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SZÉKELYSÉG 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 

Előfizetési  árak : 
Egész évre 8 korona. 
Fél évre 4 korona. 
Negyed évre . . 2 korona. — Egyes szám ára 4 fillér. 

A külön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják 
A háboru tartama alatt megjelenik szükség szerint. 

Felelős szerkesztő : 

Szentkatolnai CSEH ISTVÁN. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelység könyvnyomdája, hová előfizetési  dijak, hirdeté-
sek. cserepéldányok küldendők. Hirdetési dij előre fizetendő 
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Jótékonyság és hazafiság. 
A háboru, inidön útjára szabadítja a 

féktelen  vad veszedelmet, ugyanakkor nagy 
erények forrását  nyitja meg. A békében 
különvált, közömbös, sót egymással szem-
ben gőgös ellenségességgel elzárkózó társa-
dalmi osztályok tagjaiban egyszerre meg-
rezdül a szivek mélységében rejtőző emberi 
érzés. Ez egyszerre közös fájdalomba,  kö-
zös szeretetbe és lelkesedésbe fonja  az egész 
nemzetet. A megkövesült lelkekbe zárt szik-
rát kicsiholja a harci kard, hogy jótékony 
tüzet gyújtson vele a hazaszeretet és em-
beriesség oltárán. Nem kell ügyet vetnünk 
azokra, akik még ma is kitérnek e láng 
melege elől és nem ébrednek kötelességük 
tudatára. Ilyen betegesen egoista alakok 
mindig voltak és lesznek bármely ország-
ban és bármely nemzetben. Ezeknek saját 
lelkiismeretük és később megérdemelt kire-
kesztésük lesz a megtorlójuk. Sokkal lelke-
sitőbb az a példa, amelyet a milliók föllán-
goló és könyörületes szivének megnyilat-
kozása tár elénk. 

A háboru megfeszített  munkájában, föl-
emelő lelki mozgalmában hősies jelenetei-
ben, gyászos borzalmaiban és nyomasztó 
terheiben részt vesz a sok-sok millió kü-
lönbség nélkül. A katona, aki nemzetének 
javáért küzd és vérzik, az itthonmaradt 
öreg, vagy még éretlen ifjú,  aki munkáját, 
lemondását, nyugalmát és élvezetére szánt 
filléreit  viszi az áldozat oltárára, a nő, aki 
egyszerre erősnek mutatkozik, s mig sze-

mével a szivéhez nőtt hóo halottakat siratja ; 
gyöngéd és szorgos kezésel a sebeket kö-
tözi, a rettegöket vigaszUilja, az árvákat és 
elhagyottakat táplálja. 

De magasztalás nélkül is éreznünk kell 
a legnagyobb legörvendóbb megelégedést 
azon, hogy ez a háboru mily egységes és 
fenséges  érzést szült Magyarországon. A 
magyar haza vérig-csontig ható fogalma,  a 
szent korona varázsa, viselőjének a népek 
szeretetétől és igazi gyermeki hódolatától 
körülragyogott tekintélye egygyé és ne-
messé olvasztott mindent a veszedelem pil-
lanatában. Csodálatosnak mondják ; de a 
mi nem csodás, hanem történeti és pszicho-
lógiai igazságot látunk ebben, ezt mindig is 
vallottuk és hirdettük a multak tanúságaiból. 

Amikor a véráztatta harctereken életét 
és egészségét teszi kockára férfinemzedékünk 
virága: itthon az egész társadalom azon 
fáradozik  kűzérzéssel és akarással, hogy a 
háboru iszonyatosságait enyhíthesse és meg-
szüntethesse. 

Ezúttal az állani is jó példával jár elől. 
Törvény biztosítja ugyan a hadbavonultak, 
hátrahagyott családtagok és a harcképtelenné 
váltak segítségét és ezt a törvényt még 
jobban kiterjesztik : de a törvényes köte-
lezettségen is tulment a kormány és meg-
erősítette igazi szociális elvű gondoskodá-
sát azzal is, hogy bele tudta kapcsolni na-
gyobb arányban a társadalom sokoldalú 
működését a maga jótékonysági akciójába. 
Szolgálatába tudta állítani a jótékonyságnak 
a társadalom minden rendjét és nemét. A 

hadsegitó iroda szervezésének sikere épen 
a különböző jótékonysági szükségletek he-
lyes kielégítésében nyilatkozik meg. A se-
besültek testi épségének helyreállítása mel-
lett kiváló gondot fordit  immár a hivatalos 
vezetés mellett a társadalom a katonák lelki 
szükségletére is. Lelki erősítés lesz minden-
esetre a karácsonyi ajándék is, amely lát-
hatatlan tündérszálakkal fogja  összekötni a 
harcmező sok viszontagságát, téli keserveit 
törhetetlen erővel és bizalommal álló hősök 
szivét az itthonlévókkel és megacélozza ere-
jüket, hogy kivívják a dicsőséges viszont-
látás örömét. 

A hazafiságnak  áldozata a nemzeti hadi-
kölcsön nagy sikere is. Azokat a kis em-
bereket, akik tömegesen siettek részt venni 
az aláírásból, épen nem vezethette anyagi 
érdek. Hisz a kedvezőnek Ígérkező kama-
matozás különbözete igazán nem érinti a 
kis embert. Meg sem érzi azt, s nem is 
szokott hozzá, hogy néhány korona kü-
lönbözetet értékeljen, mert a háztartásában 
nem számit. Ennek értékét csak nagyobb 
töke tulajdonosa ismeri és érzi. A kis em-
ber ellenben valóban még áldozatot is ho-
zott, mert hiszen nem kevés esetben napi 
szükségleteinek rovására erőltette meg ma-
gát, belső hazafias  kötelességének tudatától 
indíttatva, hogy mint a bibliai szegény asz-
szony, odaadja filléreit  a haza oltárára. 

Midőn a háborúnak ezt a hatását lát-
juk, egyszerre átalakul a társadalommal 
szemben joggal kétségeskedhetett peszimiz-
musunk. Ebben a társadalomban van erő. 

A „SZÉKELYSÉG" TÁRCÁJA. 
Közegészség a háborúban. 

Irta : Dr. Barsi Jenő. 

Bizonyos, hogy a háborúban nehezebb a 
közegészséget megoltalmazni, mint béke idején. 
A táborokba gyülekező hadfiak  sokíele betegség 
csiráit hordozzák magukkal, s ezek a tömeges 
együttlét alatt kedvező talajra találnak. A csa-
patmozdulatok s a beteg és sebesült katonák 
visszatérése folytán  pedig ezek a betegségek a 
polgárságot is nagyobb mértékben fenyegetik. 

Mégis alapos okunk van feltenni,  hogy a 
mostani világháborúban a betegségek nem fog-
ják a hadrakelt seregek erejét olyan mértékben 
gyöngíteni, mint ezelőtt, s nem lógnak rendkí-
vüli arányokban elterjedni a polgárságra sem. 
Igaz, hogy a fertőző  betegségek ma is csak ugy 
kisérik a táborokat, mint annak előtte, de ma-
guk a fertőző  betegségek nem olyan veszedel-
mesek többé, mint a múltban voltak. 

Az egyikről, a vérhasról már vaunak tapasz-
talataink. A vérhas a meleg időjárás betegsége. 
Fel is lépett hadseregünkben a nyárutó folya-
mán és nagyobb bajt nem okozott. A polgár-
ság körében pedig csak itt-ott mutatkozott szór-
ványosan egy-egy vérhas eset. Most, a hidegre 
fordult  időjárás miatt teljes megszűnését vár 
hatjuk. 

