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A külön kiadásokat előllzctöink ingyen kapják ö z e n i K a i O i n a i O O C M IO I VAN. ' ' 1 

A lláboru tartama alatt megjelenik szükség SZrrinl — K é z i r a t o k a t n e m a d u n k « I s s z a 

Miniszterelnökségi sajtóiroda táviratai: 
Méltóságos Gyaiókay Sándor főispán  urnák Csikszereda. 

A közönség tájékoztatása céljából közi öm, hogy galíciai visszavonulásunk a végle-
ges sikert biztosítani hivatott stratétikai okokból teljesen önként határoztatott el és az ellen-
ség megverése után zavartalanul hajtatott végre. Az orosz sereg csak távolból kísérte csa-
patainkat a harcok egyelőre szünetelnek; a kárpáti szorosokat megszállottuk és mege-
rősítettük; bizalommal és reménnyel várhatjuk a küszöbön álló eseményeket. A szerb fősere-
get támadó haderő északról Sabác, délrői Kozeljevó felől  győzelmesen halad előre, a szerbe-
ket várszerüen megerősített állásaikból kiverte. Tegnap 4300 foglyot,  28 ágyút stb. zsákmá-
nyolt, a két tüz közé vett szerb sereget ciak gyors visszavonulásra menthető még a pusztu-
lástól, a németek nyugaton lassan, de biztoson haladnak előre. Török győzelmek hire érkezik 
ugy a Kaukázusból, mint Egyiptom felöl. 

Gróf TISZA s. I*., niinisztőrelnijk. 
# 

Budapest, nov. 12. (Hivatalos). Északkeleti hadszíntéren, Kosniieknél egy orosz lovas 
hadtest ellen vivott győzelmes lovassági harcon kivül nagyobb ütközetek tegnap nem vol-
tak. Az ellenséges felderítő  osztagokat, a melyek mozdulatainkat akarták megállapítani, 
visszavertük. 

Mostani hadmüveletek keresztül vitelénéi csapatainknak mindenkor tanúsított kiváló-
sága és harci ereje újból érvenyesült. 

Budapest, nov. 12. (Hivatalos). A déli hadszintérről a tegnapi üldözést az egész arc-
vonalon folytattuk,  miközben állandóan az ellenségnek előre elkészített hadállásokba be-
fészkelt  utóvédjeivel küzdöttünk 

Általánosságban elértük Osecinától Keletre eső magaslatok Nakveaní és Száv a 
melletti Novaszeló által képzett vonalat. Az ellenség teljes visszavonulásban van. Kozel-
jeva és Valjetó felé,  hol pilótáink jelentése szerint, sok ezer mindenféle  trén, jármű zárja 
el a közlekedést. A tegnap jelentett hadizsákmanyon kivül ujabban még 4 ágyút, 14 lőszer-
kocsit, 1 lőszeroszlopot, több lőszer és élelmezési raktárt, tréneket, sátrakat és egyéb 
hadianyagot zsákmányoltunk, sok szerbet ejtetiünk foglyul,  számuk még nem ismeretes. 

London, nov. 12 Rómán keresztül az angol Admiralitás közli, liogy a Nigell nevii angol torpedó ágyúnaszádot ma 
reggel Dowen közelében egy német tengeralattjáró hajó elsiilyesztette. Az összes tiszteket és a legénységből 37 embert 
megmentettek. 

Berlin, november 12. A német nagyíőhadiszállásról jelentik: .Mleuparton át L) nurtzyJe külvároJlg előre hatolt el-
lenséget csapataink Yser túlsó partjára visszavetették. Yser keleti purtjăt a tengerig az ellenségtől megtisztítottuk. Vser 
csatornán át Dixmuidentől délre támadásunk tovább haladt, Ysertöl keletre csapataink előbbre nyomultak, egészben 
több, mint 700 franciát  ejtettünk foglyul,  4 ágyút, és 4 géppuskát zsákmányoltunk. Urgenai erdőségtől nyugatra az er-
dőségben magában ellenünk intézett támadásokat visszavertük. A keleti hadszíntéren lovasságunk Kalisehtől keletre túl-
erőben támadó orosz lovasságot újból visszavertük. 

fiúST  Használjunk hadisegély-postabélyeget ! 
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anyagi javunkat fenyegeti  e középkorra emlé-
keztető rablóhadjárat, melyet ellenünk a leg-
feketébb  önzés, legrutabb gyűlölet inditott. A 
vihart, amelytől megsemmisülésünket remélték, 
föltartotta  hőseink bátor, erős karja. Bizodalom-
mal nézhetünk nagy harcunk elé. - Velünk az 
igazság, a becsületes szándék és az összetartás 
erőt adó rendje. 

