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KÖZGAZDASAG1
ÉS TÁRSADALMI
HETILAP.
Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak
Dr. ÉLTHES GYULA
Kéziratok nem adatnak vissza.

záport a párisiak nem fogják egyhamar
elfelejteni. Az e napi teljesítmény valóA velünk vállvetve küzdő németek ban alapos német munka volt. És hiíibu
Tisza látván gróf cikket irt egyik néplapba,
kezdettől togva maguk szabták meg had kiált a párisi sajtó bosszúért s haszta- amelyben sajnálattal emlékezik meg arról a
műveleteik irányát. Nagyszerű terveik lan szorulnak ökölbe francia kezek, a szomorú tapasztalatról, a mit a kormány a
beérkezett hivatalos jelentések adatai
kivitelében nem ismertek nehézségeket, fenyegető düh legfeljebb a saját kor- bozzá
ból megállapított, hogy a gazdák egyrésze,
a céljaik eléréssel gátló akadályokat mányukban okozhat kárt, a németek a minden rendelet és hatósági fölhívás ellenére
pedig ellenállhatatlan elánnal tudták le harag elmúlását, a francia ellenállás bizlos tudomás szerint nem vallotta be teljes
hűséggel gabonakészletét, hanem elrejtett begyőzni. Az ellenség akcióiból viszont összeomlását nyugalommal várják.
a részt titokban dugva tartja, a fohiányzott a kezdeményezés bátorsága
De ha a Zeppelinek pusztítása miatt lőle a- ezt
közönség pedig, ahol csak módját teés az entente a legtöbb 'esetben kény- nagy volt az ijedelem s általános volt gyasztó
hette, igyekezett kelleténél nagyobb készletre
telen volt magát alárendelni a központi a pánik Parisban, vájjon milyen lehetett szert tenni.
Hát ez nem jól van igy. Gazdáknak és fohatalmak imperativ akaratának. Ott és az angolok érzése, azon váratlan s
akkor támadtunk, ahol és amikor jónak sziute hihetetlennek taríott Zeppelin gyasztóknak nem szabad elfelejteniök, hogy
világháborúban, élethalálharcban és ostromolt
láttuk s az ellenségnek nem volt más látogatás következtében, amelyben né- várhoz
hasonló helyzetben vagyunk. Ellenséválasztása mint felvenni a harcot a reá hány nappal a londoni vizitelés után geink körül vettek bennünket szövetségeseinknézve kedvezőtlen körülmények közt, Manchesternek, Nottinghttmnak, Chef- kel együtt, akikkel tehát egymást, amennyire
vagy dicstelenül elmenekülni a levere fieldnek, egy Caomó mas virágzó hely- lehet, mindenben, még az élelmezésbtu is sekell. Ez talán némi áldozattal, néltésére kiszemelt harctérről.
nek, s last but not least Liverpoolnak gítenünk
külözéssel fog járni, de semmi cBetre sem oly
A németek oly tökélyre vitték diri- is yolt része ?
súlyos nélkülözéssel, mint az elmúlt tél és tagáláai képességüket, hogy varázslatos
Csak az, aki ismeri Angliát s aki vasz nehéz hónapjaiban, amikor sokan félannyi
akaratátvitellel nemcsak az ellenség, de látta azokat az ipari, bányászati és ke kenyeret ehettünk, mit más időkben s ennek
egyrésze kukorica kenyér volt. Ha tehát a
az egész világ figyelmét mindenkor a reskedelmi központokat, amelyeket a is
nagyobb bajt átláboltuk, könnyebb lesz a kinekik tetsző irányba tudták terelni. Ha levegő urai, a gyűlölt németek tisztel- sebbet etafeelnünk. Csak ébredjen fel mindenaz entente-ot a németek a szárazföldi tek meg romlást, rémületet és háláit kiben a kötelességérzet, hogy mivel tartozik
harctéren akarják megverni, ott verik okozó bombáikkal, képzelheti el igazá a hazának. Gondoljunk mindarra,amit Przemysl
meg, ha pedig buvárhajóik csodás tel- ban a John Bull szörnyűséges döbbe várábii zárt fiaink szenvedtek most egy esztendeje. Mit mondanának ők, ha azt kellene
jesitvényeivel óhajtják megrémíteni el- nését.
hallaniok, hogy az iithonmaradottak a haza
lenfeleiket és ámulatba ejteni szövetDe ha már a városok bombázása javáért egy kis nélkülözést sem hajlandók elségeseiket meg a semleges népeket, hozzátartozik e háború cikerü-hetetlen szenvedni s inkább kijátszák az eljáró hatóezt is könnyűszerrel képesek megvaló- borzalmaihoz, kiengesztelő megnyugvá ságokat s ezzel közvetve gyöngítik győzelmes
sítani. S amikor mitoszi merészséggel sul szolgálhat, hogy ezúttal Mars vabkos seregeink harcikedvét is.
Be kell osztani arányosan a meglévő készsötét felhőkön át utat törnek maguknak keze utóiérte azokat az embereket is, leteket,
hogy mindenkinek egyformán jusson,
az egek felé, a franciák és angolok akik még az angol kormánynál is bű- ha szűkösen
is. Ne ugy legyen, hogy a lakosság
aggódva tekintenek a magasba, ahonnan nösebbek a háború előidézésében. A egyrésze dúskáljon a jóban, más része pedig
manna helyett pusztító bombák hullanak manchesteri textil gyárosok, a scheffieldi, éhiDségben küzködjönl... Ez a célja a kormány
Franciaország és Anglia legszebb vá- nothinghami és liverpooli acél- és cérna intézkedéseknek, melyek egyfelől a készlet hűséges bevallását, másfelől ezek arányos szétoszrosaira.
királyok, a szénbányák és hajógyárak tásának módját rendelik és szabályozzák.
Byzanc ma szilárdabban áll mint va- dúsgazdag tulajdonosai ezek féltek leg
És ezek a szabályrendeletek nem maradlaha, de reszket Páris és fészkét Lon inkább a német ipari versenytől és ezek nak csak ugy papiron. A kormány ismeri ködon, meg Manchester, Liverpool s az lovalták bele a sajtót a német ellenes telességét H szigorúan végre fogja hajtani a
Pénzügyőrök, csendőrök és a közangol ipar és kereskedelmi többi góc- campagneba. Ök kényszeri tették az an- rendeleteket.
igazgatási hatóságok minden szervei utasítva
pontjai.
gol kormányt a világháború kockázatá vannak, hogy a meglévő gabona- és lisztkészValóságos szezon háborút visel ez a nak vállalására. Most aztán azokat ÍB, letek felkutatására és megszerzésére tegyenek
Németország Mikor jól elintézte szá akik eddig teljes biztonságban érezték meg minden lehetőt.
DÜ a szigorúság méllett enyhe kezelésre
razföldi feladatait, a tengeren érezteti magukat, utói érte a végzet.
is utasítva vannak oly esetekben, a mikor
hatalmát ellenfeleivel, vagy pedig maEzúttal először, de a gyors béke ér- egyesek egy gyönge pillanatban vagy máBok
gasan repülő Zeppelinek hullogtatják a dekében remélni lehet, hogy nem utol rossz példájától elcsábítva, készletük egy rérobbanó, gyújtó és a gyilkoló bombá- jára. Még vannak Zeppelinek Német- szét eltitkolták, visszatartoták, de aztán jobmeggondolva a dolgot, utólag — hiven a
kat. — Most megint benne vagyunk a országban! De vannak nekünk is ki- ban
magyar becsületérzés követelményeihez — az
bombaidényben 1 Szinte ugyanazon a tűnő aviatikusaink, akik nemcsak az igazsághoz visszatérve, mindent önként bevalnapon jelentek meg a német repülök olasz tengerpart és több olasz város lottak. Ily esetekben nem éri büntetés az illeSzalonikiben, amikor a Zeppelinek a ismételt bombázásában bizonyítottuk be tőt, árát is megkapja terményének, ha készletét idejében beszállítja a közhatósághoz. Másfranciákat és angolokat ejtették rémü- elsőrendüségüket, hanem a balkáni ope- szóval
