítani. 

Az indítványok során a közgyűlés általános 
tetszés-nyilvánítása közben hangzott el Vákár P. 
Arthur és G. Kiss Ernő bizottsági tagok indít-
ványa, hogy erkölcsi testületek le nem kötött 
vagyona hadikölcsön jegyzésére fordittassék. 

H 1 R E K. 
— Eljegyzés. Lakatos lzra pénzügyi szám -

tiszt eljegyezte Pálffy  Idát Csiksotnlyón. 
Levelezés a hadifoglyokkal.  Nap 

nap után halljuk, hogy egyes hozzátartozók 
semmi értesítést nem kapnak a harctéren küzdő 
katonáktól. Az utóbbi időben több esetben nyug-
tatja meg az aggódókat a hatóság affelől,  hogy 
a hosszú hallgatásnak nem az az oka, hogy az 

I illető elesett, hanem, hogy orosz fogságba  ke-
i rült. A közönség érdekében szükségesnek tart-
i juk közölni, hogy a tekintetben, hogy hozzá-

tartozója fogságba  került-e vagy sem, a „Hadi-
loglyokat Gyámolító és Tudósító hivatal, Buda-
pest Köztelek utca 8 szám" ad felvilágosítást. 
Erre a cimre küldendő a fogságba  kerültek ré-

i szére küldött levelek is, természetesen külön 
nyitott borítékba téve, pontosan megcímezve. 

— Halálozások. Acél Ödönné szül. Ferency 
Irén ugy a maga, mint kiterjedt rokonsága ne-
vében fájdalomtól  megtört szívvel jelenti, hogy 
felejthetetlen  testvérbátyja Ferenczy Ernő kir. 
törvényszéki jegyz , a 24 ik honvéd gyalogez-
red hadnagya és századparancsnoka 36 éves 
korában, oktober hó 25 én, a galiciai harctéren 
Chirovv mellett hősi halált halt. 

A csikszeredai kir. törvényszék, kir. ügyész-
.->é>i, valamint a területén levő kir. járásbírósá-
gok birái, ügyészei és jegyzői mély fájdalom-
mai tudatják, liogy szeretett pályatársuk Fe-
renczy Ernő kir. tszéki jegyző, tiipfelk:lö  had-
nagy, életének 35-ik évében a galiciai harctéren 
iiösi halált halt. Emlékét kegyelettel őrizzük meg 

Biró János földbirtokos  70 éves korában 
Gyergyószentmiklóson e hó 3 án elhunyt. 

Katonáink üdvözlete. A városunkból 
legutóbb elvonult hadtápzászlóalj tisztikara vár-
megyénk Főispánját a következő tartalmú tábori 

! levelezőlappal üdvözölte : 
Utunkban észak felé  szeretettel s hálával 

gondolunk vissza Csikszereda vendégszerető vá-
rosára s annak gavallér Főispánjára. 

Kérjük méltóságos asszonynak tisztelettel-
jes kézcsókunkat tolmácsolni. A 24/11. hadtáp-
zászlóalj tisztikara : Szentkirályi ezredes 

L)r. Fodor Antal, Dr. Apáthy, Becze Imre, 
Dr. Szántó Samu, Dr. Zakariás Manó, Dr. György -
pál Domokos, Prisku Rezső, Morik, Ferenczy. 
Székely. 

— Elesett újságíró. Megvan a Brassói La-
puknak is a maga dicsősége, de fájó  gyásza. — 
Egyik tehetséges munkatársa, Fábián Tibor dr. 
ügyvéd, aki bár annak idején nem vallott be ka 
tanának, most önként jelentkezett a hazát szol-
gálni, mint a 2. gy. e. önkéntes közlegénye Ga-

I liciáhan hősi halált halt. 
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— A moratorlum. Könnyen és pontosan 
tájékoztató, hasznos füzet  jelent meg Mátyás 
Jenőtől a moratóriumról A füzet  a külföldi 
rendeleteket Is ismerteti. Megrendelhető a szer-
zőtől Aradról, (Kereskedelmi es Iparkamara). 