Igen egyszerű módon húzták ki a méreg-
fogát.  A betegnek elkülönítésével. Ez az, amire 
azelőtt nem gondoltak. Kddig könnyebb bete-
gek mentek tovább a táborokkal, a súlyos bete-
geket pedig a kórházakban a többi betegek közé 

fektették,  vagy beszállásolták őket a családok-
hoz. Igy keletkeztek aztán a súlyos járványok. 

Kedvezőbb lett a helyzet azzal, hogy ismer-
jük a táborok legsúlyosabb lertözö betegségei-
nek okát és a terjedési módját, ügyedül a ki-
ütéses hagymáz az. amelynek okozóját még nem 
sikerült felfedezni.  Csak annyit tudunk róla, 
hogy a nyomorúság betegsége. Ott pusziit, hol 
szük helyen sok ember lakik együtt, s hol ezért 
nagy a piszok és rossz a levegő. Elősegíti ter-
jedését a hiányos élelmezés. — Ezért ostromolt 
várakban ütött ki leginkább. 

Nincs róla hir, hogy a küzdő seregek va 
latnelyikébeu fellépett  volna. Ma már a várak 
is inkább nyitott táborhelyek, hol szabad leve-
gőn él a katonaság. S a várostromok, legalább 
eddig, sehol sem tartottak sokáig. Ha mégis 
mutatkoznék, gyors és szigorú elkülönítéssel en 
nek a terjedését is tneg lehet akadályozni. — 
Ugyanez áll a pestisről is, mely az indiai csa-
patok révén a francia  hadseregben már jelent-
kezett. 

Az élelmezés különben most a tökéletes 
közlekedési eszközök miatt sokkal megfelelőbb, 
mint volt a mult háborúkban s ez nagyban lo 
kozza a harcosok ellentálló képességét minden 
betegséggel szemben csak az ivóvíz miatt ma-
radtak meg, sőt még fokozódtak  a régi nehéz-
ségek. 

Vizszegény vidéken a katonaság néha egy-
általán nem jut ivóvízhez s ilyenkor megissza 
még a pocsolyák poshadt vizét is. És az elfo-
gadható ivóvíz tisztaságát sem lehet ellenőrizni. 
A fertőző  betegségek csiráit még a különben 
teljesen kívánatos külsejű és jóízű vízben sem 
árulja el semmi. Tudományos módszereink nem 
elegendők arra, hogy a víz fertőzött  voltát ki 
tudják mutatni. Csak gyanítani lehet, hogy olyau 

házban, ahol fertőző  beteg van, vagy volt, — 
a kut vize is fertőzött  lehet. A hastiluszos be-
teg például nagyon könnyen fertőzheti  a kut 
vizét s az ilyen viz aztán a háborús időben sok 
tífusz  esetet okozhat. 

Nagy hadiseregek számára azonban a ku-
tak vize mind édeskevés. És ez okozza különö-
sen a kolera gyors terjedését a táborokban. Egy 
beteg katona fertőzheti  az egész folyót.  Neiii 
kell hozzá más, mint liogy fertőzött  edényével 
vizet merítsen. S a folyó  aztán heteken át tar-
talmazza a kolera vibriókat. Az ilyen vizet pedig 
csak forralással  lehet ártalmatlanná tenni. De 
hát az kivihetetlen, hogy a táborban, vagy üt-
közet alatt mindenki c>ak forralt  vizet igyék. 

Ezért a táborokban a kolerás fertőzés  ellen 
védekezni teljes lehetetlenség. Minden katona 
ki van téve annak, hogy a gyomrába kolera-
vibriók kerülnek. Az egészséges gyomor ugyan 
rendszerint megemészti ezeket a' veszedelmes 
jószágokat s a kolerát csak akkor okozhatják, 
ha valami ok miatt szaporodásra képes állapot-
ban a. bélbe jutnak. 

És itt sem mindenkinél. Hiszen tudjuk, 
hogy vannak úgynevezett bacillusgazdák, akik-
nek a belében Vígan tenyészik a kolera -vibrió. 
Semmi bajuk sincs tőle, de a kolerát azért ők 
is terjeszthetik. Igazi kolera-vibriókat tenyészte-
nek, de nincs bennük semmi hajlamosság a 
betegség iránt. 

Bizonyára meg van ennek a természetes 
alapja, de hogy miben áll ez. azt a tudomány-
nak eddig nem sikerült kiderítenie. Ellenben áz 
embert a kolerával szemben ellentállóvá tenni 
ma már mesterséges uton is tudják. A vibriók-
ból kivonatot csinálnak, beoltják vele az embert 
s az ilyen beoltott emberre a kolerának már 
sokkal kisebb a hatása. Sőt kétszeri beoltás 
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Ennek egészséges a törzse. A dekadens 
áramlatok, az anyagias elvek tulsarjadzása 
megtámadhatta külsejét; de a szive, gyö-
kere ép maradt. A háboru éles vágással 
ugyan, de a nemes eszményiség gályát 
oltja bele a megtisztuló törzsbe. Hisszük és 
reméljük, hogy a beoltott galy egészséges 
fejlődésnek  fog  indulni s a béke napja nem 
fogja  leperzse'ni, hanem még erősebb bok-
rosodásra inditani, hogy a jövőben az egész 
nemzet és az emberiség hasznára állandóan 
nemes gyümölcsöt teremjen. Mert csak igy 
lesz meg a háboru megtisztító hatásának 
eredménye, amelyért érdemes volt százez-
reknek vérontása. 

A háboru krónikája. 
December 13. Csapataink a Kárpátokban 

folytonos  gyóieltnei ütközetek közt, föl  nem tar-
tóztatthalva nyomulnak a Kárpátokban előro. 

Tegnap 2000 foglyot  ejtettünk. A Iopkovi 
hegyvidéktói nyugatra eső szorosok ismét kezünk-
ben vaunak. A Kárpátok galíciai lejtőjén nagy-
harcok indultak meg. 

Przemyalből kitört védőserség 700 foglyot  ej-
tett, 18 gépfegyvert  és sok lőfzerl  zsákmányolt. 

A Lodz körüli harcokban az oroszok óriási 
veszteségeket szenvedtek. Az elhagyott orosz 
lövészárkok tele voltak halottakkal. A halottak 
sokasága túlhaladja a taneubergi csatában talál-
tak számát. Egyetlen magaslaton 887 orosz holttest 
feküdt  Az oroszok voszloscge a 80.000 fogllyal 
együtt a lodz-lovici harcokban 150.000 ember volt. 

A tűrök hajóraj bombázta liatum környé-
két. Mohamedán perzsa törzsek megvertek három-
ezer fényi  orosz sereget. 

December 14. Zemplén vármegyét az oro-
szoktél teljesen inotisztitottuk. 

A Kárpátokon át előnyomult csapataink ismét 
többszörös harcok között — erélyesen folytatták 
az oroszok üldözését. Délután elfoglaltuk  l.'jszau-
deczet. Guybow, Gorlice és Zmigrod helyiségekbe 
is újból bevonultak csapataink. 

A nyugot-galiciai csatában az oroszok déli 
szárnyát tegnap Limanováuál megvertük és vissza-
vonulásra kényszeritettük. Az oroszok üldözéséi 
megkezdtük. 

Észak-Lengyelországban a némotek több 
orosz hadállást elfoglaltak.  Eközben tl.OoO oroszt 
fogtak  el és 43 géppuskát zsákmányoltak. 

Szerbiában a Karagyorgyevics-dinasztia 
ellen mozgalom indult, melynek élén az Obre-
novics-párt áll. 

A németek Ypermiéi áttörték a francia  had-
állásokat. 

