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Menekültek visszatérése. 
Csíkszereda, 1917. március 13. 

A napokban mintegy 500 csiki menekült 
érkezett Csíkszeredára es Mi-.défalvára  csalad-
jaikkal, lovaikkal és szarvasmarháikkal. Állí-
tásuk szerint Híjdu vármegye alispánja indí-
totta őket utaak, ami soraikban annyi szeeve-
des után érthető örömet keltett. 

Rég óhajtott szülőföldjükre  érve kétféle 
meglepetés várta őket. Egyik az volt, hogy 
útnak indításukról és érkezesükről egyik itteni 
közigazgatási hatóságot sem értesítettek, sem 
főispánt,  Bem alispánt, Bem polgármesteri, kik 
fogadásukról,  elhelyezésükről és élelmezésük-
ről előre gondoskodhattak volna. 

A másik meglepetes pedig az volt, hogy a 
katonai parancsnokság, mely szinten nem volt 
ertasitve, neiucsak feltartotta  és csendőri őri-
zet alá helyezte, de csendőri fedezettel  kiin-
dulási állomásukra nyomban visszji akarta ki-
sertetni őket, mert Csikv&rmegye' ma is belső 
hadszínteret kepez, hová visszatérni szigorúan 
tilos. 

A közigazgatási hatóságoknak csak a leg-
nagyobb nehezsegek árán bikerülc embereknek 
éB allatoknak a szükséges élelmet momentán 
beszerezni. Nehezebb része volt a dolognak 
azonban az, hogy a visszatérték illetőségi köz-
ségeikbe szétoszthatók legyenak és Hajdú var-
megyebe való vis&zatoloncolásuk mogakada-
lyoziassék. Ettől az elviselhetetlen ujabb lelki 
es testi Bzeuvedéstől Gyalókay főispán  ur ta* 
radhatatlan közbenjárása és belolyása szeren-
csére az utolsó pillanatban megmentette a be-
fűtött  kazannal mar-mar visszaindított szeren-
csétlen menekülteket. 

Maga a belügyminiszter, ki haza indításuk-
ról semmit Bem tudott, vetette latba teljes be-
folyását,  aminek természetesen cem is maradt 
el a következmény. A visszatérték 3 napi 
vesztegzár után haza mentek községeikbe, ki-
véve a gyergyótölgyesi járás községeit és a 
gyimesi közsegeket, hova visszatérni katonai 
okokból egyáltalában nem lehet. 

A hosszas és több rendbeli tárgyalás során 
kiderült, hogy a visszatértek mint munkai-
osztagok a tavaszí Bzántás-vetéshez indíttattak 
útnak, de egy végzetes és érthetetlen hiba 
követtetett el azáltal, hogy sem a közigaz-
gatási,  sem a katonai  hatóságok nem érte-
síttettek. 

Helyszűke miatt csak egész röviden és szá-
razon irtuk le az esetet, de leírtuk azért, hogy 
távol idegenben Binylódő menekültjeink ÍB tu-
domást szerezzenek minden  más hirrel  szem-
ben újólag ia arról,  hogy Csikvarmegyebe a 
visszatérés még nincsen megengedve, erről az 
itteni közigazgatási hatósagok semmit sem 
tudnak, a katonai hatÓBágok hallani sem akar-
nak róla, de maga a belügyminiszter sem tud 
róla. Tehát mindaddig, mig a visszatérés álta-
lánosan megengedve Csik vármegyébe nem 
lesz, maradjanak nyugodtan, törődjenek bele 
egyelőre a változhatatlanba és várjak türelem-
mel és jó remenyseggel a helyzet jobbuláBát, 
mert az elindulás, mint láthatják, ujabb sok 
szenvedést, nélkülözést okoz es könnyen meg-
történhetik, hogy végtére is vissza kell menni 
oda, ahonnan elindultak. 

Ua pedig tavaszra munkásosztagok küldet-
nek ide, legyenek akár máB vármegyebeliek, 
akár hadifoglyok  vagy csiki menekültek, talán 
illenék értesíteni az arra illetékes közigazga-
tási és legfőképpen  katonai parancsnokságokat 
jó előre, hogy hasonló siralmas bajok és ujabb 
ipenvedéssk ne forduljanak  elé. 
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Az erdélyi menekült családok 
segélyezése. 