A nagy küzdelemhez nagy anyagi erö kell. 
Vitéz hadseregünk erejét a rendszeres ellátás 
tarthatja fenn,  a tél borzalmai ellen a kellő ru-
házat és felszerelés  védi őket. És harcainkban 
a győzelmet fegyveres  felkészültségünk  biztosit-
hatja. — 

Magunkat, szeretteinket és édes Hazánkat 
védjük pusztulástól, mikor mindezekről kellő-
ként gondoskodunk. 

A magyar kormány örök időkre példasze-
rűen gondoskodott a nemzeti védelem tökéletes 
szervezéséről, anélkül, hogy rendkívüli eszkö-
zökhöz kellett volna bármily irányban nyúlnia. 

Most is, mikor ujabb anyagi erők szük-
ségeltetnek és külföldre  nem számithatunk, nagyon 
helyesen oly formát  talált a szükségletek elő-
teremtésére, amely a magyar közgazdasági élet-
től nem rendkívüli áldozatot, hanem rendes 
belátást és okos üzleti érzéket kiván, mikor 
teljesen garantált és kivételesen magas kama 
tozásu nemzeti hadikölcsönt kiván megvalósítani. 

Az állani nem akarja polgárainak egy fil-
lérét sem elvenni, az állam által kibocsátott köl 
csön kötvények névértékének az esetleges idő-
közi árfolyam  csökkenésre tekintet nélkül, teljes 
visszafizetése  5 év multára garantálva van. 

A kötvények vásárlása céljából kivenni kí-
vánt betétek a pénzintézetek által, moratóriumra 
tekintet nélkül kiadandók. Másrészt az Osztrák 
Magyar Bank oly előnyös lombardirozásokra 
kész, hogy a betétállomány nyugalmának meg-
zavarása nélkül is könnyen eszközölhető a köt-
vények jegyzése. 

Gondoskodás történt kis címletekről, hogy 
a kis tökével birók is részt vehessenek a jegy-
zésben, amellyel egyrészt áldozat és kockázat 
nélkül erősítik nemzeti védelmünket, másrészt 
kedvező és biztos jövedelmezőséget érnek el 
maguknak. 

Magyar iparosok, magyar kereskedők! — 
Különösen hadseregünk és egyéb közintézmé 
nyeink szállítói ! Jegyezzétek a nemzeti kölcsönt! 
Fillérekből forrjanak  össze a milliók és milliók 
ból nemzeti védelmünk megrendithetlen bástyái! 

Győzelmünk, jövőnk, boldogságunk hív va-
lamennyiünket ! Ne késlelkedjünk, jegyezzétek a 
nemzeti kölcsön ! 

A háború krónikája. 
Nov. 8. Szerbiában tegnap a Misori-itngas-

tatot elfoglalták  katonáink és 200 szerbet foglyul 
ejtettek. Krupanj ellen megkezdődött a támadás. 
A szerbek ellenállása rövid időn belül teljesen 
megtörik. 

Csingtau elesett. 
Észak-Lengyelországban a németek bárom 

orosz lovassági hadosztályt, a mely a Varta 
folyón  átkelt, megverlek és .1 folyón  tul ker-
gettek. Galíciában ma nem történt fontosabb 
összecsapás. 

Yprestól délnyugatra a németek előreha-
ladtak, több, mint ezer franciát  foglyul  ejtettek 
Az argonnei erdőben a Iranciákat hátrább szorí-
tották. 

Nov. 9. Az északi hadszíntéren tegnap se 
volt harc. A keleti hadszíntérről nincs uj hir. 

