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mlamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

=-—•— Telefon  hívószám 20. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 

KOHÁNYI GYULA 
Laptulajdonos: VÁKÁR L. 
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Hirdetési dijak a l e g o l C B Ó b b a n számíttatnak 
Kéziratok nom adatnak vissza. 

Károly király-hét. 
Jelige: Segítsétek a Károly-alupot 

és az is segit rajtatok. 
A négy esztendeje dulo világháború 

nagy jótékonysági feladatok  elé állítot-
ta a hadvezetőseget, az államot ód a 
társadalmat egyaránt. Az emberi áldozat-
készség gyönyörű megnyilatkozásait 
látjuk egyrészrói; illetekes körök kö-
rültekintő gondoekodását más részről. 
A cél egy és szent: megsegíteni a se-
gítségre szorulókat. 

Mind ama nagy alapok közül, ami 
ket a háborús idők emberszerető össze-
hozott, legtekintélyesebb és egyben leg-
nemesebb cólzaru: a Károly császár es 
király-Hadigondozó Alap. Tekintélyes, 
immár félszáz  millió korona körűi jaro 
summája, hány rokkantnak fog  niodot 
nyújtani a tisztes megélhetésre, hány 
özvegynek gyászát enyhíti, mennyi ár-
vának kitörő könnyét fojtja  el! 

A Károly kiráiy-alap őrök időkre 
maradandó emiéke lesz a hazafias  ál 
dozatkészseg nemes megnyilatkozása 
nak. A háboiuj idők huuianumuáának 
olyan fényes  dokumentuma, melyre 
büszkeséggel tekinthetnek majdan azok, 
akik megalkották, de azok is, akik 
fentartják,  gyarapítják. 

A hadvezetőség, mely e gyönyörű 
alapot mai nívójára fejlesztette,  további 
munkásságában a társadalom hathatós 
támogatását kell hogy kikérje. Meri 
ama nagy feladatok,  melyek azokra 
várnak, akik a háború károsultjait, 
szenvedőit kárpótolják: nagyok, messze 
időkre kihatók. Itt szükség van és szük 
ség lesz minden fillérre.  Minden szenve-
dés amit enyhítünk, minden kőny me-
lyet elfojtani  segítünk: nemesen érző, 
fenkölt  királyunk nevéhez fűződjék, 
akinek szavai álljanak előttünk amiket 
az alap megvalósulásakor mondott: 

— Legyen ezen alap a lakosság haza-
fias  áldozatkészségének a háborút túl-
élő emieke! 

A jövő hetet a hadvezetőség a Ká-
roly császár és király Hadigondozó 
Alap növelésére szánta. Április 28 tói 
május 5-ig tart a Károly király-bér. E 
hét minden napján nemes magyar nők 
fogják  előttünk megzörgetni az áldozati 
perselyeket, melyekbe minden bedobott 
fillér  egy nagy és nemes célt szolgál. 
A szórakozásból is megfelelő  rész jut 
az alap növelésére. A tábori mozgó e 
héten egész jövedelmét juttatja e célra, 
melynek megvalósulása elé százezrek 
reménykedve, bízva néznek. Sótahang-
verseoy, hadikiállitáa, táncmulatság és 

sok egyéb szórakozás mind e nemes 
cél szolgálatába szegődik. 

Járuljon hozzá mindenki e hét si-
keréhez ! Legyen a Károly király-hete 
mélió az uralkodó nemes intencióihoz 
es méltó a társadalomhoz, ahhoz a ma-
gyar társadalomhoz, mely a jótékony-
ság gyakorlásában mindenkor oly fényes 
pjldakkal tüntetett. 

A keleti fronton  kigyúlt d.csőség 
fényehez  járuljon most a mindennél 
ragyogóbb: a szivek nemes áldozat-
készségéből áradó ! Ezt a földet  itt az 
1. hadsereg hány katonájának vére 
szentelte meg, ők védték meg a családi 
tűzhelyeket, ók állitották vissza Cdalá 
dok elveszeit nyugalmát. És hogy újra 
békés hajlékokban foiyhatik  a polgári 
munka: az ő dicső művök. Most, mikor 
e vitéz hadsereg ujabb babérokat szer-
zendö uj feladatok  teljesítésére itt hagyta 
Erdély földjét:  rójjyk le mi itt mara-
dottak hálánkat iránluk azzal, hogy 
rokkantjai, özvegyei és árvái jövőjének 
fentartasahoz  hozzájárulunk. 

Szent meggyőződésünk, hogy meg-
értő lelkek tenyes sikerűvé avatják a 
Karoly király - hetet! 