A hadbavonultak gyámcinélküli családjai 
részére megállapított st>gelybknek; valamint a 
hátrahagyotwk részére megalapított ideiglenes 
évi segélyeknek kífizetose,  amennyiben az 
illető a menekülés tartama alîtr esetleg napi 
segéiyt vagy közellátás!, élvezlek, euűek a se-
gélynek, illetve közeilátásnak ücszüíilotese 
napjatói kezdve, azonnal újból megkezdendő. 

Minthogy a megállapított segelyok az eí-
lenseges megszállás tartamára neui szüntet-
tek be, banem csak azekuak kiluatére szüne-
telt ugy az elmenekült es lakóhelyükre mar 
visszatért, mint az ellenséges megszállás alatt 
lakóhelyükön maradt cs»>fedők  részére a se 
gelyezes ujabb utalványozás néiküi íizotcadu 
ki, mineíiogva a segélyek folytatólagos  kib-ie-
tese tekintetében nem keli uj összeírás vagy 
változások nyilvántartása utján külön ühgz-
kedui. 

A segélyezés csak azt az idoponiot követő 
naptól kezdve fizetendő  ki, amely naptól kezdve 
az érdekalt csaladok uitai ii tr.i<nekülas tar-
tama alatt esetleg elvezett aliami segeiy, ille-
tőleg ideiglei'es evi segély vagy az l'Jiű. évi 
321.000—ÍM szátnu rendelet harmadig kez-
désében emiitott közellátás beszünwtlatött. 

Eszei ini, tehát a lakóhelyükről oimeae í̂iit 
családok részére az állami segely (uapi se-
gély) vagy ideiglenes évi segély allatában 
csak a csaladoknak lakóhely iikro történt víbBza-
terése napjától kezdve fizethető  ki, kivjve azt 
az esetet, ha a csalad kétségtelenül igazolj, 
hogy a meneküles egész tartama vagy annak 
egy része aiait — dacára armai., hogy ; a itat 
volna szorulva — sem aiiauii segeiyn, uíatöleg 
ideiglenes ev; segélyt, bem pedi,j kózeíiaust 
nem kapott, vagy ha a esai-d azt jgíizoiiu, 
hogy a menekülés egos*; tartania, vagy ani>ak 
egy resso alatt kisebb összegű állami sege^yt 
(nopi segélyt), illetőleg ideigitaes ovi be^üiyt, 
vagy közellátási kapott, mint amilyen Összegű 
állami segélyben (napi segélyben) vagy ideig-
lenes évi segélyben lakóhelyen menekülése 
előtt részesült- Utóbbi esetben természeteden 
csak a különbözet kifizetésének  lehet heiye. 

Az oly csaladok részére azoaban, akik' ren-
des lakóhlyükön megmaradtak, de segélyben 
nem részesültek, a megállapítva volt segéiy 
az egész hátralékos időre kifizethető. 

Az ellenség által (tuszul) elhurcolt polgári 
egyén hadifogolynak  nem tekinthető s a csa-
lád részére ezen a cimen állami segély nem 
állapiiható meg. 

Ugyancsak nem állapitható meg állami se-
gély olyan egyén után sem, aki önként mont 
el az ellenséggel. 

Az olyan egyének részére megállapított 
segély, akik nem menekültek el, hanem a la-
kóhelyükön megmaradtak, azonban lopás, rab-
lás vagy politikai vétség bizonyult reájuk, vagy 
ilyenek gyanúja alatt állanak a segély az eljá-
rás (vizsgálati fogság)  tartamára okvetlenül 
beszüntetendő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Magyaros  elfoglalása.  A mult 