A délkeleti harctéren csapataink a Krupanj 
körüli területen sáncot sánc után foglaltak  el 
és ma délután öt óráig a szerbek részéről be-
vehetetlennek tartolt kosztajnikii támpontot ro-
hammal bevették. A loglyok és zsákmányolt 
ágyuk számát eddig megközelítőleg sem ismerik 

Potiorek táborszernagy, .1 balkáni haderők 
főparancsnoka  napiparancsban jelentette ki, hogy 
elérkezett a pillanat, amikor eddig elért ered-
ményeinket döntő támadással koronázzuk. Ki-
fejezést  ad annak a kívánságának, liogy ezt a 
hadjáratot még a lel beállta előtt befejezzük 

Egy magánjelentés szerint a németek újra 
megkezdték Arras bombázását. 

Nov. 10. A nemetek Lyck Blatt «Si oro;.: 
haderőnek a Wysztyt-i tótól északra ellenünk 

intézett támadását súlyos veszteségeket okozva, 
visszavertek. Több, mint négyezer foglyot  ejtet-
tek és tiz géppuskát zsákmányoltak. 

Szerbiában a t.oznica Krupanj—Ljubovija 
vonalon lefolyt  háromnapos harcok teljes si-
kerrel végződtek. Az első és harmadik szerb 
hadsereg hat hadosztálya 120.000 ember, kény-
telen voll állásait feladni  és Valjevo irányában 
visszavonulni. Győzelmes hadtesteink tegnap 
este elérték a Loznica fölött  keletről uralkodó 
magaslatokat és a Sokolska Pianina leg^aga 
sabb hegyhátát Krupanjtöl délkeletre. Számos 
foglyunk  és zsákmányolt hadianyagunk van. 

Ypernnél a németek támadása előbbre ha-
ladt. Nieuportnál a német ütegek három angol 
cirkálót nagyon sulyosau megrongáltak. 

A török csapatok átlépték Egyiptom hatá-
rát. Akaháuál partraszált angolokat megsemmi-
sítették és az angol cirkálókat elűzték. 

A Kaukázusban az oroszok nagy veresé-
get szenvedlek a törököktől. 

Nov. 11 A török csapatok vissza-
verték az orosz sereget második védelmi 
vonalára. 

Az egyiptomi hataron álhatóit török 
csapatok megszállottak Cheikhzort és El-
Aris erődöt. 

Csapataink Szerbiában ellcnalhatlaiiul 
nyomulnak előre. A makacsul küzdő ellen-
séggel szemben elkeseredett harcok után 
sikerült az előre haladás. Különösen erős 
küzdelmet kellett vivniok katonáinknak 
a Sabác—Lozsnica vonalon, de végül az 
ellenség ellenállását az egész vonalon meg-
törték. 

A németek Kominnál szétugrasztottak 
egy ellenséges zászlóaljat és 500 foglyot 
ejtettek. A nyugati harctéren támadásunk 
előre halad. A Vpreu elleni harcokban 500 
foglyot  ejtettek, melyben 11 franciák,  ango-
lok és színes bőrűek egyaránt szerepelnek 

November 12. Csapataink ujabb front 
változtatásával Przetnysi ismét a harcvo-
nalba került s igy az oroszoknak ismét 
alkalmuk lesz ujabb 70,000 emberüket 
vágóhídra vinni. 

A németek Dixmuident elfoglalták.  — 
Vpren elleni támadásuk előre halad. — 
llixmuiden és Vpren kőzött SiöUO foglyot 
ejtettek, Ypren lángokban áll. 

Csapataink Szerbiában a Lozsnica— 
Krupanj vonaltól keletre győzelmesen nyo-
mulnak előre, négy nap alatt 4300 fog-
lyot ejtettek és 28 ágyút zsákmányoltak. 

November 13. Szerbiában küzdő 
csapataink üldözik az ellenséget Valjevó 
felé,  rengeteg hadi anyagot zsákmányol-
lak és sok loglyot ejtettek. 

A németek Kalistól keletre a túlerő-
ben lévő orosz lovasság (egy lovas had-
test) táinadúsat visszaverték. 

A nyugati harctérről érkezett hirek 
szerint a németek előnyomulása minden 
részletében tervszerűen történik és előre-
láthatólag pár napon belül jelentőségteljes 
eseményeket várhatunk. 