December 15. N'yugat-Galiciában folytattuk 
az oroszok Üldözését, amely kisebb-nagyobb harcok 
közben észak felé  mindenütt tért nyert. 

Pokla isnu-t a mi birtokunkba van. 

A Kárpátokon át előrenyomult oszlopaink 
tegnap és tegnapelőtt 9000 oroszt foglak  el és 
10 géppuskát zsákmányoltak. 

Arcvonalunkon a Hajbrot és Krakótól keletre 
fekvó  terület között, valamint Dél-Lengyelország-
ban a helyzet változatlan. 

A Driuától délkeleti irányban indított offen-
zivánk Valjevótól délkeletre nagy túlerőben lévő 
ellenségre talált. Ez ot'fenzivánk  ideiglenes fela 
dását és csapatainknak a kedvezőbb terepsza-
kaszra való visszavonulását eredményezte. 

Lovitztól északra a németek támadása az 
alsó Hzura felé  még elóbre haladt. 

A Sultáu .lavus Selim cirkáló december 
10-én eredményesen bombázta liatum orosz kikötőt 
A város a törökök tüzelésétől felgyulladt.  A 
Kaukázusban a török offenzíva  állandó sike-
reket ér el. 

December 16. Jobb szárnyunk szükségessé 
vált visszavonása folytán  előállót hadműveleti 
helyzet tanácsossá tette, hogy Belgrádot egye-
lőre feladjuk.  A várost harc nélkül ürítettük 
ki. A csapatok a kiállóit fáradalmaktól  és harcoktól 
szonvedtek ugyan, de a legjobb szellemtől vannak 
eltelve. 

Xyugat-Galiciában hadseregünk offenzívája  a 
ollenséget viszavonulásra kényszerítene és az oro-
szok arcvonalát Dél-Lengyelországban is megin-
gatta. Az ellenséget Nyugat-Galiciában délfelöl  fá-
radhatatlanul üldöző csapataink tegnap .lasló-Kaj-
brot vonalában jutottak. Üldözés közben valamint 
az utolsó csatában az eddigi jelentés szerint har-
mincegyezer oroszt fogtunk  el. Ma hirek érkez-
tek, az ellenség ltajbro-Niopotonice-Wolbroni-
Nuvoradomak-Pietrkow egész voualou, vissza-
vonuló mozdulatokat lesz Az Erdős Kárpátokban 
az ellenséges erőknek a Latorca völgyében való 
előnyomulása ellen megfelelő  intézkedést tettünk. 

A francia-angol  soregük Nieuport ellen 
támadási kiséreltok meg, melyet a tenger felől 
hadihajók tüzeléssel támogattak. A németek a táma-
dást visszaverték ós 4Ö0 franciái  elfogtak. 

Észak-Lengyelországban a németek támadása 
sikeresen halad előre Ellenségnek több megerő-
sített támaszpontját rohammal bevettük és 300 
íogl.vot ejtettünk, 4 gépfegyvert  zsákmányoltunk. 
Dél-Lengyelországban a szövetséges seregekkel 
együtt harcoló csapataink tért nyertek. 

Dec. 17. A törökök kaukázusi arcvonalának 
jobb szárnya ellen az oroszok támadási intéztek, 
melyet azonban viszavertek. A török csapatok 
Van nevü vilajet halárán Sarai mellett támadást 
kezdettek és több ellenséges támpontot ostrommal 
bevettek. Az Asscrbeidsanban operáló csapatok 
egyike Seldos mellett az Urmialő déli partján 
perzsa lovassággal közösen megtámadott egy ko-
zák ezredet és azt teljesen megverte, oroszokat 
üldözte és hatalmába kerítette a város előtt álló, 
lőszerrel megrakott orosz hajót. 

A perzsa törzsek vállvetve harcolnak a tö-
rökökkel az oroszok ellen, lrhami perzsa kurd 
vezér a causz liulukba bevonult török csapa-
tokhoz 10,000 emberével csatlakozott. 

legalább fél  évre, dc hosszabb időre is télies 
mentességet okoz. 

Ez az oltás a mai világháború legnagyobb 
•leleménye. Megóvja a táborokai a kolera ret-
r.etes pusztításaitól. 

A polgári lakosságnak egyelőre nincs szük-
J. ra, hogy magái a kolera elleni védőoltások 

:la vesse. A kolerái úgyszólván kizárólag az 
( Víz közvetíti. A mull évszázadban azérl sze-
li: annyi áldozatot, mert az ivóvizet cgyáltalá-

n e , n oltalmazlák a fertőzéstől.  S a hová a 
kral behurcolták, oll a vizbemártott vödrök 
korsók révén úgyszólván az összes kulák rö-1 idó alall fertőzőitekké  váltak. A hamburgi 
\ Kolerái pedig épen az idézte lil.hogyko-

.aval fertőzőn  munkásokra biziák a vízvezetéki 
nedencék tisztítását. 

A közelinullban Budapesten előfordult  ko-
ra-esetek majd mindegyikében ki lehelen mu-
• í : "OK.V az illetők nyers Duna-vizet itlak 
i'.avíz-ivásra rászoríthatná a háboru a főváros 
•z lakosságai, ha ostrom alá kerülnének 
it az stroinlók a vizvezeléket elpusztíthatnák 

'.-írom esetén lehal szükséges volna a város-
•an mindenkit beoltani. 

> lJ , i S r í e r c k u , ' á n a k o l c r á s fertőzés  sok-
..al ritkább. De azerl ügyelni kell ott, hol a ház-
tartás számara mindent idegenből szereznek be 

A védekezésben tehát nincs semmi nehéz-
seg. De ha emellett a közönség még szól is 
fogad  cs betartja a halóságok közzétett liyycl 
meztetcscit, semmitől sem kel! tartania Ennek 
dacára a kolera még mindig rendkívüli rém a 
közönség szemében. 

A közegészségügy terén mindenesetre jo-
gosultabb a tulbuzgóság, mert inkább legyünk 
többel, sem mint valamit elmulasszunk. De vég-
tére is itt vannak bizonyos halárok. Szükség 
nélkül nem szabad az állami és társadalmi élet 
egyéb, fontos  nyilvánulásait akadályozni. 

Es különös, hogy a közönség főleg  a hi-
vatalos helyeken való érin kezesben látja a főve-
szedelmet Pedig a hivatalos és magánjellegű 
érintkezés közi természettudományi alapon nem 
lehet különbségei tenni. És ha az embereknek 
egymással való érintkezése kolerás időben csak 
ugyan veszélyes volna, akkor elsősorban az 
összes vendéglőkét, kávéházakat, inozgószinhá-
zakal és közlekedési eszközökel kellene haszná-
laton kívül helyezni. Ezekben vannak együtt az 
emberek néha igazán bámulalraméltó zsúfoltság-
ban. — s 

Igénybeveszi ezeket akármelyik bacillus-
gazda polgártársunk is. Meglógja a kilincset, 
széket, csészéi, poharai, tányért, evőeszközt, 
vagy a kocsi kapaszkodóját. Sőt a (elsorolt tár-
gyak egy részét szájához is veszi. Azok az.án 
belekerülnek a mosogalóvizbe a többi k zé 
anélkül, liogy előbb fertőtlenítenék.  A mosogató-
vizpedigminden inkább, mintfcrtötlenitöfolyadék. 

És ezekre senki s' in gyanakszik. Leülünk 
az üicsen hagyoll helyük é Nyugodtan haszná-
lunk utánuk mindent, ellenben uem merünk az 
ismerőseinkkel kezet fogni  és leltjük a gver-
mekeinkcl az iskolábajáráslól. 