nyitva áll az ut a hiba bevallására és
letbe.
rációkban ÍB nagy szolgálatot tettek a a mulasztás jóvátételére.
A szalonikii táborra vetett bombák szövetséges hadaknak. Legújabb bra
Bizvást remélhető, hogy adott esetekben
nagy pusztítást okoztak anyagi javakban vurjuk pedig mindenkor egyik legfénye- ez a jóvátétel magamagától bekövetkezik. M-rt
és emberéletben, de ennél is nagyobb sebb lapja marad a háborús aviatika hiszen hamarosan megerti mindenki Magyaraki olvadni, gondolkozni tud, vagy
az erkölcsi erők pusztulása, mely mu- történelmének. Konjovícs sorhajóhad- országon
akinek megmag\ arázzák, hogy a köz iránt itt
tatkozik a védő seregek lelkében. A nagy önfeláldozó, bátor cselekedetében csak olyan áldozatot hozunk, mely csúffá teBzi
német aviatikusok nagyszerű munkája nemcsak az egyéni kiválóságot, hanem ellenségeinknek azt az igyekezetét, hogy benfelér egy nagy győzelemmel. Párisban a hadsereg és a haditengerészet nagy- nünket kiéheztessenek, másfelől pedig igazsáfelosztással azt eredményezi, hogy senkinek
két egymást kővető napon is viziteltek szerű szellemének ragyogó megnyilvá- gos
sem
kell éheznie, hanem egyformán jut mindenZeppelinék. Szombat és. vasárnap éjjel. nulását is csodálhatjuk.
kinek s ha nem is bőven, de mégis csak ki tudunk
A sürü köd kedvezett a merész vállalA különböző harctereken egyébként jönni az aratásig. Ezt kell megérteni s akkor
kozásnak.
— a látszat szerint — a relatív nyu nem lesz szükség a rendeletek szigorának albüntetésekre, elkobozásokra. ReA második látogatás talán nem járt galom leple alatt jelentősebb események kalmazására,
méljük tehát, hogy meg is érti ezt mindenki.
kellő eredménnyel, de a szombati bomba-érlelődnek.
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Lelkes szózatuk erős visszhangra talált a Poroszországra és Königsbergre, ugy
közigazgatási hatóságok agilis és fáradságot van nekünk szükségünk Odesszára.
nem ismerő vezetőinél, kik ezen tisztán helyi Szükségünk van rá a jövőbeD, amikor
A kormány ujabb hadügyi intézkedései. akció jelentőségét nemcsak átérezték, de an- a moszkovita hordák talán ismét fenyeÉrtesüléseinket a sorozások, bevonulások nak sikere érdekében a legmesszebb menő getik majd Európa civilizációját. Európa
és felmentések kérdésében teljesen megbízható buzgalmat fejtették ki. A fronton küzdő pá- fekete-tengeri frontját meg kell erősíratlanul vitéz hőseink jóleső érzéssel veszik
helyről a következőkben foglaljuk össze:
Február hónapban tartják meg a tizennyolc majd tudomásul, hogy az itthonmaradottak tenünk. Hódilások utján akarunk nagyok
évesek népfölkelői bemutatószemléit, AZ első örökre hálásan gondolnak rájuk és a hadi- és erősek lenni és a békekötés után
tizennyolc évesek sorozása tavaly volt, mert árvák sorsát legmelegebb érzéssel és áldozat- Európában oly tényezőként szerepelni,
hiszen a törvényhozás teljesen uj intézkedése készséggel szivükön viselik.
mellyel számítani kell.
volt az, hogy a tizennyolc évesekből állítják
Vármegyénkben minden hazafias akció nagyHáborút akarunk Oroszország ellen!"
ki a legfiatalabb népfölkelő korosztályt. Ter- sikert ért el. Ezúttal mégis kötelességünknek
mészetesen azokat, akik ezt a korhatárt elé- tartjuk külön is megemlíteni, hogy a csiki szérik, ebbeivaz évben is sorozzák, vagyis az kely hadiárvák érdekében rendezett sorsjáték
idén 1898. évi születésűek jönnek a mérték teljes és legfényesebb sikerét dr. Márton
alá, még pedig februárban, ugy, hogy a beso- László, Zakariás Lukács, dr. Sándor Gyula,
B. G. dr. zászlós irja lapunknak az alábbi
rozottak bevonulása tavaszra essék.
Veress Lajos és Bartalis «goston fószolgabirák, érdekes sorokat:
Más sorozás egyelőre nincs tervben, de na- Orel DÍZSÖ polgármester, dr. Dombi János főA székely hősiességnek nincsen párja. Vegyon sok valószínűség szól amellett, hogy az jegyző ós dr. Ujfa'usi Jenő polgármester
idén elóállanak azok a 21, 22 és 23 éves ifjak, sok fáradsággal és lelkesedéssel biztosították. télkedik a nagyszerű katona, hogy melyik szárnyalja tul a másikat, de mind egyforma : éber,
akik sorozó kötelesek és eddig ínég csak egy
nagy segítségükre volt hazafias jegyzői kötelességtudó és hős.
vagy két izben tettek eleget állítási köteles Ebben
karunk, kik községeinkben jelentékeny mennyiségüknek. Bzekre nézve rendes fősorozást kell ségű
íme, egy példa, ami nálunk történt.
tartani. A honvédelmi miniszter már rendele- vára. sorsjegyet értékesítettek hadiárváink jaA tegnapelőtt ezredparancsba jött, hogy a
tet is bocsátott ki arról, hogy ha ezek közül
honvédek
egy feldwachéja 7 emberrel vissza
Városunkban különösen kiemeljük Merza
valaki harmadízben is alkalmatlan, azt többé
vert egy nagyobb orosz különítményt, amely
Rezsőné
urnót
és
Ferenczy
Győző
adótárnok
nem mint állitáskötelest, hanem mint B) alosz
urat, kik lelkes ügybuzgalommal és sok fárad- frontunk áttörésén vállalkozott.
tályu népföikelőt kell nvilvántartani.
És ma? Mi már túlszárnyaltuk.
A bevonulások terén most a 43—50 éve- sággal 100 100 darab sorsjegyet helyeztek el
Szeszélyes idő jár Volhyniában. Hó, eső,
sekre kerül a sor, akiknak jórészét Ausztria a közönség körében.
Most már csak maga a sorshúzás van hátra, hideg és langyos tavaszi szellő, ragyogó holdban már be is szólították. Ugy értesülünk, hogy
erre Magyarországon is rövidesen sor kerül melyet tekintettel a rendkívül értékes nyere- fény és vaksötétség váltják fel egymást borfebr. 28 ára éB márc. 3-ára fog kitüzetni a bevo ményre, általános érdeklődés előz meg. Amint zasztó cserével. Egy ilyen sötét éjjelen, a tegnulási idő,sőt egyeseket— főleg akik annak ide már többször megírtuk, a sorsjáték február napin a Dávid Laci barátunk (Verdienst-kreuzot
jen tisztek voltak, névre szóló behívókkal már 15-én délelőtt 11 órakor, a vármegyeház ta- kapott a minap I) századja elölt éberktdő feldmost szolgálatra hívnak be. Hogy az öreg nép- ni cskozási termében, a legnagyobb nyilvános- wache, amely az erős drótsövény élőit kb. 80
föl kelők mihamar eleget fognak tenni katonai ság mellett, feltétlenül megtartatik. A huzá9on lépéssel állott, gyanús mozgást vesz észre a
kötelezettségüknek, annak a jele az is, hogy a politikai biztos tisztét dr. Fodor Antal kir. világító pisztoly rakétájának fényénél. Joübau
a katonai irodákban dolgozó személyzet or közjegyző ur fogja betölteni. Felesleges talán figyel a 4 (négy) derék ember, és a' másik
szágszerte most áll ujabb felülvizsgálat alatt hangsúlyoznunk, hogy a búzás egyenlő esélyei- percben az ők állásukat körülvevő egyszeres