Kormányválság. 
A választójog es az önálló magyar hadse-

reg megvalósítására alakult nemzeti kormány 
lemondott, mivel programmját a képviselőház-
nak. az általános választójog programmjával 
megválasztott es magát nemzeti munkapárt-
nak nevező többsége nem engedi megvalósí-
tani B az ezen többségnek kisebbséggé változ-
tatására szükséges uj választások tekintetében 
a király, aki a vaiasztójog minisztériumát, mint 
kisebbségi kormányt eletre hívta, nem akart 
a baboru alatt döntő intézkedést tenni. Hogy 
mi lesz a válság vége, azt ma még senki nem 
tudja. Mindenesetre vannak jelek, amelyek 
valószínűvé teszik, hogy ezt a kérdést immár 
semmi intrika nem kepes a napirendről le-
venni, mert ha leveszik, ugy .betöri az ajtót". 
Ennek a dörömbölését véltük hallani Bzomba-
ton a budapesti félórás  munkaszünetben, a 
mely az egyeni szabadság mai háborús kor-
látai közt is eléggé hangosan adta tudtára min-
denkinek, hogy a munkásság jogaival számolni 
kell, illetve még a háború vége, a tömegek 
hazajövetele előtt leszámolni szükséges . . . 

Nagyon örvendetes, hogy a kormányválság 
alkalmából a most lemondott kormány támo-
gatására alakult 48-as alkotmán}párt a válság 
pillanatában is szilárdan megmaradt eredeti 
programmjánál s az u. n. koncentrációra nem 
hajlandó. Ez az álláspont a helyes, mert egy-
részt férfias  és önérzetes, mutatja, hogy ez a 
párt nem a hatalomért állott sorompóba (mint 
Apponyi mondta még a nyáron, nem azért, 
hogy Tisza helyére Esterházy, illetve Wekerle, 
Jankovich helyere pedig ó üljön, — mert ez 
frivolitás  lett volna.) hanem a nép jogai ér-
dekében, melyből engedni egy jottát Bem haj-
landók B mert az az álláspont bizalmat önthet 
a népbe, hogy a legmagyarabb párt tényleg 
megalkuvás nélkül magyar. 

Nagy érdeklődéssel várjuk a döntést. 
Mi meg vagyunk győződve, hogy mivel az 

Esterházy, illetve Wekerle-kormányt éH az 
általuk képviselt politikai irányt az állam két 
legfontosabb  tényezőjének, a koronának és a 
népnek összhangzó akarata hívta elő: azt az 
irányt a nemzetnek egy elfogult  kerékkötő 
töredéke nem lesz képes megbuktatni. 

= Külügyminiszter változás. Lapunk 
mult számanak lezárasa után érkezett a hír, 
hogy gróf  Czoruin Ottokár közös külügymi-
niszter, miután néhány nap óta Károly király-
nak SIXÍUS pármai herceghez intézett és Cle-
menceau francia  miniszterelnök által megha-
misítva közzétett levele foglalkoztatta  a poli-
tikai világot, állásáról lemondott s lemondását 
a király elfogadta.  Lemondását ennek folytán 
természetszerűleg összefüggesbe  hozták a ki-
rályi levél és hitelessége körül felmerült  vi-
tával B a lemondás okaira nézve egyéb talál-
gatások is törtóntek. 

A lapok illetékes helyről arról értesülnek, 
hogy Czernin gróf  lemondásának okait nem 
lehet nyilvánosan tárgyalni. Csakis negatív 
természetű megállapításokhoz van mód. Kije-
lentették például az emiitett illetékes helyen, 
hogy Czernin gróf  lemondása semmi össze-
függésben  sincs a Franciaországgal való vi-
tával. 

A lemondás tulajdonképeni okairól csak 
annyit mondanak, hogy az utóbbi időben több 
kérdésben nem teljesen egyezett a külügymi-
niszter felfogása  Őfelsége  felfogásával.  Czer-
nin gróf  ebből azt a következtetést vonta le, 
hogy már nem birja őfelsége  bizalmát a szük-
séges mértékben és ez indította arra, hogy 
lemondjon. 

Amily meglepetés volt azonban a Czernin 
lemondása, épen olyat, vagy talán még na-
gyobbat okozott utódjának kinevezése báró 
Burián István közös pénzügyminiszter és Czer-
nint megelőzőleg már volt, de Károly király 
által pár héttel trónralépése után elbocsátott 
külügyminiszter személyében, aki tudvalevőleg 
gróf  Tisza István bizalmasaként ismeretes. 
Abból különben, hogy Burián a közös pénzügy-
miniszteri tárcát is megtartotta, arra lehet 
következtetni, hogy külügyminisztersége csak 
átmeneti s a magyar kormányválság idejére szól. 

Csíkszereda újjáépítése. 
Városunk újjáépítése érdekében a helyi 

ipartestület elnöksegének meghívására folyó 
hó 18 án délután népes értekezlet volt a vá-
rosház tanácskozó termében. Az értekezleten 
elsősorban kereskedők és iparosok vettek részt 
nagyobb számban, de sokan jelentek meg a 
szellemi munkások közül ÍB. 

Filó Károly ipartestületi elnök felkérésére 
Balogh Géza takarékpénztári igazgató szak-
szerű fejtegetésben  jelölte meg az értekezlet 
összehívásának okát és célját. 