De hát hiába! A közleltogásnak kell vál 
, óznia hogy tárgyilagosabbak lehessünk a ko-
I lerával szemben. 

Dec. 18. Megvert orosz főerőket  Krasuóló] 
lfzura  torkolatáig terjedő egész 400 kilóméter 
hosszú csatavoualon üldözzük. 

Dél-Lengyelországban az előnyomulás ua 
gyobb harcok nélkül folyt.  Pitrokow várost olsó 
Vilmos német császár és Poroszország királya 
révet viselő 84-ik ca. és kir. gyalogezred, lirze-
soborz várost podig a nagyszebeni 31 -ik gy. ez 
red osztagai bevették rohammal. Przmysl hősies 
várőrsége a vártól távolabbi előterén során ered-
mennyel folytatta  a harcot. 

Kárpátokban a helyzet lényegesen még nem 
változott. 

Nyugaton tegnap ellenséges támadások 
egész sora történt. Még folyik  a harc. Több tá-
madást visszautasítottunk. 

Kelel-|>oroszországi határon az orosz lovas-
támadást visszavertük. 

Lengyelországban az ellenség üldözését 
folytatjuk. 

Az oroszok íőlött szövetséges se-
regeink nagy győzelmet arattak, minek 
következtében az orosz hadsereg egész 
arcvonalon Lengyelországban, Galíciá-
ban, Kárpátokban visszavonulóban van. 

A foglyok  számáról még nem ér-
keztek adatok. 

A Vöröskereszt Egyesület közös köz-
ponti értesítő irodájának újjászervezése. 

A Vöröskereszt egyesület a hadifog-
lyokat gyámolító és tudósító irodáját újjá-
szervezte, liogy u hadifoglyokról  való adat-
gyűjtést és a hozzátartozóknak a hadifog-
ságban levőkkel való levelezést egységessé 
és gyorsabbá tegye. 

Az iroda cime : „ Közös  központi  iroda, 
tudősitő  iroda  hadifoglyok  ügyeiben".  (Ge-
meinsames Zentralnachweisebirean, Aus-
kunftstelle  für  Kriegsgefangene)  Wien, I. 
Jasomirgott strasse 6. Sürgönyeim: „4tis-
kunftstelle  Krigsgefangenr". 

Az iroda ügyköre a következő : 
1. Felvilágosítást nyújt osztrák és ma 

gyar állampolgárokról, a kik ellenséges or-
szágokban, mint hadifoglyok  és internáltak 
tartózkodnak, továbbá az ellenséges álla-
mokban hadifogságban  lévő olyan egyének-
ről, a kik katonák hozzátartozói. 

2. Hadifog1  »'ok levelezéseit közvetíti és 
a levelezést hivatalosan ellenőrzi. 

3. Közvetíti a hadifoglyoknak  és ellen 
séges államokban internáltaknak szóló pénz-
küldeményeket (Anglia és Franciaország 
kivételével.) 

4. Felvilágosítást nyújt elesett és az 
ellenség altal logságba ejtett osztrák és 
magyar katonai személyekről, valamint olyan 
katonákról, akik ellenséges állani területén 
kórházakban vagy máshol elhaltak. 

Népfelkelő  tisztek s altisztek kiképzése. 
Az egyéves önkéntesi karpaszoinány vise-

lésére köztudomás szerint, az 1878. évtől az 
18ÍHJ. évig terjedő időközben született és a 
népfelkelési  bemutató szemlére felhívott  azok 
a népfelkelésre  kötelezettek is feljogosítottak, 
kik a véderöről szóló törvényben az egyévi 
tényleges szolgálat kedvezménye tekintetében 
megállapított ludományos képzettséget annak 
idején állításuk alkalmával igazolták, vagy pedig 
most már a népfelkelési  bemutató szemlén iga-
zolják, ha erkölcsi szempotból kifogás  alá nem 
esnek. 

Az egyévi önkéntes! karpaszomány viselé-
sére vonatkozó jog elismerése az illető népfel-
kelésre kötelezettnek ugyan azt a helyzetet biz-
tosítja, mim az egyévi önkénteseknek ; az illető-
ket léhát a lehetőséghez képest külön osztagok-
ban képezik ki és amenyiben a többi feltételek-
nek megfelelnek,  annak idején altisztekké fogják 
őket kinevezni. 

Az első katonai kiképzés befejezése  után a 
szóbanforgó  népfelkelésre  kötelezettet — ha az 
e tekintetben negállapitott teltételeinek meg 



szám. S Z É K E L Y S É G -ik oldal. 
Ideinek — a szükséghez képest a tartalékos tiszti 
képesítés elnyerését célzó kiképzésnek lógják 
alávetői és a jó eredmény elérése esetében tiszt 
jelöltekké, illetőleg hadapród jelöltekké nevezik ki. 

A kiképzési idiszak letelte után közvet-
lenül a csapattestek hez beosztott többi népfelke-
lésre kötelezettek, akik az említett további szak-
kiképzésben nem részesültek, hasonlóképpen, 
mint az egyévi önkéntesek, hadapródokká lesz-
nek kinevezhelők, ha az ellenség előtt személyes 
bátorságukkal a rájuk bízott raj, szakasz vagy 
őrjárat körültekintő és ügyes vezetésével kitűntek, 
jó példával buzditólag hatottak, vagy pedig 
általában szakaszparancsnokságra gyakorlatilag 
alkalmazhatóknak bizonyullak, feltéve,  hogy ma-
guktartása szolgálaton kivüli viszonyukban sem 
kifogásolható. 

H I R E K . 

— Köszönetnyilvánítás. P. Mikó Ilona a 
Vöröskereszt Egyesület városi választmányának 
tiszteletbeli elnökké való megválasztása alkal-
mából 100 K-t adományozott. Fogadja ezen az 
uton is adományáért a választmány őszinte kö-
szönetét. 

— Kérelem. A helybeli Vöröskereszt Egye-
sület kéri mindazokat az urakat, akiknek hasz-
nálaton kivüli mellényei és papucsai vannak, 
szíveskedjenek azokat sebesültjeink számára 
ajándékozni s Bodor Gyulánéhoz, Gözsy Árpád-
néhoz vagy Császár Jolánhoz küldeni. 

— Hősi halál. Ágner Béla az itteni róni. 
kath. főgimnázium  tanára, a cs. és kir. 2. gya-
logezred 9. századának tartalékos zászlósa az 
északi harctéren Nowe-Miesto közelében ellen-
séges golyótól szivén találva hősi halált halt. 

A főgimnázium  tanártestülete és a család 
a kővetkező gyászjelentést adták ki: 

A csíkszeredai róm. kath. főgimnázium  ta-
nártestülete mély fájdalommal,  de az élet és 
halál Urának szent akaratán megnyugvó hittel 
jelenti, hogy szeretett kartársa Ágner Béla ren-
des tanár, a cs. és kir. 2-ik gyalogezred 9-ik 
századának tartalékos zászlósa életének 30ik, 
tanári működésének 8-ik évében, az északi harc-
téren, Nowe-Miesto közelében, ellenséges golyó-
tól szivén találva, folyó  évi október hó 16 án 
hősi halált halt. 

Hol a hősök sorsa érte, ott hantolták el 
bajtársai ; mi pedig folyó  hó 10-án, délelőtt 10 
órakor, a gimnázium kápolnájában mutatjuk be 
lelke üdveért a szentmise-áldozatot és ott tar-
tunk emlékére gyász-ünnepet. 

Kelj fel  Ur Isten, s alázd meg ellenségein-
ket I — Győzelmünk harsonája hasson a sirok 
mélyére, hogy akik áldozatul estek, ebben a bol-
dogító tudatban és szent kegyelmedben édesen 
pihenjenek! Csíkszereda, 1914. dec. 11. 