Egy német tengeralattjáró elsüllyesz-
tett Dover előtt egy angol torpedónaszádot. 

November 14. A Monarchiába inter-
nált loglyok száma 807 tiszt és 92727 
főnyi  legénység. 

A németek nyugaton ujabb 1300 tran-
ciát ejtettek foglyul. 

A szerbiai ofíenzivánk  széles fronton 
Valjevóig előre haladt. 

A Kaukázusban győzelmesen előre 
nyomuló török csapatok az oroszokat meg-
verték. Az oroszok vesztesége 4000 halott 
ugyanannyi sebesült, 10,000 fegyver  és 
nagy mennyiségű lőszer. Az oroszok ül-
dözése folyamatban  van. 

Szerbiában küzdő csapataink Valjevó 
körül rossz időjárás dacára előnyös pozí-
ciókat foglalt  k el cs összes hadt>szlopaink 
előbbre jutottak. — A Körös. Szamos és 

1 Lajtha monitorok igen eredményes tüze-
léssel támogatták ,1 Száva mentén elönyo-

' mulá csapatainkat. 
Néhánv szerb ezredben hir sze-

rint zendülés tört ki. 

Csapataink a Szkelától és Hocelycvá-
lól délre eső területet és innen a ilrináig 
terjedő vonalat szállották meg és számos 
embert ejtettek foglyul  Ezek állítása sze-
rint a szerbek Valjevónál erös ellentállásra 
készülnek. 

— Megbízatás. A honvédelmi mi-
niszter leikérte Gyalókai Sándor főispánt, 
hogy a folyó  hóltí-tól kezdve megtartandó 
sorozáson a polgári közigazgatási hatóság 
képviseletében megjelenjen és akadályoz-
tatása esetén erre a vármegye Alispánját 
kérje meg. 

Felkérjük mindazokat a bankokat 
és pénztárakat, melyek hadikölcsön jegy-
zést elfogadnak,  vagy közvetítenek, hogy : 
a naponkinti jegyzés végösszegét Szer-
kesztőségünkkel telefonon  közölni szí-
veskedjenek. Telefonszám  : 47. 

— Meghívó. A csikszeredai Vörös-
Kereszt Egylet ma délután fél  3 órakor a 
Vármegyeház tanácskozási nagytermében 
Alakuló Közgyűlést tart, melyre az egye-
sület tagjait ez uton is meghívja a szervező 
bizottság. 

Tárgysorozat: 
1. Beszámolás a szervező bizottság mű-

ködésének eredményéről. 
2. Korelnök és körjegyző választás. 
3. A választmány megalakulása. 
4. A szervezés és ügyrendre vonat-

kozó szabályok megállapítása. 
5. Az ügyvezető bizottság megválasztása 

Felhívás. 
G. Kiss Emö gazdasági felügyelő  a 

csikvármegyei valamennyi Gazdakör, Hitel 
és Fogyasztási Szövetkezet Elnökségéhez, 
a következő felhívást  bocsátotta ki : 

Földmivelésügyi Miniszter ur ő Nagy-
méltósága a Gazdasági Egyesületekhez inté-
zett felhívásának  másolatát midőn ide csa-
tolva megküldöm, felkérem  és T. Cimed 
ismert hazafiságától  és a közügyben sokszor 
tanúsított szolgálatkészségétől reménylem és 
el is várom, hogy ez ügyben összehívandó 
gazdaköri szövetkezeti gyűlésen s más al-
kalmasnak látszó módokon is a gazdakö-
zönséget felvilágosítva,  mindent elfog  kö-
vetni, hogy gazdáink a lóból, szarvasmarhá-
ból, gabonából, a mostani sohasem remélt 
nagy árak mellett befolyt  jövedelmeikből 
minél nagyobb számit kötvényt fognak 
jegyezni. 

Kérem felvilágosítani  a közönséget, 
hogy pénzeiknek kamatozatlanul való tar-
togatásával mennyi kárt okoznak önmaguk-
nak és a köznek, s ha pénzeiket e kötvé-
nyekbe helyezik el, ezáltal nemcsak legjobb 
helyt vannak azok elhelyezve, mert azok 
biztonságáért az állam egész súlyával szava 
tol : de az igy elhelyezett pénzek ü°/0-al 
kamatoznak, még pedig adómentesen s ezen 
fölül  e kötvények vásárlása által mindenki 
hazafias  kötelességet is teljes. 