— Szörmeáru kerestetik. A .Mezőgazda-
sági és forgalmi  értékesítő vállalat" Budapest 
IX. Ollői-ut 5J szám, a katonaság részére bá-
ránybörökct, szőrmével bélelt bundákat, subá-
kat, stb. keres. A kinek efféle  eladó cikkei van-
nak forduljon  közvetlenül a nevezett céghez 
ajánlatával. 

Antwerpenben érdekeltek kártalanl 
tása. A kereskedelmi és iparkamara ezután is 
figyelmezteti  azokat a kereskedőket és iparaso-
kat, a kiknek esetleg Antwerpenben vásárolt és 
okmányokban igazolhatóan tulajdonukat képező 
árujuk vau raktárolva, vagy akinek eliogadott 
rendeléseiknek fedezésére  szolgáló ottani kész-
letről tudnak, hogy ez ügyben táviratilag for-
duljanak a magyar kir. kereskedelemügyi mi-
nisztérium iparfejlesztési  osztályához, küldjék 
be oda egyúttal igazoló okmányaikat, mert ki-
látás van rá, hogy az Antwerpenben lefoglalt 
árukészletükből a nemet kormány mindazokat 
kiadatja, amelyekhez magyar-osztrák üzletembe-
rek tulajdonigényt érvényesíthetnek. Maros-Vá-
sárhely, 1914. november 3. 

— A háborús jelvények védelme. A jó-
tékony vagy emberbaráti célra ('(irgalomba hozzott 
jelvények védelme tárgyában I". é. október 1-én 
7270/1U14 B. M. eln. sz. a. kibocsátott körren-
delet végrehajtása körül a rendelet eltérő és 
téves magyarázásból kifolyólag  félreértések  támad-
tak és panaszok merültek fel.  E félreértések 
eloszlatása és a végrehajtás egyöntetűvé tétele 
céljából a belügyminiszter ujabb rendeletet adott 
ki, mely a szóbanforgó  rendeletet a következő-
képen értelmezi: A rendelet csupán. UA hadba 
vonultak családtagjainak segélyezésére alakult 
országos bizottság" valamint egyes jótékony egye-
sültek és bizottságok által készített és forgalomba 
hozott tárgyakot. jelvényeket és az ezekben 
megtestesített eszmét óhajtotta védelemben része-
síteni. Ilyen tárgy, jelvény különösen : .A hadba-
vonultak családtagjainak segélyezésére alakult 
országos bizottság* által forgalomba  hozott és a 
két szövetséges uralkodónak képmását szinkeret-

ben feltüntető  úgynevezett szövetséghüség jelvénye 
és az Auguszta alap által forgalomba  hozott 
vasgyürü. Az előadottakhoz képest az idézett 
rendetet tiltó rendelkozése alá esik egyfelől  minden 
oly (ágy vagy jelvény, amely mindkét uralkodó 
képmását tünteti fel,  akár egymás mellett, akár 
külön és bármiféle  változatban, változtatással 
vagy ékítménnyel, díszítéssel és hozzáadással; 
másfelől  minden oly gyürü, mely alakjánál, anya-
gának színénél éB a háborúra emlékeztető felira-
tánál fogva  a már említett formájú  vagy ehhez 
hasonló. Ellenben nem esnek e rendelet tilalma 
alá a nemes fémből  készült oly gyűrűnk, melyek 
külalakra nézve az Auguszta alap valgyürüjéhez 
nem hasonlók, bár a háborús időkhöz való vala-
miféle  vonatkozást jelképeznek is. 

LAPKIADÓ: .SZÉKELYSÉG* TÁKSASÁIi. 

Sz. 3322—914. tlkvi. 

Hirdetmény. 
Csikcsomortán község telekkönyve ará 

nyositás folytán  átalakíttatott és ez azzal a 
felhívással  tétetik közzé : 

hogy mindazok, a kik a telekkönyvi 
áta'akitása tárgyában tett intézk edések ál-
tal és az átalakitás folyamán  történt be-
jegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi 
jogaikat bármely irányban sértve vélik — 
felszólalásukat  tartalmazó kérvényüket a 
telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt 
vagyis 1915. évi február  hó 10-ik napjáig 
bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem 
hosszabitható záros határidő elmulta után 
az átalakításkor közbejött téves beveze-
tésből származó bárminemű igényeket 
jóhiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik, az említett be-
jegyzéseket pedig csak a törvény rendes 
utján és csak az időközben nyilvánkönyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogai-
nak sérelme nélkül támadhatják meg. 