Özv. Ágner Béláné szül. Antal Ida úgy a 
maga, mint az alulírottak és az egész rokonság 
nevében a legmélyebb fájdalommal  tudatja, hogy 
hón szeretett férje,  a legjobb fiu,  testvér, vő, só-
gor és rokon Ágner Béla főgimnáziumi  rendes 
tanár, a cs. és kir. 2-ik gyalogezred 9-ik száza-
dának tartalékos zászlósa életének 30-ik, boldog 
házasságának 2-ik évében, az északi harctéren 
Nowe-Miesto közelében, ellenséges golyótól szi-
vén találva, folyó  évi október 16-án hősi halált 
halt. Drága halottunk földi  maradványait a harc-
téren bajtársai állal emelt sírhant borítja. Lelke 
üdvéért a szent mise-éldozatot folyó  hó 22-én 
délelőtt 10 órakor fogjuk  a karcfalvi  plébánia 
templomban bemulatni. 

Ágyúdörgés között hunytad le szemeid ; — 
Annál csendesebbek legyenek álmaid I 

Csikdánfalva,  1914. évi december 15. 
Ágner József  atyja. Ágner István és Ágner 

Gizella testvérei. Antal Gergely és neje szül. 
Kovács Boriska após és anyós. Anlal Áron, An-
tal Vidor, Antal Gyula, Antal Gerő, Antal Kál-
mán, Antal Dezső, Anlal Béla, Anlal Miska só-
gorai. Tatár Jánosné született Anlal Rózsika 
sógornője. 

— Nyilvános nyugtázás. Gerzon Mátyásné 
borszék—hollósarki lakos a hadbavonult kato-
nák részére 4 drb. vastag alsó trikó ingei, 4 
drb. vastag alsó trikó nadrágot, 2 pár tlanel ha-
risnyát és 1 doboz (100 drb.) cigarettát adomá-
nyozott. mely adományokat vármegyénk lőis-
pánja a hadsegélyző hivatalnak megkuldötte. 

— Halálozás. Nagyajtai Kováts Annuska 
a nagyváradi Orsolya—Szüzek tanítóképzőjének 
Il-ik osztályú szorgalmas növendéke 18-ik éves 
korában rövid szenvedés után, a halotti szent-
ségek felvételével  Nagyváradon elhunyt. Teme-
tése Csikszentmártonon 17-én történt. 

Rodli tilalom. A kereskedelmi ni. kir. 
miniszter ur ugy az országutakon, valamint a 
jármüvek közlekedésére szánt utakon a rodli-
zást betiltotta. A tilalom abban találja indokát, 
hogy a rodlizás nagy mértékben rontja az ut-
testet. Felvágja, feltöri  és annak helyreállítása 
sok időt, jelentékeny költséget vesz igénybe. 

A katonák karácsonya. Néhány lárad 
liallan hölgy utánjárása folytán  sok sebesült és 
beteg harcosnak lesz kellemes meglepetése a 
karácsonyi ünnepeken. Kötelességünknek tartjuk 
már most megállapítani, hogy a nagyközönség 
érdeklődése e nemes mozgalom iránt botrányo-
san lanyha, annál inkább kell értékelnünk azt 
a kitartó és önmegtagadásra valló munkát, amit 
egyesek végeznek. 

— Levelező-lapok a sebesültekért. - A 
.Vörös Kereszt Egylet" dunaparti betegnyugvó 
állomása javára kibocsátott karácsonyi és újévi 
levelező-lapokon Írjuk levelezéseinket. Az ak-
tuális és művészi levelező-lapok darabja 20 fil-
lér és a befolyó  jövedelem a sebesültek javára 
fordittatik.  Minden könyvkereskedésben és tra-
fikban  kapható. Ahol nem kapható, közvetlenül 
csak a levelező-lap terjesztő irodához (Budapest 
IX. Üllői ut 21. szám) tessék fordulni.  Az iroda 
bárkinek készséggel küld eladásra vagy hasz-
nálatra levelező-lapokat. — Minden levelező-lap 
vételével könnyebbülést szerzünk betegeinknek. 

— Az Est és a háboru. Az újság hírszol-
gálatát a háboru állítja a legnehezebb, a legfá-
rasztóbb és a legköltségesebb feladatok  elé. 
Százszorosan nehéz a feladat,  amikor a magunk 
háborúját vívjuk, amikor a mi tűzhelyünk nyu-
galmáért harcolnak a katonáink. Hisszük, hogy 
minden újságolvasó megtanulta már és tudja 
hogy a hirszolgálat pontossága és gyorsasága 
előtt más nagy érdekekre kell tekintettel lennünk, 
mert amikor a mi hadseregünk harcol és vérzik 
mindnyájunkért, mi fáradunk  és nélkülözünk 
velük együtt, de a nagy cél érdekében a mi 
munkánk is beilleszkedik a haditervbe és a ka-
tonai szempontokhoz simul. Az Est munkatár-
sai, akik a magyar irodalom és újságírás leg-
előkelőbb képviselői, ott vannak minden harc-
téren, s a táborokból küldik lelkiismeretes, hü 
tudósításaikat és ismertető színes cikkeiket, ugy 
ahogyan ők maguk tapasztalják. — S boldogan 
látjuk, hogy nemcsak itthoni közönségünk, — 
hanem a velünk szövetséges és barátságos vi-
szonyban lévő külföld  sajtója is a legnagyobb 
elismeréssel sorozza az Estet a világ első hír-
lapjai közé. Hogy pedig még szorosabb legyen 
a kapcsolat Az Est és a hadsereg között, a há-
boru kitörése óta ezerszámra küldi ennek az 
újságnak a kiadója Az Estet a tábori postákon 
és a kórházakba, s örömmel gondolunk arra, 
hogy a hónapok óta messzi harcoló, vagy ide-
gen kórházakban gyógyuló katonáink naponta 
hallhatják a mi szavunkat, a hazai hangot. 

— A világháború költségei. Leroy-Beaulieu 
az ismert francia  nemzetgazdász, nemrégiben 
Párisban az Akadémiában igen érdekes előadást 
tartott a háboru költségeiről és olyan hatalmas 
számokról beszélt, hogy az ember számoló-
képessége valósággal megbukik velők szemben. 
Mindenekelőtt megállapítja, hogy minden egyes 
katonának egy napi ellátása, felszerelése  stb. az 
összes hadban álló hadseregek állagát tekintve 
10—12 frankra  rug. A öl harcban álló nagy-
hatalomnak, Angliának, Franciaországnak, Német-
országnak, Ausztria-Magyarországnak és Orosz-
országnak, havonta háborús kiadása 40 millió, 
font  sterling, vagyis közel 1 milliárd korona. 
Ha ez a háboru. — mint az 1870—71-es po-
rosz-írancia háboru hét hónapig táti, akkor 
ennek az öl nagyhatalomnak 84 milliárdjába fog 
kerülni a háboru. Ehhez kell még számítani 
Leroy-Beaulieu szerint 3—4 milliárd frankot,  a 
mit Belgium, Szerbia és más kisebb államok, 
költenek el, valamint egyes semleges államok, 
a melyek hadseregünket hadilétszámra állították, 
"gy. hogy a háboru hét hónap alatt mindent 
összeszámítva mintegy 40 milliárdba kerülne. 
Leroy-Beaulieu szerint azonban a háboru után 
nem következlietik rögtön béke, hanem egy több 

évig tarló átmeneti időszak fog  beállni, a mely-
nek kiadását évenként 200 milliárdra becsüli. A 
háborúnak és a háboru után következő időknek 
kiadásait tehát — a magánemberek veszteségei-
től eltekintve, — Leroy-Beaulieu 1500 milliárdra 
becsüli, a mi talán kissé túlzott szám. 