Jegyetni  legcélszerűbben  11 jiostahtvata 
lóknál,  a hitelszövetkezeteknél  és a m. kir. 
adóhivataloknál  lehet,  hol a tészlelés  feltéte-
lek  is megtudhatók. 

Értesülésem szerint a kötvények folyó 
hó 16 — bezárólag 23-ig bocsátatnak 
nyilvános aláírásra s a kibocsátási ár-
folyam  minden 100 korona névértékért 
97 kor. 50 fillérben  állapíttatott meg ; tehát 
már itt is mutatkozik 100 koronánként 
2 korona 50 lillér tiszta nyereség. 

Ilogy a kislökéseknek i; mód nyuj-
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tassek a vásárlásra, ugyancsak előbbi felté-
telek mellett 50 korona névértékű kötvé-
nyek is bocsájtatnak ki. 

Tekintetlel  a jegyzési idó  közelségire 
kérem,  hogy ez ügyheu a: eljárási azonnal 
folyamatba  lenni szíveskedjék. 

A csikmegyei nép, különösen az utolsó 
10 év alatt, én tudom a legjobban, hogy 
sok segélyt kapott az államtól különböző 
címeken; most az állam fordul  hozzá nem 
segélyért, hanem busás kamat mellett nála 
leendő pénz-elhelyezésért, s ezt is hadiköl-
csönre kéri, hogy abból a mindnyájunk 
jóvóltáért és biztonságáért folytatni  kény-
szerült háborút, melyhez mindenek felett 
pénz kell, dicsőséggel fejezhesse  be, s ille-
tőleg a háborúban értünk küzdő fiainkat  a 
szükségesekkel elláthassa. 

Én akarom hinni, hogy T. Cimed közre-
működésével ez uton minél több kisgaz-
dának teljesit hazafias  kötelességet s minél 
számosabb kötvény jegyzése által lehetőleg 
nagy összegek kerülnek ~ a csiki gazdáktői 
jó kamatozás mellett biztos elhelyezésre. 

Ezen reményben, szives közreműkö-
dését előre is megköszönvén, maradok t. 
Cimednek 

Csíkszereda, 1914. november 13 
tisztelettel : 

a csikvérmegyei m. kir. gazdasági 
felügyetőség  vezetője : 

Kiss Ernő, 
m. kir. crdótanácsos. 

H I R E K . 

Kitüntetett székely fiuk.  Ilyes Antal 
(sz. Kadicsfalva)  székelyudvarhelyi lakósés rendőr, 
Madarász András az Andrásé gyergyócsomafalvi 
születésü és lakós földműves,  mindkettő a m. kir. 
marosvásárhelyi 32. népfölkelö  gyalogezredbeli 
szakaszvezetők — az ellenség előtt tanúsított 
vitéz bátor magatartásukért a 2. oszt. vitéz-
ségi ezüst éremmel diszitettek fel. 

Uj főnök.  A helybeli m. kir. p. ii. igaz-
gatóság mellé rendelt számvevőség főnöki  teen-
dőinek ellátásával a pénzügyminisztérium Ma-
gyari József,  nagyenyedi számvizsgálót bizta 
meg. Eddig ezen teendőket társadalmi köreink-
ben oly előnyösen ismert, Amberboy József 
p. U. számtanácsos látta el, a ki azonban a vég 
leges megbízatást csak bizonyos feltételek  mel-
lett lett volna hajlandó elvállalni. Igy hát sajná-
latunkra eltávozik körünkből s visszatér az oly 
sokáig nélkülözött családi körébe. Az uj fönö-
köt szeretettel üdvözöljük s várjuk mihamarabb. 
A sok szép hir, mi megelőzte jövetelét, feljogo-
sít ama reményre, hogy ugy a hivatal, mint a 
társadalmunk egy értékes erőt fog  nyerni benne. 