Csíkszereda, 1914. julius hó 30-án. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Szopos Lajos, 
kir. törvényszéki biró. 

M. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetőse 

Sz. 29002-1914. III. 

Hirdetmény. 
A kolozsvári üzlelvezetőség vonalain közieké, 

személyszállító vonatokról. 
Érvényes 1914. évi október hó 13-tól. 

V o n a l Közlekedő vonatok 

1. Budapest—Predeal 

Budapest ny. pu.—Predeal 502-501. 

Budapest k. pu. Arad—Predeal «04 -601. 

Budapest k. pu.—Brassó 512- 5(4-511—513. 

Nagyvárad—Kolozsvár 510* -549. 

Csucsa -Kolozsvár 546., 545. 

Kolozsvár—Tövis 544.. 537. 

Tövis -Nagyenyed 559. 

Tövis—Segesvár 542., 545. 

Segesvár—Brassó 542., 541. 

Brassó -Predeál 
538.. 542., 544., 
539 , 541., 543. 

2. Székelykocsárd— Madélalva — Brassó 

l Székelykocsárd—Brassó 504|800t„ 8001|503. 

Székelykocsárd—Marosvásárhely 
8006., 8010 , 8016. 
8005.. 8009., 8015. 

Székelykocsárd— Gy.-szentmiklós 8008.. 8007. 

Marosvásárhely—Szászrégen 8002. 

Gy.-szentmiklós—Csíkszereda 
8006., 8014. 
8003., 8005. 

Madélalva—Brassó 
8002., 8012. 
8003, 8011. 

Figyelmeztetés:  A vonatok részletes menet 
rendje az 1914. május 1-től érvényes fali  hir-
detményekből és a könyv alakú menetrendből 
vehető ki. A vonatok katonai igénybevétel esc-
tén polgári utasokat csak feltételesen  szállítanak. 

A hasonló tartalmú korábbi hirdetmények 
érvénytelenek. 

Kolozsvár, 1914. évi okt. hó 11. 
Az iizletvezetéség 

Tűzifa eladás 
Tudomására hozom a t. közönségnek 

hogy jó száraz bükk tűzifát  készpénz-
fizetés  e l l enében a következő árakon 
bármilyen időpontban és mennyiségben 
házhoz szállítok : 
I. rendű I méteres hasáb 1000 kgr. 15 K 
II. . „ hasáb 1000 „ 13 K 
I. „ rövidre vágott 1000 , 16 K 

H. . „ vágott 1000 „ 14 K 
Megjegyzem, hogy egy falusi  ölben, 

ha az jó száraz, meggyőződésem szerint 
csak 130(1—1400 kilogram fa  van, az 
általam ajánlott sulyszerinli vásárlásnál 
azonban egy. ennek megfelelő  ölbe 2000 
kilo megy bele s ezért a tőlem suly sze-
rint vásárolt fa  mindig jóval kevesebbe 
fog  kerülni. 

Tisztelettel : 
Bauer Jánosné, 

első Csíkszeredai ttlzifa-aprltó  fűrésztelepe. 

Bútor 
olcsó bevásárlási forrása  Csíksze-
redán Rákóci-utca, (Hajnód József 
vendéglős) helyiségében, hol csakis 
ELSŐRENDŰ KÉSZITMÉNYÜ 
bútorok kaphatók, szolid kiszol-
gálás mellett. Ép oly kedvező ár-
ban és feltételek  mellett, mint a 
fővárosban.  Raktáron tart teljes 
szoba berendezéseket és kelléke-
ket. Teljes tisztelettel: 

Imre Árpád 
butorkereskedése. 

aoi 
Már megjelent 

a Világháború 
képes krónikája. 

Egy flizst  2 4 fillér 

ao 

Nyomaton 

felvétetnek  la-
punk kiadóhi-
vatalában olcsó 
díjazás mellett O 

a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán, 

Megjelenik hetenkint egyszer: 
V T csütörtökön ~ m 

kapható: SZVOBODfl]WIKLÓS 
könyvkereskedésében Csíkszeredán. 
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