Rozsavölgyi Album 1914. karácsony' 
a napokbjn hagyta el a sajtót. Az album kiadója 
mellőzöl! minden üzleti számitást és ennek ered-
ménye, hogy az album tartalmának összeállítása 
és kiállítása várakozáson felül  sikerült. Országunk 
első zenemű kiadó cégétől csak jót vártunk és 
a legjobbat kaptuk. 80 oldalon 33 értékesnél 
értékesebb operett, kabaré, magyar és hazafias 
dalt tartalmaz a 4 - koronás album, Huszka, 
Jacobi, Szirmai, Zerkovitz világsikert aratott 
müvei között találjuk a legnépszerűbb magyar 
és müdalokat, valamint az alkalmi hazafias 
darabokat a legjobb letétben. Az album Ízléses 
és diszes kiállítása, valamint gazdag tartalma 
révén a legalkalmasabb karácsonyi ajándék. — 
Megrendelhető lapunk kiadójában, vagy az al-
bum kiadójánál: Rózsavölgyi és Társa cs. és 
kir. udvari zenemű kiadó cégnél, Budapest, IV. 
Szervita-tér 5. sz. 

Aranyat vasérti 
Folytatás. 

A .Csikvármegyei Auguszta gyorssegély-
alap" küzponti ügyvezető bizottságához bekül-
dött arany és ezüst ékszerek, tárgyak és kész-
pénz adományokról: 

Hurubeán János Gy.-tölgyes, 2 korona 
készpénz. Hemdi Melmed Gy.-tölgyes, 5 korona 
készpénz. Rósler Janka Gy.-tölgyes 1 drb. arany 
gyürü. Özv. Korpos Ádámné Gy.-tölgyes 1 drb. 
gyémántfejes  arany gyürü. Tamás Mártonné 
Gy.-tölgyes, 6 korona készpénz, Özv. Zakariás 
Kristófné  Gy.-tölgyes, 1 drb. arany gyürü. Orosz 
Istvánné Gy.-tölgyes, 2 korona készpénz. Csató 
Izabella Gy.-tölgyes, 5 korona készpénz, 7 drb. 
arany törmelék. Jakabos Gézáné Gy.-tölgyes, 
1 drb. arany gyürü. Dobribán Péterné Gyergyó-
tölgyes, 3 korona készpénz. Gál Ignácné Gy.-
tölgyes, 1 drb. arany gyűrű és 1 pár arany 
függő.  Gál Juliska Gy.-tölgyes, 1 drb. arany 
gyürü. Gyöngyősy Jánosné Gy.-tölgyes. 1 drb. 
arany gyürü. Dr Lázár János Gy.-tölgyes, 5 
korona készpénz. Váradi Lászlóné Gy.-tölgyes, 
2 korona készpénz. Balog Lajos Gy.-tölgyes, 2 
korona készpénz. Fábián Juliánná Gy.-tölgyes, 
t drb. arany gyürü. Szabó Dánielné Gy.-tölgyes, 
l drb. arany bros és 1 drb. ezüst törmelék. 
Dobribán Miksa Gy.-tölgyes. 2 korona készpénz. 
Niszel Blanka Gy.-tölgyes, 1 drb. arany nyak-
lánc függővel.  Szentgyörgyi Rózsika Gy.-tölgyes, 
5 korona készpénz. Hajnód László Gy.-tölgyes, 
5 korona készpénz. Niszel Rózsika Gy.-tölgyes, 
1 drb. arany gyűrű kővel, 1 drb. órakarabin. 
Merovits Mariska Gy.-tölgyes. 1 darab arany 
gyürü kővel. Fancsali Rózsika Gy.-tölgyes. 5 
korona készpénz. Rótli Erzsike Gy.-tölgyes, 1 
drb. arany melltü és 1 pár arany lüggó. Kab-
debó Margit Gy.-tölgyes, 1 pár ezüsl függő. 
Issler Leontin Borszék, 1 pár arany függő.  Csató 
István Gy..tölgyes, 5 korona készpénz. Csató 
Istvánné Gy.-tölgyes, 5 korona készpénz és 1 
drb. arany gyürü. Jelitsch Anna Gy.-tölgyes, 5 
korcna készpénz. Ifj.  Tódor Antal Gy.-tölgyes, 
10 korona készpénz. Lenczner Bernát Gyergyó-
lölgyes, 1 drb. arany gyürü kővel. Szabó Ilona 
Gy.-tölgyes, 1 drb. arany karika gyürü, Reben-
dits Juliska Gy.-holló, 1 drb. arany gyürü kővel. 
Izsák Zalmeu üy.-holló, 5 korona készpénz. Ko-
vács József  Gy.-tölgyes, 4 drb. ezüst óra függő. 
Kovács Józsefné  Gy. tölgyes, 1 darab arany 
gyürü és 2 drb. arany törmelék. Zahari l.eay 
Gy.-tölgyes, 1 drb. ezüsl nyaklánc. Zahari Frida 
Gy.-tölgyes, 1 drb. arany karika gyürü. Schön-
berger Jenő Gy.-lölgyes, 1 drb. arany gyürü 
kővel. Scliönberger Jenőné Gy.-tölgyes, 1 darab 
arany gyürü. Görög Gyula Gy.-tölgyes, 1 drb. 
arany gyürü. Görög Gyuláné Gy.-tölgyes, 1 
drb. arany gyürü. Szudách Bella Gy.-tölgyes, 2 
drb. arany gyürü kővel, 1 drb. arany melltü 2 
drb. kékkővel, 1 drb. arany gyürü kőnélkül, 1 
drb. arany kancsótüggő, I darab arany lemez. 
Simon Zelma Gy.-lölgyes, t drb. ezüst szem-
üveg, I drb. ezüst függő,  1 drb. aranyozott 
eziist medaillion, 1 drb. arany lüggö és 2 drb 
arany törmelék, 1 drb. arany ceruza, 1 darab 
aranyozott ezüst galamb, és 1 drb. zsuzsu. 