Halálozás. Csikcsekcfalvi  ifj.  Gábosy 
Antal életének 33-ik évében a halotti szentségek 
felvétele  után tüdő- és mellhártyagyuladás kö-
vetkeztében az Úrban folyó  hó 10-én d. e. 11 
órakor csendesen elhunyt. Temetése e hó 12-én 
volt Csikszentmártonon. 

— Hirdetmény. A Székely Egyesület a 
bankházi Acs Károly-féle  alapítványból a folyó 
évben 1(1—40 koiona jutalmat tíiz ki 4 oly 
férfi  és oly nőcseléd részére, akik legalább 
öt év óta .Igáinak Csikvármegyében. Felhívat-
nak a pál),./ók, hogy kérésüket ez év decem-
ber ho 1 járásokban a föszolgabiráknál, 
varosokbai. i rendörkapitányi hivatalnál adják 
be, mert a később beérkező kérések figyelembe 
nem vétetnek. 

A háxinviiltfnyésxték  országos Szövetsége, 
Budapeşt, Csillaghegy, t tél közeledtével kéri 
tagjait és a tenyésztőkéi. hogy kidolgozott, vagy 

rántott nyulgereznákat i iiadban álló katoná-
inak való ajándékozás a I ,i:iól küldje cl fenti 

cinre. Azt hisszük ni i K • tenyésztő hozzá fog 
i.irulni küldeményével ,t ,ho,:.' hogy harcoló 

tii'k és testvéreink szenvedéseit enyhítsük. — 
Már most is érkeztek letagyott kezű katonák a 

rcterról Az adományokat a szövetség hivata 
> lapjában a Házinyultenyé./lés és Értékesi-

tcsben köszönettel fogja  nyugtatni. 
Színészet Székelyudv«u helyen. Fehér 

VU' ins és Hidassy Kálmán közös igazgatásával 
: szili ámulat megkezdette e l ő a d á s a i t a 
<:*. és ,ir. 82-ik gyalogezred zenekarának kii/.-

remüködoaévei Székelyudvarhelyt. — A „Ferenc 
József  azt ii/.ente . . " cimü háborús darabhal 
kezdették meg a szezont. 

Érdemes volt meghalni A tordai kór-
házba elsőnek került sebesültek között volt Kiss 
Elek közvitéz is, a ki a leggondosabb ápolás 
ellenére néhány napi szenvedés után meghalt s 
nagy részvét mellett temették el a tordai teme-
tőben Halottak napján a kivilágított temetőben 
egy frissen  ásott sir tünt ki tömérdek koszorú-
jával s töméntelen mécseivel. Kiss Elek hon-
védé volt. Száz meg száz hazafiasat!  érző lélek 
látogatta meg, miközben a koszorúk és élővirá-
gok tömege mind magasabban borította a han-
tokat. A körülállók közé egyszerie csak egy 
szegényesen öltözött asszony vegyült. Messze 
földről,  Szekelyudvarhelyről érkezett, hogy férje 
sirjára néhány virágot tegyen le, mialatt otthon 
maradt árvái imát rebegnek elhunyt apjukért. 
Keservesen tette meg az utat, mert hisz a vasúti 
költségeket keze munkájával kellett előteremtenie. 
Zokogva közeledett a sirhoz, szive majd meg-
hasadt bánatában. És amint utat tört magának 
s férje  dúsan megkoszorúzott és fényesen  ki-
világított sírját pillantotta meg, egy boldog só-
haj röppent el ajkáról s e szavakkal köszöntötte 
a drága hantokat : 

— Édes lelkem, mégis érdemes volt meg-
halni ilyen országért ! 

A körülállók könnyes szemmel tekintettek 
az özvegyre. Egy pillanat alatt a jótékonyság 
angyala vette át uralmát. A zsebek megnyíltak 
s csakhamar megfelelő  összeg gyűlt össze a 
szegény asszony felsegitésére.  Jó lelkek hajlék-
ról is gondoskodtak s másnap gróf  Bethlen 
Sándorné kereste fel,  bőséges téliruhát hozván 
az otthon maradt árvák számára. 

— Hazautazó oroszok védelme. A ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tu-
datja, hogy a budapesti dán kir. tiszteletbeli fö-
konzul bejelentette, miszerint a dán kir. kor-
mány utasítására az ott levő orosz alattvalók vé-
delmében, valamint a hazautazó vagyontalan 
oroszok elszállításánál a budapesti amerikai fö-
konzulságnak segédkezik. 