néte.n jelen telte  llófer  altábornagy,  a ve-
zérkari  főnök  helyettese,  hogy a hires miá-
kold,  i W  es honvédek,  a mi 24-eseinknek 
méltó párja, megi ohamozták  vármegyénk 
egyik  legerősebb  támaszpontját,  a Magya-
rost, melyet a muszkák  erősen  kiépítve 
mak&aul  tartottak.  A támadás  nagyszerű 
sikerrel  járt. Nemcsak  a Magyaros  a szom-
szédon  hegyekkel  é.? ellenséges  állásokkal 
lett  h miénk,  de  ozenkivül  vitéz honvédeink 
oiwgtak  13 tisztet  ós 991 főr.yi  legénységet, 
J7  géppuskát,  5 aknavetőt,  1 gránátvetőt, 
igen sok lőszert  és Lihszert zsákmáayoi-
tuuk.  A/,  ellerüt-j  kib-ií-Uitei,  hog? eív««í-
tett  állását  '»..•)5.r.  it!> , :r,?oglaije,  n\ir zaró-
tükünkben  meghiusult.  Az ellenség  rend-
kívül  sok halottat  és sebesültet  veszített, 
tnig  a mi veszteségeink  — hála a gondos 
elúkűszitesnok  — elenyészően  csekélyek. 
A Magyaros  hegytető  elfoglalása  igen nagy 
fontossága,  mert ez az 1340 méteres hegy 
dominálja  Csobános és Uz  kőzőtt  a határ-
szélt.  Az oroszok  c hogygyel  elvesztették 
tíyimes  és Ojtoz szorosok  kőzőtt  a betörési 
pontot cs a Trotus-vőlgybe  vezető  utak  fe-
dezéséi.  A Magyaros  elfoglalása  nagjr örö-
met rzerzett  VEÍ megyénk  közönségén  ok. 

— Személyi hir. Fejér Saudor alispán 
több bet- ído.-u Budapestre éa Kaposvarra 
uiaznít. 

-- Kiiüncotes. A király dr. Tál Gábor 
ui. kir. 1), üf|U'i!kt-;ö  fcuj/sv/hadnagyuak  az el-
iei<seg eióu tanúsított viiez magatartasa elis-
merttetfül  a iudidiszncíünyea 3. oszt. katonai 
érdöLiki íúaztet a J.aruokital adomanyozta. 

— Kinevezések. A pétisügymiüisztör dr. 
Vitos Pai esikszep.cuiartOiii ügyvedet az adó-
ügyi biztosok reszére megáiiapitou első cso-
portos, a VIII. fizetési  O'̂ taiyíyai egybekötött 
Uietniooyekkei, idcigleiiva miuősegli aüvűgyi 
i tztossa a csiiíBzeredai li. kir. penzü^yigtoga-
tosaghoz kinevezte. 

— A p^naügymioUator Veress Jóasef  ok-
leveles gazdász, kolozsvári lakost az adóügyi 
biztosok reszere megállapított második cso-
portba, a IX. tijetesi oszialylyal egybekötött 
iile-incnyekkeí, ideiglenes minőségű adóügyi 
biztossá kineţ£zte es szolgálattételre a csík-
szeredai m. kir. penzügyigszgatósághoz osz-
totta be. Nevezett a kolozsiaotioston r. kath. 
status-uradalomnak volt irodatisztje. 

— Lótenyésztők Agyelmébe. A jelen-
leg Kisszálláson állomásozó 2. sz. menteiep-
osz taly közhírré teszi, hogy a folyó  év tava-
szan lótenyésztőktől vásarlandó egy éves mén-
csikokert 900 koronától 1200 koronáig terjedő 
arak fognak  fizettetni.  Ezénkivüi az eddigi gya-
korlattól eltérően a folyó  évi tavaszi csikó-
vásárlások alkalmával két éves méncsikók 
is vaaaroltatnak, amelyekert fizetendő  árak 
2000—2200 korona kézt fognak  vaitakozni. Az 
ezekre vonatkozó bejelentések a jövő hónap 
közepéig, tehát a hirlapilag közzétett bejelen-
tési hataridön tul is figyelembe  fognak  vetetni. 