A gyergyószentmiklósi városi helyi bizott-
ság elnöke Orel Dezső ur gyűjtése : Bocsánczi 
nővérek Gy.-szentmiklós, 3 drb. arany gyűrű 
kőnélkül. György Balázs Gy.-szentmiklós, 2 ko-
rona készpénz. Stein Józsel Gyergyószentmik-
lós, 1 drb. arany gyüril sötét piros "kővel. Gir-
csis Béláné Gy.-szenimiklós, 1 pár arany fülbe-
való, 5 korona készpénz. Gircsis Béla Gyergyó-
szentmiklós, 1 Idrb. ezüst óralánc, 4 drb. ezüsl 
pénz és 5 korona készpénz. Pétcríy Ferencné 
Gy.-tölgyes, 2 drb. ar.-ny gyürü kőnélkül. Dr. 
Benke Antalné Gy.-tölgyes, 1 drb rövid női 
arany óralánc Dr. Benke Antal Gy. tölgyes, 1 
drb. arany karika gyürü. Gráb Mól kereskedő 
üy.-tölgyes, 10 korona készpénz. 
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A gyergyótölgyesi járás helyi bizottság el-
nöke Veress l.ajos löszolgabiró ur gylljtesc: 
Üerson Mariska Borszék. 1 drb. arany gyürü 
kőnélkül. Gerson I leién Borszék, 1 drb. arany 
„vürü. Smilovits Fáni Bélbor, 1 pár arany függő. 
Smilovits Mariska Bélbor, 1 pár arany függő. 
Dr Smilovits Salamon Bélbor, 10 korona kész-
pénz. Smilovits Itzigné Bélbor, 20 korona kész-
nénz és I drb. aranv függő.  Fndmanu Dávid 
Bélbor 5 korona készpénz. Ziegler Berkóné 
Békás,' 10 korona készpénz. Vároczi Andorne 
Békás, 1 pár arany tüggö apro teher köve. 
Kabdcbó Irénke Békás, 1 darab arany gyürü 
Mendel Janka Békás, 1 drb. arany gyürü és 1 
sziv Mendel Huska Békás, 1 drb. arany gyürü. 
Snielinann Zéligné Békás, 10 koroua készpénz. 
Kupfertnann  Mórilzné Békás, 1 drb. ezüst nc 
•1 drb ezüst csal. Wivirszki Hermina Bekas. 2 
nár aranv lüggö és 1 arany lánc darab. Goldeu-
S g J a k a b l«ás, 5 korona készpénz. Golden-
berg Jakabné Békás, 5 korona készpénz. Jüster 
Teréz Gy.-holló, 1 drb. arany melltü. Lengyel 
Gerőné Borszék, 1 drb. arany karika gyürü, 
üerson Dávidné Borszék, 1 pár arany függő. 
Kovács Endréné Gy.-hollo. 1 ezüst karkötő. 
Dobreán Demeterné Gy.-tölgyes, 1 darab arany 
ieevevürü és 10 korona készpénz. Vmcze Gyu-
áné Borszék, 1 pár arany függő,  1 drb, arany 
lánc csat. Kabdebó Lászlóné kereskedő neje 
Csikszenteyorgy, 1 drb. arany melltü. Magyar 
H e r m a n n Csikszereda, e drb. arany fülbevaló 
karika 3 drb. kis arany törmelék es 6 korona 
készpénz. Rudits István épitészi vállalkozo Cs.-
szereda, 1 drb. p i r o s korál köves ferit  arany 
gyürü. Aponyi Károlyné Cs.-szereda 1 drb 
kékes szürke kövü nöi arany gyurll. Hokclnld 
Károlyné Csikszereda, 1 drb noi arany gyurti 
2 hiányzó és 1 kék kővel. Hadnagy Boris Cs.-
szereda, 1 drb. arany fülbevaló  apro gyöngyök- j 
kel és 1 piros kővel. Aponyi Anna Csíkszereda, 
1 darab ezüst nöi gyürü 4 kek opál_ kővel 
László Rózsika Ditró, 2 drb. arany lüggo egyik 
1 kis sárga, másik 3 kis feher  kővel. Cziko Já-
nos és neje nyug. pénztárnok Mindszent, 2 drb, 
aranv icuv-KVürü cs 10 korona készpénz. Sü-
megi Vilmos orsz. gyttl. képviselő Budapest, 
100 korona készpénz, özv. Löwy Jakabné Cs.-
szereda 20 korona készpénz. Dr. Harmatli Leo 
jár orvos Csikszereda 1 darab férfi  arany óra-
lánc. Veress Elekné Csíkszereda, 5 korona kész-
pénz. 

A midőn a fent  elősorolt tárgyak és érte-
kék átvételét ezennel nyilvánosan nyugtázzuk, 
egyszersmind hálás köszönetünket nyilvánítjuk 
mindazoknak, kik a nemes cél érdekeben akar 
mind gyűjtők, akár mind adományozok ezen , 
eddigi szép eredmény elérésében közreműködtek. I 

A Csikmegyei Auguszta gyorssegély-alap" 
központi ügyvezető bizottságainak nevében es 
megbízásából: 
Pótz Antal,  Oyalókay  Sándornc 

Jegyző. , , ,„ eln<>k-
Folytatása következik. 

— — 

Felhívás 
a „Hungária hadi biztositó pénztár" ügyében. 

Megérezzük a mi nagy harezunknak sok-sok | 
baját és minden igyekezetünkkel azon kell len- , 
Iliink, hogv azokat enyhítsük. Legfőbb  feladatunk, 
hogy gondoskodjunk azoknak hátramaradottjairól, 
a kik a háborúban liósi halált lelnek ; ok veru- | 

ket ontják a hazáért, de itt maradnak az özve-
gyek és árvák. Segítsünk rajtuk ! Ennek előmoz-
dítása végett a Hungária Általános Biztositó 
Részvénytársaság az Or zágos Hadsegélyzö Bizott-
ság tagjai közreműködésével a háborúba vonul-
tak családja részére kölcsönösségi alapon hadi 
biztositó pénztárt létesített. 

Kgy tagsági rés/ es járulók 5 korona; egy-
egy hadbavonult egyén több ."> koronás résszel, 
de legfeljebb  80 résszel, tehát összesen 150 ko-
ronával vehet részt a pénztárban. A pénztárba 
be lehet iratni mindenkit, aki a háború tartama 
alatt katonai szolgáhuot teljesít, vagy aki behí-
vását várja A tagság harmadik személy (hitves, 
ssttlA, testvér, gyám, munkaadó, stb.) ragy bárki 
más utján is megszerezhető. A biztosítás csak 
akkor érvényes, ha a hadbavonult egyén a tag-
sági bejelentés előtt a háborúban még el nem 
esett, meg nem halt. Sebesültek is felvétethetók 
a pénztárba, de ezekre nézve a biztosítás csak 
akkor lép érvénybe, ha az illető katonai szolgá-
latát újból megkezdi. A tagsági járulók egyszers-
minden korra fizetendő  a háború egész tartamára 
ezen kivül semmiféle  más fizetési  kötelezettség 
nincs. Ez a hadipénztár minden nyerészkedés ki-
zárásával alkotott, tisztán altruisztikus, jóléti in-
tézmény. Az összes befizetések,  hozzáadva a ka-
matokat és esetleges jótékony hozzájárulásokat, 
a békekötés után a tényleges kezelési költségek 
levonásával, a jegyzett összegek arányában az 
elhalt hadbavonultak hátramaradottjai között fel-
osztatnak. 11a az elhalálozás nem lesz nagyobb, 
mint a múltban lefolyt  nagy háborúk halálozási 
aránya, akkor minden egyes 5 koronás befize-
tésre valószínűleg 125 korona, tehát pld. 50 ko-
rona befizetésre  12í>0 korona fog  esni. A hadi-
pénztár ügykezelése és vagyona felett  egy e 
célra alakított bizottság (kuratórium) őrködik. 
Hitvesek, szülők, testvérek ! biztosítsátok férjete-
ket, fiaitokat,  testvéreiteket, barátaitokat, a kik 
fegyverben  állanak ! Munkaadók ! biztosítsátok 
alkalmazottjaitokat, gazdasági cselédjeiteket, se-
gédeiteket, gyári munkásaitokat, a kik a hazáért 
és így értetek harcolnak ! Mindenki megszerez-
heti a tagságot, tisztek és legénység, a kik tüz-
vonalba kerülnek, vagy helyi szolgálatot teljesí-
tenek, orvosok, gyógyszerészek, tábori lelkészek, 
a vöröskereszt összes személyzete stb. stb. Biza-
lommal fordulunk  a magyar haza polgáraihoz; 
felhívjuk  a gazdaközönség, a gyáriparosok ós 
kereskedelmi vállalatok figyelmét  erre az intéz-
ményre ; jól tudjuk, hogy a háború úgyis nagy 
áldozatokot követel tőlük, de hozzák még meg 
azt az áldozatot is, hogy hadbavonult gazdasagi 
cselédjeiknek, alkalmazottaiknak, munkásaiknak 
életét a .hadipénztár" utján biztosítsák. Bízunk 
benne, hogy felhívásunk  eredménnyel fog  járni 
és hogy ilyetén módon is hozzájárulhatunk ahhoz, 
hogy a háború keserveit enyhítsük. Ha/.afias  üd-
vözlettel a Hungária Általános Biztosító Rész-
vénytársaság Igazgatósága: Kirehner Hermann, 
es. és kir. altábornagy, az Országos Hadsegélyzö 
Hivatal vezetője. Simontsits Elemér, képviselő-
házi alelnök, az Országos Hadsegélyzö Bizottság 
ügyvezető alelnöke. Gróf  Wilczek Frigyes az 
Országos Hadsegélyzö Bizottság ügyvezető alel-
nöke. Hajós Káinián. országgyűlési képviselő. 
Báró Ghillány Sándor, országgyűlési képviselő. 
Nebenführer  József,  a képvise'őházi számvevőségi 
hivatal főnöke. 