— Szőrmeáru kerestetik. A «Mezőgazda-
sági forgalmi  és értékesitő vállalat", Budapest 
IX. C'llői-ut 55 szám. A katonaság részére bá-
ránybőröket. szőrmével béleli bundákat, subá-
kat stb. keres. A kinek eféle  eladó cikkei van-
nak forduljon  közvetlenül a nevezett céghez 
ajánlatával. 

Gyarmatáru bevásárlási források.  A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tu-
datja az Amsterdami cs. és kir. Osztrák és Ma-
gyar konzultság értesítése szerint a Rusth et 
Veth cégnek Amsterdamban nagy készletei van-
nak kávéban, K. H, von Renekam hágai cég-
nek chininenben, vajban, sajtban, heringben és 
kávéban, R. von Mill ett Co, 15 Handelsverei-
nigung Amsterdami cégnek pedig déligyümölcs-
ben főleg  mazsolában ésfüszerekben.  Az érdekelt-
ség figyelmét  e körülményre azzal hívják fel, 
hogy érdeklődés esetén nevezett cégekkel köz-
vetlenül lépjenek érintkezésbe. Lehet a levele-
ket esetleg az amsterdami cs. és kir. Osztrák-
Magyar konzulsághoz is intézni, mely szívesen 
vállalkozik a levelezés közvetítésére. 

A vallási kegyelet kincsei, mint 
nemzeti vagyon. 

A .Csikvármegyei Auguszta gyors segély 
alap" központi intéző bizottsága Főtisztelendő 
Páter Tréfán  Leonárd Urnák a következő leve 
lel intézte Kolozsvárra : 
A Szent-Ferenc  rend  Szent  Istvánról  nevezett 
erdélyi  tartománya  Főtisztelendő  Tartomány 

Főnökének 
Kolozsvár. 

Főtisztelendő  Proviniciális  Ur! 
Midőn a megpróbáltatások e nehéz napjai-

ban küzdő Magyarországunk népe : imádkozik a 
seregek hatalmas Ura és Istenéhez, gyermek bi-
zalommal ekép száll imádságunk a boldogságos 
szűzhöz is, hogy: „no feledkezzél  meg n te né-
pedről, szegény Magyarországról : a melynek ol-
talmaznja és pártfogója  |««ttél!" 

Lelkünkben fenséges  nyugalom honol, mert 
meg vagyiltik győződve arról, hogy a jó Isieu ég 

Magyarország Nagyasszonya ós királynéja meg-
fogja  hallgatni Magyarország gyermekeinek ég-
felé  törő imáját. 

Azonban hitünk tanítása szerint az imád-
ságnak munkásnak kell lennie s ezért minden-
kinek ki kell vennie részét a honmentés nehéz, 
de magasztos muukájából. 

Vitéz fiaink  a csatatéren küzdenek , Gyer-
mekeink ártatlan lelkük imájával ostromolják az 
eget: leányaink ós asszonyaink a csatában küzdő 
övéikért hulló könnyeikkel öntözik szorgalmas 
kezük munkáját; nem csak, hanem díszeiket, 
ékeiket rakják le a haza oltárára. „Aranyat 
vasért" Főtisztelendő l'rovinicialis Ur! 

Mi e magasztos percekben igy gondolko-
zunk : Magyarország leányai és asszonyai e ne-
mes versenyében, helyesebben szólva : áldozat-
készségében, amellyel kéréseiket a haza oltárára 
leteszik, részt akar venni Magyarország első asz-
szonya ; a Boldogságos szűz, Magyarország nagy-
asszonya és királynéja is : S neki vannak ék-
szerei, kincsei. Az öt szerető és benne bizó lel-
keken kivül ott vannak az ő ékszerei a kegy-
helyek zárdáiban és templomaiban. A Mária ék-
szerei ezek, a melyeket a meghallgatásra talált 
hálás lelkek adtak a magyarok Nagyasszonyának. 

Mi ugy gondoljuk, hogy most, mikor min-
den értékre szüksége van a hazának, a boldog-
ságos szűz boldogan nyitja ki kincsos házait, s 
bátorítólag teszi le azok kincseit az ő országa 
oltárára. 