abból a célból, hogy a frontszolgálatra alkal- nek biztosítására iniuden megtörtént. A huzá dróta.xadály több helyen való elvágásáról győmasoknak talált katonák otthagyják az irodát, son minden sor-jegybirtokos és érdeklődő meg- ződik meg. A vak sötétségben előmerészkedett
hogy helyüket a 43 —50 évesek fogla'ják el. jelenhetik. A nyerő a nyereménytárgyat azon- 20 oroszt lőni kezdik irgalmatlanul. A század
áll, patroniileok indulnak minden felé
A felmentések ügye most már kezelésben nal birtokába veheti, de a feltételek szerint talpra
kikutatni mekkora ellenfél támadt, a századrészesül, mint a háború elején, a mi termé- legkésőbb három hónapon belől köteles átvenni, parancsnok
a négy vitéznél terem, akik gyorszetes is. A nélkülözhetetlenséget szigorúan mert pllenkezó esetben visszamarad a hadi
san, de nyugalommal lövik az akkor már futó
szabályozzák, a fiatalabb korosztálybeli beso- árvák javára.
ellenséget. Vhjd behozzák a sebesült három
rozottakat csak feltétlen indokolt esetben menoroszt és kikérdezik. Lövik a sok oroszt és
tik fel. A felmentettek közül lassankéÉPb"hivakkor látják a rakéta zöld fényénél, hogy nagy
nak egyeseket, ha azt annak a vállalatnak, hierővel támadtak, a 20 ember csak a drót elvatalnak vagy üzemnek a menete, ahol az íllttó
alkalmazásban van, megengedi. Ha valamely „Háborút akarunk Oroszország ellen!" vágására jött előre. 180 emberük fut ész nélüzemnél idősebb tisztviselőt soroznak be és
A bukaresi „Moldova", Carp Poter kül a próbálkozó muszkáknak. Látszott kísérazt felmentik, ugy rendszerint behívnak he lapja „Háborút akarunk" címmel a kö- letükből és vallják az elfogottak, hogy a front
áttörését akarta egy század megkísérelni és,
lyette egy besorozott, de eddig felmenteti fiavetkezőket írja:
hogy öt tisztjük is vejük volt a kudarccal végtalabb munkaerőt.
„Háborút akarunk Oroszország elled. ződött előretörésnél. És az eredmény ? Holnap,
ha sötét lesz, behozzuk a 7. halottjukat és a
Elvből akarjuk ezt, mert halálos e 11 < n sírjuk
fölött egyszerű fakereszt fogja hirdetni:
sógünket akarjuk legyőzni, mert az igazi Ismeretlen orosz közlegények, elestek négy
civilizáló világot fel akarjuk szabadítani székely baka golyójától, akik 180 oroszt ker2500 korona a csiki hadiárváknak.
vissza a fódözékükbe és heţf t a halálba.
Az a hazafi83 akció, mely a Márton Ferencz az ázsiai tatársötétség hatalma alól. Há- gettek
Én
reggel
néztem meg az eset szinterét. 3
borút
akarunk,
hogy
kiegészítsük,
megfestőművész által a csiki székely hadiárvák
ott terült el a feldwachu állástól 15
javára felajánlott .Erdőirtás Csikországban" c. nagyobbítsuk országunkat és erőinket muszka
négy bebujt a mellettük levő szalmanagy olajfestmény kisorolása céljából rendezett megkétszerezzük. Kiegészíteni, azaz ami lépégre,
rakásba,
ott elvérzett. A három fogoly pisorsjáték érdekében vármegyénkben megindult, Besszarábiáiikat Hotintól a tengerig és ros vére de
olt párolgott a négy székely hős állámár a sorshúzás napja előtt tiz nappal, a lega sok kilőtt hüvely sárga fénye viszafényesebb erkölcsi és anyagi sikerrel lezárult a Pruihtól a Dajeszterig birtokunkba sában,
rogyott a barnaruhás, nagy sapkás orosz havenni.
Ez
iv-ra
nagyobbitás,
nem
hódíA legnagyobb hazafiúi örömmel és büszkelottak fényteltn nyitott szemébtn. És melletséggel állaphjuk meg, hogy Csikvárraegye ne tás. B^sszarábia a mi tulajdonunk, amely tem Nedeczky ezredes hangja dicsérte a hőmesen érző, áldozatkész közönsége a legtelje- fölött ideiglenesen egy rossz szellem söket : . . . Látni fogja a muszka, hogy a ma
sebb mértékben megértette és átérezte a tors ura kodik. Atyai örökségünket meg akar gyar és különösen a székely katona mindig
játék lelkes rendezőinek és a vármegyei saj- juk szabadítani a moszkoviiáktól, akik éber, és soha sem fél, akár hányan is jönnek.
tónak hivó szózatát. A kitűzött cél, hála kö
Megtanulja, hogy a székelytől félnie kell és
zö >ségünk megértésének és áldozatkészségé- egy évszázad óta bemocskolják.
meg sem fogja többé kísérelni, hogy itt támadMeg akarunk nagyobbodni, hogy ne jon in. Gyönyörűen viseltétek magatokat, ugy
nek, sokkal gyorsabban éretett el, amint azt
előre látni lehetett.
emelkedjék fölénk Bulgária, amely a ahogy a székelyekhez, az én vitéz 82-ös ezA kibocsátott 1250 darab sorajegyet vár- jövőben Szeraendriátől Dtináp olyig, a redemhez méltó...
megyénk közönsége egy-kettőre elkapkodta, Tiraók partjától a Moraig, Köíép Albáho!ott félni lehetett, hogy a pénzügyminiszter
által megszabott rövid három heti idő az ak- niától az Adriai-tengerig nyúlik; Bulgária,
KÜLÖNFÉLÉK.
ció teljes sikerét károsan fogja befoiyásolui: melyet három tengtr fog határolni.
Ma már örömmel írhatjuk, hogy ennek éppen
Szükségünk van Dobiudsárj», a Bug
— Az erdélyi róm. kath. püspök a
ellenkezője történt meg, inert a sorsjegyeket melletti H ír&cutól—Ingóiig, odáig amed királynál. Gróf Majlaih Gusztáv Károly
alig két hét alatt egytől-egyig megvásárolta dig az oroszok maguk is bevallja, hogy erdélyi róm. kath. püspök, v. b. 1.1. az elmúlt
a közönség. Kicsiny vármegyénkben oiy fényes
hét folyamán magánkihallgatáson volt a kirá'ysiker ez, aminőt előre számítani még a legop- románok élnek. Az Accearoffl-ail. ot akar- nál, a ki behatóan tájékoztatta magát az
tinustábbaknak is alig lehetett. 2500 korona juk, melyet a moldovaiak és németek erdélyi viszonyok felől. Wienből a püspök
az a már befolyt igen tekintélyes összeg, mely népesítettek be és miveltek mef. Ezek- Bajorországba utazott.
egyedül ez akcióból kifolyólag sok könnyet ből a területekből akarunk egy uj, iga— Kinevezés. Gyalókay Sándor főispán
letörölni van hivatva.
zán megnagyobbított Romániát alkotni.
Kiváló elismerés illeti a nemesen érző, A Fakete tenger partján akarunk gyö- dr. Lukács József plébánost a ditrói állami
polgári fiúiskola gondnoksági elnökévé kineáldozatkész adományozót, Márton Ferenc festőművészt, ki nagyértékü ajándékával lehe- keret verni.
vezte.
tővé tette az akció megindítását.
Nem elégszünk meg a dunai !orko
— A görög trónörökös és egy bolgár
Hogy az akció ily fényes sikerre vezetett, 1 itok uralmával. A Dobrudsa parijának főheroegnő aljegyzese. Szófiából jelentik:
ebben kétségtelenül Gyalókay Sándor főispán uralmával is meg akarunk erősödni, mert Az athéni lapok irják, hogy a görög trónöröurnák éB Fejér Sándor alispán urnák van legkösnek egy bolgár főhercbgnővel való eljegynagyobb érdeme, kik egyéni súlyúkkal már lanem egy olyau Németországhoz hason zése befejezett dolog. Ez a házasság előfutárja
eleve a legteljesebb erkölcsi és anyagi Bikert itunk, amely csak a Visztuláig terjed. Bulgária és Görögország szövetségének, amely
biztosították.
Ugy amint Németországnak Kelet- Vilmos császár kezdeményezésére jön lótre.