— Uj csendőrőrsök felállítása.  A bel-
ügyminiszter Gyalókay üándor főispán  elóter-
jesziöflere  Gyergyócsomaíalva és Kozmás köz-
ségekbe csendór különítmények felállítását  en-
gcdelvezte. kozmási különítmény február  hó 
25-én, a gyergyócsomafalvai  különítmény feb-
ruár ^4-én működését megkezdette. 
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— Védekezés az ellenséges repülők 
ellen. A városi tanács falragaszokon  figyel-
mezteti a közönséget, bogy ellenséges repülő 
közeledése esetén a veszély harangjelzésekkel 
a közönség tudomására fog  hozatni. A vészjel 
abban áll, hogy a harangot egymásután 10—15 
ször megkongatják és ezen jeleket fél  percnyi 
Bzünetekkel addig adják, mig a veszély fennáll. 
Az óvójel után -mindenki igyekezzék a ház leg-
mélyebb helyére (pincebe) jutni Sokan ne 
gyűljenek össze. Ablakok, ajtók nyitva tartan-
dok, hogy a bombák mérges gázai be ne szo-
rulhassanak zárt térbe. Gyuíékony anyagok 
halmozása kerüiendó. Elégedjünk meg szenny 
világítással. A fel  nem robbant bombákhoz 
nem szabad hozzá nyúlni, hanem bejelenten-
dők a legközelebbi állomásparancsnoksághoz. 
Az ellenseges röpülök lövetese egyes szemé-
lyek által tilos. Ha ezen rendelkezések betar-
tatnak, ugy a repülőtámadás elenyésző csekély 
veszedelemmel jár. Az ellenséges repülők rend-
szerint igen magasan repülnok. 

— Minden ferfl.  katona. A lapok egy-
forma  szövegű közleményt hoznak, mely sze-
rint a népföikelésről  szóló törvény kiterjesz-
tése következtében minden arra alkalmas állam-
po'gár tartozik fegyveres,  vagy hadi segéd-
szolgalatot teljesíteni. Előállott azon köteles-
ség, hogy a fiatalabb  férfianyag  az ellenséggel 
Bzembeszálíjon, mig a korosat/D, kevésbe al-
kalmas férfiak  hadtapvonalakra, mögöttes or-
szágrészekben végezzenek szolgálatot, Intéz-
kedések történtek arra, hogy a mezőgazdasági, 
ipar és hadiipar munkájának ellátására meg-
felelő  emberi erek álljanak rendelkezésre. — 
Mindezek olyan szeles munkakört létesítettek, 
a melyet esak egységes szervezettel és veze-
téssel tehet ellátni. Hazai Samu bárót a király 
azon uj szervezet vezetőjévé nevezte ki, amely 
eme potlások felhasználásáról  fog  intézkedni. 
Az uj intézmény munkakörébe tog tartozni a 
katonaanyag kiegészítése. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter György loire csíkszeredai fő-
gimnáziumi tanart, a szekelyudvarhelyi róm. 
kath. főgimnáziumhoz  rendes tanárnak kine-
vezte. 

— Lakodalmi ajándék hajadonoknak 
Az Ö Feisege Zit'i királyné legmagasabb véd-
nökségé alatt; &llo „Pro Transsylvania11 orszá-
gos segítő bizottság 10,000 koronát oszt szél 
20 erdélyi badiárva hhjtdonnak, vagyis egyeu-
ként 500 500 koronát, mint lakodalmi ajandé-
kot. Előnyben részegülnek uzok a hajadonok, 
akik Bzegenységűkkel kiváltképpen ru vanuak 
utalva ilyen támogatásra, — azok, ukiKoet 
vőlegénye katona, vagy katona volt, küzdött a 
harci-ren, kitüntette magát, azok, akiknek vő-
legénye a harctéren megsebesült, rokkant, azok 
akiknek árvaságat meg az is eulyoabbitotta, 
hogy a románok betoresekor menekilniok kei-
lett. Amennyiben elegendő számú ezen felté-
teleknek megfelelő  hadiarva hajadon nem je-
lentkeznék, erdélyi menekültek arra érdeme-
sített hajadon gyermekenek is kiadható ez a 
lakodalmi ajándék 500 500 koronás részletek-
ben. Ajándékban részesülő hajadonok O Fel-
sége Zita királyné szüíetesnapjan, 1917. május 
9-en tartanák esküvőjüket, mikor is meg kü-
lön lakodalmi ajándéktárgyat kapnának a bi-
zottságtól. Ajánlatok a polgármesterek és fő-
szolgabírók utján április 5-ig beadhatók a var-
megye főispánjához. 