Máriaczell gyermekei megértették a boldog-
ságos szűz akaratát s oda adták kincseiket a 
hazának. Mennyivel inkább megértik ezt Magyar-
ország szerzetes rendjei s legkivált szentferencz 
hazafias  gyermekei, kik mindannyiszor, valahány-
szor veszelyben volt a haza, nem csak izzó lel-
kűkkel, de életükkel is áldoznak a hazáért. 

Teszik ezt a mostani nagy időkben is ! 
Meggyőződésünk az, hogy Szent Ferenc 

rendje erdélyi tartománya fiainak  szivéből be-
szélünk, midőn azzal a hazafias  kéréssel fordu-
lunk a Főtisztelendő l'rovinicialis Úrhoz, hogy 
Magyarország Nagyasszonya és királynéja szán-
dekának megfolelőleg  a Boldogságos Szűz Csik-
somlyói kegytemplománál levő ékszereit, emlék-
tárgyaiba haza oltárára felajánlani  kegyeskedjék. 

A hazafias  rend e felemelő  cselekedetét 
megfogják  őrizni a történelem lapjai a késő uno-
kák számára s azok ebből vallásos és hazafias 
érzést; forró  Mária tiszteletet és szeretetet fog-
nak meríteni s az ország kegyhelyei utánozni 
fogják  Szent Ferenc erdélyi fiainak  teleinelő ha-
zafias  áldozatkészségét. 

Még egyet ! A vasgyürü, amelyet a Boldog-
ságos Szűznek ad a haza, még szorosabbá fogja 
tenni azt a magasztos frigyet,  a mely Magyaror-
szág és dicső királynéja a Boldogságos SzUz kö-
zött a századokon át fennállott. 

Hazafias  kérésünk megújítása mellett va-
gyunk a Főtisztelendő l'rovinicialis Urnák 

Kelt Csíkszeredán, 1914. okt. hó. 
Hazafias  tisztelettel: 

Pótz Antal  s. k., Gyaiókay Sándorné  s. k., b. jegyző. a cvikvárrafgyei  Auguszta ..yorsxtfély alap kozp. ugy*ejtet., lúiutu. i-lnukr. 

Aranyat vasérti 
Folytatás. 

A csikvármegyei gyorssegélyalap központi 
ügyvezető bizottságához a következő adomá-
nyok érkeztek: 

Bocskor Irén Csikszentmárton, 1 pár 
arany fülbevaló  vörös szinü kővel. Bocskor Ro 
zsika Csikszentmárton, 1 pár arany fülbevaló 
3—3 kis kékkövei. Márton Bernádné Kozmás, 
I arany gyürü mármar. gyémántal. Potovszky 
Lászlóné Kozmás 1 pár arany fülbevaló  opál 
kővel apró gyöngyei. Potovszky Dóriké Koz-
más, 1 nöi arany gyürü kőnélkül. Lőrincz Fe-
rencné Kozmás, 1 arany gyürü vörös kővel. 
I.örincz Ferenc Kozmás, 1 arany gyürü vörös 
kővel. Mátyás Istvánné Kozmás, I arany gyürü 
sötét vörös kővel. Szilveszter Lina Kozmás 1 
nrany jegygyűrű. Leslyán Borbála Kozmás I 
kis arany tüggö. Darvas Ferencné Kozmás I 
női arany gytlrü 3 kis kö és apró gyöngyei. 

Janovitz Józsefnc  úrnő, csíkszeredai lakós 
gyűjtése az Unió erdöipar r.-t. baraczkosi és 
gyimesi gozfürésznél  alkalmazott tisztviselőktől 
l.iguornik Fülöp hivatalnok Qyitnes, 1 arany 
gytlrü gyémántkővel. Berci István felügyelő  Gyi-
uies, 5 K készpénz, özv. Fridlcndcrné üyimes 
10 K készpénz. Szilágyi Erzsébet Csíkszereda! 
• > K készpénz. Fridtender Lajosné üyimes lö 
K készpénz. Iloiiman Ü. Lajos gyárigazgató 
üyimes, 2tl K készpénz. Bellák Lipót tisztviselő 