Sorozások, bevonulások és felmentések.

Levél az északi harctérről.

Egy román lap riadója.

A csiki hadiárvák sorsjátéka.

Oi-Wám.
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— Halálozás. Angi István szárhegyi egy— A nem-okleveles tanítók karpa— A gyergyói járvány állása. A járházközségi főgondnoki 68 évea korában feb- ezománya. A honvédelmi miniszter 1890/1916. vány kezdetétől február elsejéig Újfaluban
ruár b» 4-en meghalt. Aogi István közfgaSga- szám alatt körrendeletben ertesitette az összes megbetegedett: 88, felgyógyult 34, ápolás alatt
'tási gyakornok, in. kir. 9. honvédhuszárazred- törvényhatóságokat, hogy a katonai szolgá- van 31, meghalt 23, Kilyénf'alván megbetege'beli hadnagy édesatyját vesztette el benne. latot teljesítő nemofcleVeles elemi, ipari, ke- dett 9, felgyógyult 2, ápolás alatt 3, meghalt
— A bíróság köréből. Az igazságügy- reskedelmi, polgári vagy tanonciskolái tanítók 4, Tekeröpatakon megbetegedett 18, felgyóminiszter Banhidy Oyula csíkszeredai törvény- itf viselhetik a keskeny karpaszományt.
gyult 2, ápolás alatt*7, meghalt 9. Összesen
széki jegyzőt atoágyfránlzsai törvényszékhez
— Szerbia közigazgatási beosztása. megbetegedett 115, felgyógyult 38, ápolás alatt
áthelyezte.
Egy katonai szaklap közlése szerint a szerbiai maradt 41, meghalt 36
— A nagyszebeni rom n metropolita
— Kirendelés. Az igazságügyminiszter a főkormányzőság közigazgatási beosztása a köcsíkszeredai törvényszék területere vizsgáló- vetkező : Belgrád külön közigazgatási kerület, hal&la. Mint Nagyszebenből jelentik : Metianu
bírói állandó helyettesül Bocskor Antal kir. mely a belgrádi hidfóparancsnckságnak van János görög keleti román metropolita-érsek
alárendelve. Szerbiának az a része, a mely 88 éves korában ott meghalt. Az elhuuytZertörvényszéki birót rendelte ki.
magyar és osztrák kormányzás alatt van, hat nestben (Fogaras vármegye) született 1828
— Uj ügyész. A király Schiifer Béla dr. hat
kerületre oszlik. Az egyes kerületek szék- májusában. Kolozsváron bölcsészetet, Szebenszegedi Ítélőtáblánál alkalmazott birósági jegy- helyei
: Sabác, Valjevó, Belgrád, Szeinendria, ben pedig teológiát hallgatott. Mint végzett
zőt a csíkszeredai ügyészséghez alügyésznek Arangyelovác és Gorni-Milanovác.
teológus törcsvári főjegyző lett, mely állásban
nevezte ki.
1853-ig maradt, mikor Rozsnyóban (Brassó
—
Kinek
mi
a
kedvenc
étele
?
Ügy— Ismeretlen katonahullák fényképpappá választották. 1858-ban a
csoportja. Az ismeretlen katonahullák és a védnek — pörkölt Mérnöknek — körte. Pap- vármegye)
zernesti esperesség ügyvezetője, majd 1869-ben
nak
—
barátiul.
Gazdának
—
rétes.
Erdész
hadsereg kíséretében ismeretlenül eibalt polesperes lett. 1865-ben a kolozsvári országgári személyek 5. számú fény képcsoportja a nek — fánk. Báuyásznak — aranygaluska. gjültsen mint képviselő jeleut. meg. 1875-ben
foszolgabir&kuál és polgármestereknél megte- Fogorvofnak — foghagyma. B;.liternek — a naeyvárHdi egyházkerület vikáriusa s mégaludtéi. Vártüzérnek — lekvár. Cserépfedókinthetők.
fz évben aradi püspök lett. 1898 december
— Adomány a osiki hadiárváknak. nek — palacsinta. Tűzoltónak — lángos. 31 ét; nagyszebeni érsek-metropolitává válaszVadásznak
—
totelék.
Tornásznak
—
ugorka.
Koncz Oyula cs. és kir. alezredes és neje Botottuk meg. 1904-ben a nagyszebeni uj szégáthy Ilona kis leányának, Mártuskának emlé— A rendőrkapitány felhivása. Kovács kesegyházat építtette.
kezetére koszorumegváltás címén dr. Bocskor János rendőrkapitány falragaszokon hívja fel
'Béla és neje 30 koronát, dr. Koncz Károly a város közönségét, hogy mindenki a nála
— Meglepetés. E címen a kolozsvári Ellenoklándi ügyvéd 30 koronát és özv. Bogáthy megszálló idegent, gazdák cselédeiket, iparo- zék tegnap erkezett számában vezető belyen
Gyuláné 15 koronát, összesen 75 koronát jut- sok alkalmazottaikat a legsürgősebben jelent- a köv< tkezóket irja:
„Lapunk egyik igen előkelő barátjától, a
tattak szerkesztőségünkhöz azon kifejezett sék be a rendőrkapitáuyi hivatalnál, mert
óhajtásukkal, hogy ezen összeg a csikvárme- ellenkező esetben súlyos büntetes vár a tnu ki a bécsi irányadó körökben nagyon benfengyei elesett» székely hősök hadiárváinak segé- lasztókra. A rendőrkapitány — igen helyesen tes, a mai postával a következő levelet vettük :
Az entente sajtója szokott mindegyre elólyezésére fordittassék. Az összeget befizettük — appellál a város közönségének hazafias
Csikvármegye árvaszékének gyámpénztárába: érzületére, mely különösen a mostani időkben állani azzal, hogy olyan meglepetéssel fog szolA nemes, hazafias és áldozatkész adományokért szoros kötelességévé teszi mindenkinek a be gálni a világnak, a mely döntő hatással lesz
ez uton is hálás köszönetét fejezi ki Csikvár- jelentés bű- és pontos megtételét. Reméljük, a háború kimenetelére nézve.
megye árvaszéke. Bárcsak általánossá lenne a hogy senki sem várja meg a büntetést és
Azonban, mind a mai napig, Istennek hála,
nemes adakozók mindenképpen leghelyesebb senki sem húzódozik attól a kis fáradságtól. a világrenditó meglepetés késik és fegyvereink
Magunk részéről azt ajánljuk, hogy minden mindeniul az eg>ik győzelmet a másik után
cselekedete I
és bérlőnek — akár postai aratjuk.
— Vilmos császár sürgönye a magyar háztulajdonosnak
uton
—
adassanak
ki kellő számban szabályvitézségről. A Berliner Tagblattnak az olasz szerűen bejelentési lapok
Mojiiencgró kapitulációjával pedig olyan
akkor ugy íog tőrdöfést
harctérre küldött haditudósítója még decem- menni a bejelentés, mint aés
intéztünk az entente szivébe, hogy
karikacsapás.
Meg
ber hó 17 én bő tudósítást küldött lapjának a béke időben is. A bejelentőlapok alig kerülnek most már mi beszélhetünk esetleg olyan megcs. és kir Bajtóhadiszállás beleegyezésével s többe, mint a falragaszok és még az az előny lepetésről, a mely csakugyan világszenzáció
ezzel a német közvéleményt o:y eséményrői is jár vele, liogy közönségünk végre e tekin- tzámba fog menni.
értesítette, mely első sorban bennünket, ma- tetben is rendhez szokik. A fő ugy is a be
Nem üres jósolgatás, kombináció, hanem
gyarokat érdekel s alkalmas arra, bogy a ma jelentés megtétele ós nem a büntetés. Ezért pozitiv tények szólnak a meliett, hogy igen
gyar nemzet legszélesebb rétegeiben a legna- a bejelentő-lapokat a legcélravezetőbbeknek rövid idő alatt, ha sikerül a ma még fennálló