A Hungária hadibiztositő pénztár szabályzata. 
1. §. Az 1914 ben kiütött háború hadbavo-

nultjai részérő a „Hungária Általános Biztositó 

Részvénytársaság" kezelése alatt közhasznú jelleg-
gel hadi biztrsitó pénztár létesíttetik. A hadi 
biztosító pénztár ügykezelése és vagyona felett 

' egy e célra alakított bizottság (kuratórium) őrködik 
2. A hadi biztositó pénztárba mindenki 

beléphet tagnak, aki a háború tartama alatt 
katonai szolgálatot teljesít, vagy behívását várja 

A tagság harmadik személy (feleség,  apa, 
anya, gyám, munkaadó, egylet és testület) utján 
is megszerezhető. 

3. §. Egy tagsági rész és járulék 5 korona. 
Egy-egy hadbavonult egyén több 5 koronás rósz-
szel, de legfeljebb  30 résszel, azaz összesen 150 
koronával vehet részt a pénztárban. A tagsági 
járulék egyszersmiudenkorra, a háború egész 
tartamára fizetendő  : ezen kivül semmiféle  más 
befizetés  nem eszközlendő. 

A belépő tag, illetve az, aki helyette az ö 
számára a tagságot megszerzi, a belépés alkal 
mával a járulékot megfizetni  tartozik és csak az 
tekintetik tagnak, aki a járulékot megfizette. 

A. tag részére tagsági igazolvány állíttatik ki-
4. Ha a hadba vonult egyén a tagság 

bejelentés előtt már elesett, illetve meghalt, a 
pénztár ellen biztosítási igény nem támasztható, 
ebben az esetben a befizetett  járulék vissza-
terittetik- Ha a hadba vonult egyén a tagsági 
bejelentés előtt már megsebesült vagy megbete-
gedett, a biztosítás csak akkor lép érvénybe, ha 
a megsebesült, illetve a megbetegedett egyén 
katonai szolgálatát újból megkezdte. 

5. Az összes befizetések  kamatokkal és 
esetleges jótékony adományokkal együtt a tény-
leges kezelési költségek levonásával a hadi ha-
láleset folytán  elhaltak igényjogosultjai között a 

I befizetett  járulékok arányában felosztatnak.  — 
I Igényjogosultnak a tagsági igazolvány bemutatója 

tekintetik. 
G. §. Hadi halálesetnek tekintetnek mind-

azok az elhalálozások, amelyek hadi események 
(ti. m. sebesülés, baleset, háborús láradalmak, 
kolera, vérhas stb.) folytán  a háború tartama 
alatt, vagy azokkal okozati összefüggésben  a 
háború után az általános leszerelés befejezésétől 
számitott 3 hónapon belül bekövetkeztek és a 
haláleset ezen időpontig a pénztárnak bejelen-
tetett. 

7. §. Eltűntek elhaltaknak tekintetnek, ha 
az erre vonatkozó az általános leszerelés befeje-
zése után 3 hónap múlva kiállított hatósági iga-
zolvány beterjesztetik. 

8. §. Az elszámolás ós elosztás az általá-
nos leszerelés befejezése  után 5 hónap inulva 
történik. A kifizetés  előtt a hatósági haláleseti 
bizonyítvány és a tagsági igazolvány beterjesz-
tendő. 

9. §. Aki legkésőbben az általános leszere-
lés befejezésétől  számítandó 3 hónapon belül a 
halaleseti bizonyítványt és a tagsági igazolványt 
be nem terjeszti: minden igényét elveszti. 

10. Az ezen ügyletből folyó  követelések 
megfizetésére  nézve kizárólagos teljesítési helv 
gyanánt a Hungária Általános Biztositó Részvény-
társaság budapesti irodája köttetik ki. Per ese-
tekben kizárólag a Budapesten székelő és a per 
tárgya szerint hatáskörrel biró királyi bíróság il-
letékessége köttetik ki. 

LAPKIADÓ: „SZÉKELYSÉG* TÁRSASÁG. 

i 
Tűzifa eladás 

4 Tudomására hozom a t. közönségnek ' 
9 hogy jó száraz bükk tűzifát készpénz- * 
Ă fizetés  e l lenében a következő árakon . 
9 bármilyen időpontban és mennyiségben * 
j házhoz szállítok : ţ 

I. rendű 1 méteres hasáb 1000 kgr. 14 K 
i II. - hasáb 1000 . 12 K I 

i II. 

„ hasáb 1000 
rövidre vágott 1000 „ 16 K 

* vágott 1000 „ 14 K 

Megjegyzem, hogy egy falusi  ölben, ^ 
|J iiíi az jó száraz, meggyőződésein szerint ? 

rsiik 1800—1400 kilogram fa  van, az I 
általam ajánlott sulyszerinti vásárlásnál I 

t azonban egy, ennek megfelelő  ölbe 2000 ţ 
kilo megy bele s ezért a tőlem suly sze- j 

j ríni vásárolt fa  mindig jóval kevesebbe ţ 
^ fog  kerülni. 
í Tisztelettel : I 

i 

Tisztelettel : 
llatier Jánosné, k 

el»ö ctikazeredai tüzifa-aprttó  fűrésztelepe. 

Használjunk hadisegély 
postabélyeget! 

olcsó bevásárlási forrása  Csíksze-
redán Rákóci-utca. 1 lajnrtd József 
vendéglős) helyiségében, hol csakis 
tLSÖRENDÜ KESZITMÉNYÜ 
bútorok kaphatók, szolid kiszol-
gálás mellett. Ép oly kedvező ár-
ban és teltételek mellett, mint a 
lövárosban. Rakláron tart teljes 
szoba berendezéseket és kelléke-
ket. Teljes tisztelettel: 

Imre Árpád 
biitnrkereskedése. 

felvétetnek  la 
i i i i iif*  u y u u punk kiadóItl-

' «Aii Utí jÖUÜH va'aláhan "lesó 
díjazás mellett 

Nyomatott a .Székelység- nyomdájában Csíkszeredán, 
m 

Az összes fővárosi  napilapok 
és képes heti lapok kaphatók: 

Szvoboda Miklósnál Csíkszeredán. 

F' 
o 
• 

AZ Tl 
O 
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szóló naptárok, ugy könyv-, vala-
mint heti előjegyzési, nagy fali, 
nagyon praktikus nóteszszerü heti 
előjegyzési zsebnaptárok megér-

érkeztek és kaphatók 

Szvoboda Miklós 
könyvkereskedésében Csíkszeredán. 
Ugyanott kapható a legújabb kiadású 

Világháború Térképe. 
Ára 1 korona 20 fillér. 

Karácsonyi és uj évi 
O "«^jegyek, levélpapírok és levelező- Q 

nagy választékban raktáron 

luil. 