— Felmentések meghosszabbítása. A 
március 31-ig bezárólag erdő vagy mezőgaz-
dasági érdekbó' felmentett  legeuységi alto 
mányu egyenek felmenteae,  egyeiőru meg nem 
határozott időre, az elsőfokú  kőzigazgatasi ha-
tóságok (főszolgabíró,  polgármester) aital, min-
den írásbeli kérés meiiözasevel, meghosszab-
bítható, akik kötelesek március hó 20-ig ezen 
egyénekről egységes kimutatast kczolni az ille-
tékes honvéd vagy hadkiegészítő parancsnok-
ságokkal. Hogy ezen meghosszabbítás, mely 
időig fog  terjedni, azt egy később kibocsáj-
tandó miniszteri rendelét fogja  meghatározni. 

A osiki károsultak segitése. A Szo-
ciális Mlsöió-társulat Szabadkai Tanulmányköre, 
az öészea szabadkai jóiékonyBagi egyesületek-
kel karöltve, az erdélyi oly súlyosan érintett 
lakóáság szamárá akciót indított, hogy részbén 
tenhészetbeni adományokat, részben pénzt 
gyűjtsön. Özv. Lénárd Istvánná elnök & napok-
ban1 1000 koronát küldött Gyalókay főiBpán 
kezéhtó a károsult csíkszeredai aík reszere. 
Egyben elnök arról is ertesitette a főispánt, 
bogV egy vaggon ruhaneműt, ágyneműt és 
háztartási cikkeket indított útnak a károsultak 

részére. Az adományok akkor kerülnek kiosz-
tásalá, mikor a társulat Nővédelmi Hivatala 
vármegyénkben is megalakul. 

— Az erdelyi közélelmezési hivatal 
ui vezetője Az Országos Közélelmozesi Hi-
vaial Elnöke Koós Mihály miniszteri tanacsost, 
a Visszatelepítő Bizottság Elnökét sok oldalú 
elfoglaltságára  való tekintettel az erdelyi köz-
élelmezési hivatal vezetésétől felmentette  es 
helyette gróf  Károlyi Györgyöt nevezte ki, aki 
a minap már targyalt itt a helyszínén vanne 
gyénk alispánjával a közélelmezés helyi fel-
adatairól. 

— A posta köréből. A kolozsvári posta-
és táviidaigazgató a gyergyóvasláb-pályaud-
vari postamesteri állásira Szabó G.íza vaslabi 
máv. áliomáselóijárót nevezte ki. 

— Tüz a kaszárnyában, A mult liften 
a kaszarayának egyik kéménye kigjUiudt és 
csak a gyors segitseg akadályozna n.eg a ka-
szárnya teljes laegeset. Egy szoba igy is elégett. 
Az oka általánosan ismert, mert mindenki 
tudja, hogy a városi kéineuyeeprő egész télen 
ntm seperte a kémenyeket, erre û y latezii 
a rendőrkapitány sem képes kényszeríteni, da-
cára a sok panasznak és igy inkább azon cso-
dálkozhatunk, hogy a városnak a románok 
által fel  nem gyújtott, megmaradt fele  m-»g 
eddig le nem égett. Ha Kovács Zsigmond ur-
nák terhere van a kémenysi prés, msg kell 
vonni tőle haladéktalanul az ipariga>.o vácyt 
és fiatal,  munkabíró iparossal poiolni éa ha 
ezt momentán ntm lehetne megvalósítani, 
költségére a szomszéd Gyergyószeutmikiósrol 
vagy máshonnan kö csőn kérni egyet — de 
gyorsan. 