gyobb büszkeséget s legmesszebbmenő lelke- tartjuk, már csak azért is, bogy nálunk is be- igen ?rős, sok vérrel áztatott ellenséges indusedést keltse. A német haditudósító, a kinek vezessék — ha későre is — ezt a sokszoro- latokat kiküszöbölni a megkezdett szoudirozás
jelentését a német világlap december 17- szá- sén praktikusnak bizonyult, kipróbált modot. keretebői, Ausztria-Magyarország megszabadul
mának homlokán közli, leírja, hogy mikor töb- Aki azt sem teszi meg, arra jöhet a paragrafus egy olyan ellenségétől, a melytől ugyan sohabedmagával órák hosszáig tartó, i rendkívül nesem félt, hogy felette győzedelmeskedjék, de
héz kapaszkodás után elérte a tolmeini hídfőt
— Katonai kinevezes. Karda Béla kir. nagy erőt kötött le és sok véráldozatot kiván.
uraló Krn hegység jeges magaslatait, melye- járásbiró népfelkelő hadnagygyá ueveztetett ki.
Miután a cenzura miatt hallgatni muszáj,
ket kivétel nélkül magyar csapatok védelmezaz Ellenzék olvasóival mégis annyit tudathatok,
—
Kitüntetés.
Fülöp
József
3.
honvéd,
nek, már kétszáznapos harcban, épp akkor huszárezredben alállatorvosnak az ellenség hogy igen rövid idő alait oiyan kellemes megérkezett oda Vilmos caászár magyarul fogal- előtt tanúsított kitÜDÓ szolgálata elismeréseül lepetés érheti Ausztria Magyarországot, hogy
mazott sürgönye, mely az ő kassai ezredének Őfelsége az arany érdemkeresztet adományozta az emberek sirni fognak örömükben.*
eme zászlóaljahoz volt intézve. A császár sür- a vitézségi érem szalagján.
— Drasche Lázár Alfréd kitüntetess.
gönyében dicsőítve szól a zászlóalj magatar— A balkáni gabona. Az enyhe tél le- Budapesti tudósítónk táviratozza, hogy a kitásáról, mint „a magyar nép hősies bátorságának példájáéról. A sürgöny felolvasása le- hetővé teszi, hogy a duuai forgalom akadály- rály Drasche-Lázái' Alfréd miniszteri osztály
írhatatlan lelkesedést keltett a magyar kato- talanul bouyolittassék le. Főleg Bulgáriából, tanácsos, — a miniszterelnökség sajtóosztálya
nak körében, a kik viharos „ éljen* és „hurrá* Romániából érkezik gabonaszálíitmány, külö- főnökének a Ferencz József-rend lovagkeresztkiáltásokkal fogadták azt. Erről a sürgönyről, nösen pedig tengeri, amely főleg hizlalási cé- jét adományozta. Őfelsége kitüntetése minket,
a sajtó szorga'mas napszámosait is a legnamely nem csupán a magyar nemzet s a ma- lokra alkalmas.
— Hősi halál. Elek Emil, a gyergyó- gyobb örömmel tölt el, mert közéletünknek
gyar csapatok szolgáltatásának az elismerése
szempontjából óriási horderejű, de a német- szentmiklós-békási müut vezető mérnöke, mint olyan vezető egyéniségére esett ezúttal a
olasz háborús politika' szempontjából is, a értesülünk, az olasz harctéren hősi halált halt királyi kegy és elismerés sugara, aki Magyarország kultúrájáért dolgozott egész életén
magyar napisajtó mindeddig — teljesen ért- Halála érzékeny veszteseget jelent.
keresztül. Drasche-Lázár Alfrédban ezúttal
hetetlenül — egy Bzóval sem emlékezett meg.
— Képviselők, főispánok Belgrádban. nemcsuk
a kiváló bürokratát üdvözöljük, ha— M o z i . E hó 13-án vasárnap szenzá- Több képviselő és főispán közelebbről Belg- nem a sajtó nemes barátját és támogatóját,
rádba
utazik,
a
szerbiai
magyar
közigazgatás
ciós és válogatott műsora lesz a mozinak. —
aki pozíciójában mindig a legmesszebb menő
Színre kerül ugyanis a Nordisk grandiózus beállításának tanulmányozása végett.
szeretettel és együttérzéssel viselte szivén a
szenzációja: .A pokol vitorlása" cimü 3 fel— A felmentettek behivása. Illetékes magyar újságírás ügyét.
vonásos dráma, melynek főszerepét Fröhlich helyről értesültünk, hogy a felmentéseket
— Előléptetés. Ditrói Róth Jenő cs. és
Elza a gyönyörű dánfilmprimadonna játsza minden foglalkozási ágon szukcesszive bevonragyogóan szép alakítással. A csodaszép dán ják a főleg afiatalabb erőket szólítják be a kir. 82. gyalogezredbeli egyéves önkéntest a
tengeröblökben páratlanul szenzációs attrakciót katonai szolgálatra. Ennek a tervnek a vég harctéren hadapaóddá léptették elő.
készített ebben a darabban a Nordisk. A leg- rehajtása folyamatban is van.
— Flottaegyleti zsebnaptár. A cs. és
vakmerőbb hajszát fotografálták le, a legizgalkir. hadügyminisztérium hadsegélyzó hivatala
—
Hivatalos
román
jelentés
ujabb
masabb üldözést egy három árbócos vitorlásvagon termény eladásáról a 1916. évre rendkívül tartalmas és szép kiállíhajó és egy gőzjacht között Afilm főszerepét 100.000
központi
hatalmaknak. A román minisz- tású zsebnaptárt adott ki, melynek összes tiszta
Atf Blütecher a Nordisk kiváló artista színésze terelnök személyes
organuma és a kormány jövedelme a hadsegélyezés céljaira fordítiatik.
játsza példátlanul álló vakmerő trükökke!. A szócsöve, az .Independance
Roumaine" irja: Ára 1 korona 20 fillér. Megrendelhető a cs.
műsor kimagasló pontja: „Jönnek a zsiványok" A központi hatalmaknak eladandó
ujabb ter- és kir. hadügyminisztérium hadsegélyzó hivacimü 2 felvonásos vígjáték lesz, melyben a mény mennyiség 70.000 vagou tengerire
ós talánál (Kalendervertrifb des Kriegefürsorfőszerepet ASTA NIELSEN, a legkiválóbb mozi 30.000 vagon búzára rug. Megegyezés jött létre,
geamtes, Wien, IX., Bevggasse 16).
művésznő játsza. A műsor kiegészítő pontjai hogy a termţuy árát a bekövetkezett vagoni— Hamburgtól — Konstantinápolyig.
„Erényes 4anyós', humoros. .Legújabb harctéri rozás után fizetik ki az eladóknak az indu- Mindezideig az összes Bulgáriából és Törökfelvételek .' Titktos drámaíró, humoros. A mozi lási állomásokon, nem ugy, mint az első 50 000 országból erkezett árukat, amelyek Ausztriavezetősége ezúton is arra kéri a m. t. közön- vagon eladásánál, amelynél a fizetés abban a Magyarországnak, vagy Németországnak volBéget, hogy az előjegyzett jegyeket vasárnap pillanatban kötelező, amikor az áru az orszá- tak szánva, vagy ezekből az országokból küldélig kiváltani szíveskedjenek.
dettek a keleti szövetségeseknek, Románián
got elhagyja.
kellett
átszállítani. Az osztrák-magyar vasutak
— A 43—50 évesek bevonulása. Hol— Kisiklott vonat. Marosvásárhelyről delegáltjai
most kijelentették, hogy a nis—
nap plakátokon fogja a hatóság közhírré tenni,
hogy a 43—44—46 évesek február 28-án, a jelentik: A marostordai helyiérdekű vasút szófiai vonat elkészült és rövidesen az egész
48—49 és 50" étesek március 3-án tartoznak Ptrajdról Szováta felé haladó vonata kisiklott. keleti áruforgalmat is Szerbián át lehet lebonyolítani.
bevonálnl.
Hát utas megsérült. Haláleset nem törtónt.

CSIKI

4. oldal

LAPOK

A franciák és oroszok veresége.
— Az Erdélyi Pénzvilág, mely a háború kitörése óta a szerkesztője hadbavonuA németek sikeres támadásai.
lása miatt eddig nem jelent meg, most ismét
Berlin, február 9.
rendesen fog kéthetenként megjelenni. Az első
(Hivatalos.)
A
német
nagy főhadiszálszámban igen érdekes cikkek tárgyalják az
összes aktuális erdélyi vonatkozású gazda- lásról jelentik:
sági kérdéseket. Erdély gazasági fellendülése,
Nyugati hadszintéren Wymitől nyugatra
a Pénzintézeti Központ ós Erdély, A földgáz- csapataink az első francia vonalat 800 méter
kérdés, Az 1915. óv tókemozgalmai Erdélyben kiterjedésben rohammal elfoglalták, több mint
stb. amit kiegészít élénk hírrovata. A lap' fe- 100 foglyot ejtettek és 5 géppuskát zsákmálelős szerkesztője most is Miklós Armand, nyoltak. A Sommetől délre franciák ismét beaki hat évvel ezelőtt inditotta meg lapját, hatoltak egy kis árokrészünkbe. Bois de Pretmely ma is az egyedüli erdélyi magyar köz- rében gyalogságunk lelőtt egy ellenséges regazdasági folyóirat. Szerkesztőtársként Szász pülőgépet, amely lángba borulva lezuhant; a
Endre, a kolozsvári „Újság" felelős szerkesz- két bennülő meghalt.
tője szerepel.
Keleti hadszíntéren oroszok kisebb táma— Nyugtázás. Benkó Zsigmond, a hely- dásait Iluxt vidékén (Dünaburgtól északnyu
beli mozgószinház tulajdonosa, az 1915. no- gatra) visszavertük, valamint visszautasítottuk
vember hó 28 ától folyó évi január hó 23-ig egy február 6 án általuk elfoglalt tábori őrtartott előadások jövedelméből, a vöröskereszt állás ellen intézett támadásukat a Baranovicicsíkszeredai választmányának céljaira 246 Ljachovitz vasútvonalon.
Balkáni hadszíntéren helyzet változatlan.
korona 90fillért adományozott. A választmány
elnöksége a szíves adományért ezen az uton
is hálás köszönetét nyilvánítja.
2—916. szám.

IISBOB.
Bájos szép hegyvidék!
Kincse a hazának . . .
Millió fenyőnek
Gyöngy harmatos ágnak.
Ezer kis virágnak,
Letűnt bús regéknek . . .
Régi, felujulo
Szekely dicsőségnek . . .
Hólepte utakon
Kis madárka dalol
8 benn a mély erdőben
Most van lemenőben
Mi arpnysugárt hint
Fehér köntösödre;
Meleget mi áraszt
Az elárvult rögre.
Messze a tetőről
Ellátni a völgybe,
Kanyargó ösvényid
Hol egymást ölelve.
El, tova húzódnak
A homályba mélyen . . .
Hol a nap is lassan
Lement már egészen.
Hé! szekeres I itten
Egy percre megálljunk!
Régen itt elesett
Egy derék barátunk 1
Lassabban döcögjön
El hadd gondolkozzam .
Legszebb lesz: mindketten
Imádkozzunk halkan.
Aztán szép csendesen
Lefelé ballagunk.
Messze Újfalunak
Viszen már az utunk.
mMagik tán csikiak ?"
Kérdi egy-egy ember
S kocsisom nagy büszkén
Felel egy „igenu-nel.
Mátrai Ferenc Béla.

Faeladási hirdetmény.

Csikszen^tamás község közbirtokos
sága eladja Csikszenttamás községhá
zánál 1916. évi február hó 21-én délelőtt
II Órakor kezdődő árveivsen a Csikvár
megye Csikmadaras II. R községe határában levő B a r á t nevű erdejé
nek tnin'egy 170 kat. hold területén
93126-911. sz. P. M. kihasználásra
engedélyezett fenyő faállományát.
A vágás területe a gyimesi országúttól 18 kilométer, a Máv. Gyinieaközép'ok állomásától pedig 18 kilométer
távolban van.
Az eladás tárgyát képező faállomány
törzaenkéuti bemérés szerint 21838 m8
tiszta lucfenyő haszonfát és 9763 ma
tiszta jegenye fenyő haszonfát tartalmaz.
Kikiáltási ár 272285 korona, bánat
pénz a kikiáltási árnak I00/o a. Kihasználás időtartama 4 év.
Az árverési és szerződési feltételek
az erdőbirtokos atólirott képviselőjénél,
továbbá a csikszépvizi m. kir. járási
erdőgondnokságnál rendelkezésre álla
nak. Az erdőgondnokságnál megtekinthető a részletes becslési munkálat is.
Olyan ajánlatok, melyek az árverési
és szerződési feltételektől eltérnek, vagy
bánatpénzel ellátva nincsenek, ügyelembe nem vétetnek; u*óajánlatok el
nem fogadtatnak.
írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt az árverező
bizottság elnökénél nyújtandók bt'. —
A megajánlott összeg számokkal és betűkkel is kiírandó s az ajánlatban kifejezendő az, hogy ajánlattevő az árve
rési és szerződési feltételeket teljesen
hmeri és magát azoknak alávni.
Cdikszenttamás, 1916. január 31-én.
Csapataink Tirana és Durazzó előtt.
Balogh Ignác,
Tóth Lajos,
Az első összeütközések az olaszokkal.
elnök.
2—2
birt. jegyző.

LEGÚJABB.

Budapest, február 9.
(Hivatalos.) Hőfer altábornagy, a vezér
kari főnök helyettese a főhadiszállásról je Gyeryyóalfalu
lenti:

község Elöljáróságától.