— Hadikárok felvétele  Csíkszeredá-
ban. Dr. Ujfaiusi  Jenő poigánne t̂ei az w-
dílyrészi ellenseges betöres következtében be-
álioct hadikárok felvételét,  ifletve  a hadikiir-
felvevó  bizottságok működésinek hatarnapjat 
április 23 ára tűzte ki, mely időig a hadikar 
bejelentések hozzá akadálytalanul beadhatók. 
A pogármester figyelmezteti  a kózunsegei, 
hogy a kárfelvételnél  lehetőig szemeiyesen, 
vagy megbízott utján jelenjen meg uiicd n ká-
rosult, de ki megjelenni ntm tud, annak kara 
is meg fog  allaputatni. A lárgyaiasok a v»ros-
hazaaal tartatunk meg. A vármegye löobi re 
szeiben a hadikarok felvétele  c.<ak áprilia hó 
23-ika urau akkor fog  eszközöltetni, mikor az 
eljárás Csíkszeredában bufejozietik  es abban 
a borreiidjen, amint azt a Gyalókay főispán 
ur által április 16-ára öaszehivok «rtekuzlet 
meg fogja  allapitani. Addig is Gyalókay Sán-
dor főispán  ur felterjeszteat  tete a kereskede-
lemügyi, fóldmivelesüg)i  és pénzügyminiszte-
rekhez, iiogy a kúrfelvevő  bizotts.%okba leg-
alább még egy-egy tagot j«Jöijenok ki, mi rí 
egyetlen bizoitBággal a káifelvétel  rendkivü; 
sok ideig elhúzódik, meiy idő alatt, a karok 
elmosódnak és nem leazuek uiegálJai>ith,-iiÓK. 
Amennyiben ezek a felterjesztes'.ü  kedvező 
elintézesc nyernek, a kárfelvétel  a vármegye 
többi reszeiben is hamarább megkezdődhetik. 
Add.g is ajánljuk a károsultaknak, hogy kar-
bejelentéseiket mielőbb adják be, hogy a bi-
zottságok tárgyalásra alkalmas, kész anyagot 
talaljanak. 

— Fertőzött kutak. A tavaszi hóolvadás 
csaknem az ÖSPZHS kutakat megfertőzte,  mert 
nemcsak a piszkos hólé folyt  b-.«lo a kutakba, 
de legtöbb helyen a trágyáié is a kutakba foly. 
A katonai parancsnoksag megkeresésére a jar-
vanyoknak csirájában való e.fojtása  végett 
Gyalókay főispán  elrendelte a közigazgatási 
hatóságoknak, liogy a legszigorúbban figyel-
meztessek a közönségét, niiszeriut ivóvíz gya-
nánt ásvány- vagy forralt  vizet hasznaljou, 
ugy szintén forralt  viz használandó uzaj mo-
sásra, konyhaedenyek mosására, mert a fer-
tőzött viz használata az egészsegre és el;;tre 
a legnagyobb veszélyt rejti magában. Megje-
gyezzük, hogy a közönségnek egy kisebb resze 
már is belátta a viz használatának fontossá-
gát és sok helyen használják már a forralt 
vizet. Fő az, hogy általános legyen és ezért 
egymást is ellenőriznünk szükséges. 

— Adomány. Korodi István csendőrór 
me3ter a csiki hadiárvák részére 1 koronát 
adományozott, melyet a vármegye árvapénziá 
rához juttattunk. 

— Dr. Nagy Béni jelenleg Csíkszeredá-
ban Baját lakásán tartózkodik, hol a „Csik-
somlyói róm. kath. iskolák 
erdekelteknek felvilágosításokat  és 
tásókat ad. 

ai'-ról 
utbaigazi-

— Képviseletünk Bukarestben. A csá-
szári és királyi közös külügyminiszter arról 
értesítette a marosvásárhelyi kereskedelmi éa 
iparkamarát, hogy báró Konrarisheim Emil 
ciászári éd királyi osztálytanácsos, a külügy-
minisztere-n j>k nlegi képviselője Bukarestben, 
megbízást nyert az osztrák, továbbá a magyar 
állampolgárok vagyoni érdekeinek és kártérí-
tési igényeiuek valamint kereskedelmi és ipari 
erdikeinkuek képviseletére s hogy ehhez ké-
pest mindazok a beadványok ós felszólalások, 
melyek a külügyminisztérium bukaresti kép-
viselőjének emiitett hivatalos működési körére 
nevezetesen magyar állampolgárok vagyoni ér-
dekeire és kártérítési igényeire vonatkoznak s 
különböző hivatalos helyekre érkeznek a ne-
vezett osztálytanácsoshoz irányitandók. 