463/1915. szám.
1-2
Orosz és olasz hadszíntéren különös esemény nem volt.
Délkeleti hadszintéren az Albániában opeAlulírott község elöljáróság Közhírré
ráló cs. és kir. hadseregek előcsapatai átkeltek az Ismi folyón ós megszállották Preza teszi, hogy Gyergyóalfalu köspi'g tulajhelységet és az ettől északnyugatra emelkedő donát képező „Bodor", „Pitos* és
magaslatokat. Ellenség, amely szerb kötelékek Pásztor" nevű tenyészbikák, lovábbá
maradékaiból, olasz osztagokból éB Essad basa
zsoldosaiból állott, harc elől kitérve, dél és a kiselejtezendő tenyészkanok folyó
délkelet felé hátrált. Csak a Tiranától észak- évi február hó 22-én d. u. 2 óra
nyugati irányban, 8 kilóméternyire levő Valjas kor kezdődő nyilvános árverésen, a
helység megszállásánál támadt rövid ütközet, községházánál eladatnak.
melyben ellenséget visszavetettük.
Gyergyóalfalu, 1916. évi február
Repülőink utóbbi időben ismételten eredményesen bombázták a Durazzó mellett levő hó 6-án.
csapattáborokat és a kikötőben levő olasz gőAz e l ö l j á r ó s á g :
zösöket.

Hirdetmény.

Montenegróban a helyzet változatlanul csen- Fülöp Ferencz,
des. A lefegyverzés be van fejezve.
biró.

Laczkó Istvţn,
h. jegy: o.

6. szám.

brassói Greising Albert

önálló fogászatra jogosított
Közóhajra Csiksze:: redába költözött::
FOGAD:
Elvégez minden fogorvosi műtéteket, u
Délelőtt
m.: foghúzást helyi ér- 8-12 óráig
zéstelenítéssel, arany
Délután
és más töméseket.;
készit müfogakat és 2—5 óráig
teljes fogsorokat szájés ünneppadlás nélkül, korona Vasár-,
napok
kivételével.
és hidmunkálatokat.
10 évi garancia

37-

L a k á s a : Kossuth Lajos-utca 8. sz.
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában.

Csikszentkirály határában egy
lisztórlő malom haszonbérbeadó. Értekezhetni Ruszuly
Istvannenal, Csikszentkirály.

Szám. 1693 — 1916. ai.

1—2

Pályázati hirdetmény.
Csíkszereda rend. tan. városánál
részben elhalálozás, ré.-zben állás szervezés következtében választás utjáu betöltés alá kerülő és nyugdíjra igényt
nyújtó:
I városi főjegyzői;
I városi adótiszti;
I rendőrségi Írnoki állágra az 1886.
évi XXII. tc. 69. § a értelmeben pályázatot hirdetek.
A fenti állásokra a választás élethossziglanra szol.
A) A főjegyzői áilás az 1912. évi
58. tc. kiegészítő részét képező D) melléklet szerint, a IX. fizetési osztálynak
megfelelő 2600 korona törzsfizetéssel és
évi 700 korona lakbérrel van javadalmazva.
B) A. városi adótiszti -és rendőrségi
írnoki állások ugyanazon tc D) melléklet szerint XI. fizetési osztálynak megfelelő 1400-1400 korona törzsfizetéssel
és évi 560 560 korona lakbérrel vannak javadalmazva.
A főjegyzői állás az 1883 évi I. tc.
3. § ában; az adótiszti állás az 1883.
évi I. tc. 18. §ának eleő bekezdésében;
a rendőrségi írnoki állás a középiskola
IV. osztályának sikeres elvégzését igazoló minősítéshez van kötve; az írnoki
állásra pályázótól ezen minősitéseu kívül csinos, tiszta írás ós az írógéppel való irni tudás igazolása is megkívántatik.
Felhivotn a pályázni óhajtókat, hogy
kellően felszerelt pályázati kérvényeiket
1916. évi február hó 29-ik napjáig Csík
szereda r. t. város polgármesteri hivatalnál adják be.
A választás napja később fog kitüzetni.
Csíkszereda, 1916. január hó 26-án.
Fejér Sándor,
alispán.

0. aiám.

CSÍKI

LAPOK

Csikmegyei Székelybank
=

fi-ik oldal.

Részvénytársaság

CSÍKSZEREDA.

A t. c. részvényesek tisztelettel meghivatnak az 1916. évi március hó 5-én (vasárnap) délután & órakor az intézet helyiségében tartandó

VI. É1ÍI HEHDES K Ö Z G Y Ű L É S É R E .
m

TÁRGYSOROZAT:
1. Az igazgatóság jelentése, a számadások megvizsgálása,
a mérleg megállapítása és a nyereség hováforditása.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. A felmentvények megadása.
4. Tisztikar választása.
5. Igazgatósági tagok választása.
6. Felügyelő bizottsági tagok választása.
7. Esetleges indítványok és interpellációk.
AZ IGAZGATÓSÁG.

MÉRlEG-SZÁMItf 1915. DECEMBER 31-ÉN.

VAGYON.

Korona Fill.

Korona

Fill.

Pénztár
Váltó tárca: Bankszerű váltók 299590 32
Jelzálogi váltók 254094
Értékpapír
. .
Folyószámla adósok
Értékpapír előlegek
Felszerelések
Óvás költség

19228

89

553684
21237
54522
5865
1000
373

32
85
96

655912

Korona Fill.

1 Részvénytőke
2 Tartalék alap
1915. évi kamata
Részvényátirási dij
3 Házalap . .
1915. évi kamata
4 Jótékonycél
. .
5 Fel nem vett osztalék
6 Folyószámla hitelezők
7 Átmeneti tételek
8 Hitelezők
9 Hadbavonultak családtagjainak segélyezésére
10 Betétek
11 Mult évi nyereség áthozatal
Folyó évi nyereség

38730 88
1936 12
54 40
3240
162

5000 —
19099 49

11

NYERESÉG- ÉS VESZTESÉG-SZÁMLA.

TARTOZIK.

Korona

Korona Fill.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

09

TEHER.

Betét kamat .
Betét kamat adó
Tisztifizetések
Költség . . .
Adó és illetékek .
Tartalékok kamatai
Lakbér
Leírás a felszerelésből
Sorsjegy
. .
Mult évi nyereség áthozatal
Folyó évi tiszta nyereség .

IIH.

1 jj

5000
19099 49

17119
1711
5804
1775
5500
2158
800
200
553

03
90

24099

49

59721

27

04
58

1
2
3
4
5
6

Fill.

200000
40721

40

3402
1272
656
6498
885
15204

38
19
04

792
362380

67
94

24099

49

655912

11

KÖVETEL.
Korona Fill.

Fill.

Korona

Váltókamat
Különféle kamat .
Folyószámla kamat
Idegen pénzek
Jutalékok .
Nyereség áthozatal

Korona

Fill.

32581
4231
2368
1861
13679
5000

30
09
03
85

59721

27

23

8

Csíkszereda, 1915. december hó 31.

Albert Ödön s. k.,
ig.-pénztámok.

Nagy Lajos s. k.(

Trohán József s. k.(

Wagner Margit s. k.,
könyvelő.

Szász Lajos s. k.,

Szász Irén s. k.,

Orbán János s. k.(

h. könyvelő.

Dr. Fodor Antal s. k.(

ig. tag.
ig. tag.
ig. tag.
ig- tag.
ig. tag.
Fenti mérleg-, nyereség- és veszteség-számlát megvizsgáltuk, a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítottuk és mindenben
megegyezőnek találtuk.

Farkas Imre s. k.(

Bálint Lajos s. k.,

Krausz Mihály s k„

felügyelő bizottsági tag.

felügyelő bizottsági elnök.

felügyelő bizottsági tag.

C S I K I L A P O Î

6-Ik oldal

6. n á n .

Szám 28—1916. végrb.

Szám 724—1915.

Faeladási hirdetmény:

Árveresi hirdetmény.

KIADÓ URI LAKÁS

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
A csiklázárfalvi közbirtokosság Csik- LX! t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
Csíkszeredában, a Szentléleklázárfalva községházánál 1916. évi feb- teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak
évi Pk. 325. számú végzése következtéruár hó 26-án délelőtt 10 órakor kezdődő 1916.
utcában folyó évi április 1-től,
ben dr. Zakariás Manó ügyvéd által képtiselt
zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyil- Weifsz
me'y áll 3 utcai szoba, ebédlő
Márton és fia hódmezővásárhelyi lakóvános szóbeli ajánlati versenytárgyalá- sok javára 2145 korona s jár. erejéig 1913.
konyha, kamra, fürdőszoba, sütőhá/,
son eladja Csiklázárfalva község hatá- évi december hó 31-én foganatosított kielégíkemence, kut, két sertés ól, nagy
tési végrehajtás utján le- ós felülfoglalt és
rában fekvő
k e r t h e l y i s é g és külön udvarral.
A) Rosszhágóbütüje nevü erdejének 765 koronára becsült következő ingóságok u
m.: borok, 1 borjú és 1 csitkó nyilvános ár- Értekezni lehet Gáspár József tulajmintegy 10 8k. hold vágásterilletén be- verésen
eladatnak.
csült 668 m nettó lucfenyő kereskeMely árverésnek a c s í k s z e r e d a i kir. donossal, Csíkszereda, Apafii M. utca.
delmi fa és 57 m" kérget tarUimazó erde- járásbíróság
4—
1916. évi Pk. 325. számú végjét 5277 korona kikiáltási ár alapul zése folytán 2145 korona tőkekövetelés, ennek
vétele mellett.
1913. évi szeptember hó 26 ik napjától járó
B) Nagyláz nevű területén 1915. év 5°/, kamatai, V,°/o váltódij és eddig Tjsszesen
novemberében hóvihar által kidöntött, 173 korona 50 filterben bíróilag már megálla- Kovásznai ü g y v é d i irodámba
költségek erejéig, a végrehajtást szenvevő által kitermelve helyszíni bemé pított
vedő lakók Csiktapioczán leeudö megtartá- azonnali belépésre egy katonai
réssel
megállapítandó körülbelül 900 sára 1916. február 26 ik napjának delelőttl
m3 lucfeuyő fa anyagát 7 korona m8- 10 óraja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni kötelezettség alatt nem álló, az
kinti tőár, mint kikiáltási ár alapul szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- iroda önálló vezetésére képes
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881
vétele mellett.
ÜGYVÉD-HELYETTEST
Kihasználási idő 1 év. Bánatpénz évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében
készpénzfizetés
mellett,
a
legtöbbet
ígérőnek,
A) alat'i erdőre 52S korona, a B) alattira szükség esetén becsáron alul is ell'ognak adatni. és egy teljes gyakorlattal biró
630 korona.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
ÜGYVÉDJELÖLTET
Az árverési és szerződési feltételek mások is le- és felülfoglaltattak és azokra kielégítési
jogot
nyertek
volna,
ezen
árverés
az
keresek.
— Javadalmazás mega közbirtokosság elnökénél Caiklázárfalván és a Csikszentmártoni m kir. 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek
állapodás szerint.
is elrendeltetik.
jár. Erdőgonduokságnál megtekinthetők. javára
Kelt Csíkszeredában, 1916- évi február hó
Az árverési és szerződési feltételektől 6. napján.
eltérő kikötést tartalmazó vagy bánatMolnár Sándor,

pénzzel el nem látott ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Kikiáltási áron alul eladás nem
történik.
Kelt Caiklázárfalván, 1916. évi feb
ruár hó 3 án.

Virág József,
közbirtokossági elnök

Szám 848—1915.

Faeladási hirdetmény.

kir. bír. végrehajtó.

Dr. Bajkó Zsigmond ügyvéd,
vármegyei tiszti főügyész.
2-3

Nemzetközi HALOTTSZÁLLITÁSI iroda
Temetkezési Intézetek Egyesülése
Budapesti iroda VIII., Üllöi-ut 14., I. emelet, I. szám. Telefon József 32—12.
Elhunyt hőseink uek exhunáláaáí, hazaszállítását és ezekkel kapcsolatos összes teendők végzését, kpgyeitte&en szakszerűen, gyorsan és a le-íinóitanyosabb feltételek mellett intézi.
Az ország minden részében és a külföldön mindenütt aiüfcödő
tagjai a megbízásoknak akadálytalan és gyors teljesítésit teszik lehetővé.

A ceatószegi közbirtokosság Cáatószeg község házánál 1916. évi február
hó 25-«n d. e. 10 órakor kezdődő zárt
Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános
3-4
szóbeli ajánlati versenytárgyaláson eladja
Csikszentsimon község határában fekvő
a) Aszópatak nevü erdejének mint
egy 16 k. hold vágásterilletén becsült,
mintegy 2010 m8 nettó lucfenyő kereskedelmi fa és 158 m8 kérget tartalmazó
erdejét 18575 korona kikiáltási ár alaÉrtesítjük Csíkszereda város é9 vidéke közönségét, hogy Csíkszeredában a
pul vétele mellett;
Kossuth Lajos-utcában (LázárDomokos-féle ház) már évtizedek óta fenálló
b) Vettető nevü területén 1915. év
novemberében hóvihar által kidöntött,
FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZ-ÜZLETEINKET
vevő által kitermelve a helyszíni bemé
1914. évi október hó 1-én áthelyeztük az Apaffi Mihály-utcába
réssel megállapítandó körül belül 500 ms
(Jakab Gyula-féle ház, a Hutter-száUodáVal szemben). A borbély üzlet
8
lucfenyő faanyagát 6 korona m -kinti
mellett külön bejárattal van s női fodrász-terem, kényelmesen berendezve, hol elvállalunk mindennemű női hajmunkát és délutánonként
tőár;
hygienikus fejmosást villp íyszáritóval (meleglevegóvel). Midőn ezt igen
c) úgyszintén Szilas-nevü ti d ő r é tisztelt vendégeinknek szíves tudomására hozzuk, nem mulaszthatjuk
ben b) alatti időben szél által megkároel, hogy köszönetet ue mondjunk eddigi pártfogásukért s egyben kérsított és ugyanazon módon eladandó
jük, hogy jövőre is szivpnkedjenek támogatni B viszont mi is biztosít8
mintegy 450 m luezfenyő faanyagát
juk vendégeinket a szoli l kiszolgálásról. Maradunk kiváló tisztelettel:
6 korona m*-kinti tőár, mint kikiáltási
Szabó Lajos és neje, férfi és nöi fodrász.
ár alapul vétele mellett.
Raktáron tartunk mindennemű kést hajmunkákat ós nöi pipere cikkeket.
Az erdő a legközelebbi máv. ál'o
71
mástól 13 kilómíterre fekszik. Kihasználási idő 1 év. Bánatpénz a) alatti
erdőre 1900, b) alattira 300 és c) alatt ra
EM13 EEly 3Üql5]fBjBlSMü
270 korona.
Az árverési és szerződési feltételek
a közbirtokosság elnökénél Csatószpgen,
a Gsikszentmártoni m. kir. járási Erdő
gondnokságnál megtekinthetők.
első gyergyói asztalosáru-gyára Gyergyószentmiklóson.
Az árverési és sgerzödési feltételekNagy termelés mindenféle épület asztalos
től eltérő kikötést tartalmazó, vagy
bánatpénzzel el nem látott ajánlatok
munkákban. Dus raktárt tartok sajátkészítésű
figyelőmbe nem vétetnek.
bútoraimból, úgyszintén kárpitos árukból is.
Kikiáltási áron alul eladás nem történik.
Meghívásra személyesen megjelenek.
Kelt Csikcaatószegen, 1916. évi február hó 3 án.
Árajánlattal szívesen szolgálok.
IfJ. Endes János,
közbirtokossági elnök.
Nyomatott VAkár L. könyvnyomdájában, CiikueredAbn.
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