— Csiki gyermekek felruhazása.  Az 
ü Felsége Zita királyné legmagasabb védnök-
sége alatt álló „Pro Transsylvania" országos 
srgitó bizottság erdélyi menekült gyermekek 
felruházására  es cipővel vató eliatasanak biz-
tosítására mintegy 40,000 gyermekrubat, 10,000 
uj gyermekcipőt, ós 10 -12 000 javított bakkau-
csot bocsájt a menekülésre kenyezeritett er-
d- Iyi vármegyék főispánjainak  rendelkezésére, 
iiogy azokat a segélyre szoruló 1—16 éves 
gyermekek közölt kiosbzák. A jeizett ruha és 
c.pőmenayiségbói nagyobb készletek jutaak 
Csikvármegye részére is, melyeket a bizottság, 
amint arról Gyalókay Sándor főispánt  tavira-
LÚag .érttfíUet'.e,  tnár moBt a vármegye rendel-
kezesere bocsájt. E célból a Ezailitmany atve-
telére és kiséresure Gyalókay főispán  Biró Béla 
foispáui  irodiitisztüt küldötte ki Kolozsvárra, 
ki a tegnapi napon már el is utazott. 

— Hegymászó botokat hadi célokra 
tLOfíyoruf&t.oi  es gőzöletlen bükkfából  nagyobb 
mennyiségben szállítani tudó vallalkozik, ezt 
üietve jelentsek be a marosvásárhelyi keres-
kedőimi és ip^rkamaranal 

— Népszámlálás Szerbiaban. Belgrád-
ból jelentik, Szeri-iában a katonai főkormány~ 
zó̂ .tg népszámlálást t&rtott, amelynek pyred-
ménye a következő: Szerbia nu-gszáVictt te-
rá;ete kereken 3,088.000 htsktár, vnnek nem 
gészeu fele  a mi kormáuyzótidguuk alatt áil. 

A megszállott teniÍ6ten l,jJ73.51l lakik, ebbói 
575.643 férfi,  797.868 nő. Az 1910-il i n«p-
i-sámlálás alkalmával a lakosság száma 
2,911.701 volt. 

Nyomatott V r L könyvnyomdájában, Cskeredába, 

Az Agrár-Takarék tökeemelése. 
Az uj részvények. 

Az Agiár Takarékpénztár  Részvénytár-
saság Marosvásárhelyt,  azon t. részvénye-
seit, tikuek az imezet mult évi zarszamadasa 
nem volt kézbesíthető, ezúton értesíti a k«övet-
Kczókról: 

A folyó  evi február  hó 22-én megtartott 
rende6 közgyűlés az alaptőkének  ket és fel 
millió kórósáról három és fel  míjlió koronára 
való felemeiosét  határozta el az alábbi felté-
telek mellett: 

Minden öt r ég i részvény után ké t u j 
reszvényre van elővételi jog biztosítva, meg 
pedig az intézet attal eddig követett tartózkodo 
osztalék — politikára való tekintettel, mely az 
uj alaptokevei Is aranyos tartalékok kifejlesz-
tésére vezetett — ezúttal n é v é r t é k b e n 
vagyis r é s z v é n y e n k é n t 200 k o r o n a 
á r fo lyamon ,  a mihez hozzájön darabon-
kent 4 korona részvény kiállítási és bélyégdij 
valamint ezen összegnek 1917. január hó 1-tól 
folyo  8 szazniék kamata, (a névérték után 
számított osztalék-hozam ennek a kamattétel-
nek felel  meg). 

Az elővételi jog a régi részvényeknek le-
belyegzéa vegett való egyidejű bemutatása és. 
az uj reozvenyek teljes vételárának éa a ka-
matoknak lefizetése  ellenében folyó  évi már-
cius ho 22 ig gyakorolható, még pedie az in-
tezet marosvásárhelyi főpénztáránál,  vaev a 
Magyar Agrár és Járadékbank r. t. főpénztá-
ránál Budapesten (V. Nádor-utca 16.) 

Azon részvényeseink részére — a kik ka-
tonai frontszolgálatot  teljesítenek, vagy eivéb 
az igazgatóság által elfogadott  indok e w t t o -
ehetőve fogjuk  tenni az elővételi jognak egy 
későbbi idopontban való gyakorolhatlaát is 

1917. február  22-én. 