Rég az ideje — mondá — hogy vitéz had-
seregünk az álnok betörő oláhokat kiverte ha-
táraink közül, sót már a béke is megvan a 
keleti frontokon  és mi mégis szomorúan ta-
pasztaljuk, hogy felperzselt  városunk újjáépí-
tése érdekében eleddig semmi érdemleges kez-
deményezés nem történt. Tudja, hogy főispá-
nunk, aki annyira Bzivén viseli a vármegye, 
de különösen Csíkszereda város sorsát, lépé-
seket tett a kormánynál az iránt, hogy a vá-
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roB elpusztult részét az állam építse fel,  mert 
a kiutalandó kárösszegből — a mai viszonyok 
közt — leégett házát senkisem építheti fel. 
Ám ha az állam meg is teszi ezt, a város 
lakÓBságának is közre kell működnie a fel-
építés érdekében. Segítségére kell jönn e az 
államnak azáltal, hogy az építkezéshez szük-
séges előfeltételeket  az erők egyesítése és tö-
mörítése által megteremtse. Indítványozza tp-
hát, hogy alapittassék egy .Csíkszeredát újjá-
építő Részvénytársaság*. 

A részvénytársaságnak az volna a feladata, 
hogy szereljen fel  egy téglagyárat, nemkülön-
ben egy „múbutor- és épitő asztalosgyár üt" 
abból a célból, hogy e gyárak az építkezés 
megkezdésé™ a szükséges anyagokat jó ek-ve 
kitermeljék. Igy el lehet érni azt is, hogy ide-
gen vállalkozók kiszorításával a helybeli és 
megyebeli iparosok bőséges munkához juthat 
nának. A tőke összehozására pedig a város és 
vármegye egész lakósságát meg kell nyerni. 
Számításai szsrint az alapvetéshez ötBzázezer 
korona elegendő lenne s maga szivesen vál-
lalja a szervezés munkáját. 

Dávid Ignác lelkes hozzászólása után az 
értekezlet a társaság megalapítását elvben 
kimondta. 

Az újjáépítés kérdésének tárgyalása köz-
ben természetszerűleg többször is felvetődött 
a hadikársegély kiutalása. Megállapíthatjuk, 
hogy ez a pont sok keserűséget váltott ki,a 
jelenlevők lelkéből, ami nagyon is érthető. És 
tekintettel arra, hogy az első kárfelvételek 
óta mindennek az ára 300—400-ezorosan emel-
kedett, Pál Gábor dr. indítványára kimondta 
az értekezlet, hogy most már nem elégedhetik 
meg a hadikársegélyei, hanem megteszi a lé-
péseket a teljes hadikár kielégítésének köve-
telésére. 

Az eddigi lassú huzavonára nem lehet 
mentség az, hogy voltak, akik szemérmetlen, 
reális ,alapot nélkülöző kárbejelentéseket tet-
tek. Ám az ilyeneket kapcsolják ki revízió 
végett, de a néhány lelkiismeretlen kapzsi 
miatt nem lehet százezreket tovább is nyo 
mórban hagyni. Azt is ki kell eszközölni, hogy 
kapjon a város egyszer s mindenkorra egy 
nagyobb (3—4 millió korona) "segélyt, hogy 
végre valahára tudjon talpra állani. 

Wagner Sándor hozzászólása után, aki azt 
javasolta, hogy a felvetődött  kéréseket egy 
küldöttség fejtse  ki a kormány előtt, Dávid 
Ignác indítványára elhatározta az értekezlet, 
hogy a memorándumba foglalt  kiváuságokat 
a legmagasabb fórum,  a tróu zsámolya elé 
juttatja. 

Tekintettel arra, hogy Károly király őfel-
Bége közvetetten tapasztalatból ismeri Csik-
szereda gyászos pusztu'ását és siralmas hely-
zetét, remélni lehet, hogy a város közönsé-
gének kérése nem marad eredmény nélkül. 

* 
Itt emiitjük meg, hogy hétfőn,  folyó  hó 

22-én d. e. a városházán ujabb értekezlet volt 
dr. Ujfalusi  Jenő polgármester elnöklete alatt, 
melyen a jelenlevők kimondták, hogy a hadi-
károk teljes megtérítése s a város újjáépíté-
sének állami feladatként  „soronkivül leendő 
keresztülvitele érdekében Ö Felségéhez küld 
a vároB lakossága küldöttség utján memoran-
dumot. A küldöttség tagjaivá az értekezleten 
dr. Ujfalusi  Jenő polgármester elnöklete alatt 
Orbán János, ifj.  Dávid Ignác, Dáczy János 
és Dávid János választtattak meg, akik ma-
gukat önként jelentkezőkkel kiegészíthetik. — 
Mindezekkel szemben utalunk a mult és jelen 
számunkban közölt illetékes helyen nyert érte-
süléseinkre. 

A bevárásí engedélyei oj szabályozása. 
A bonvéde|mi miniszter, a felmentési  reví-

zió befejezést  nyervén, újólag szabályozta a 
bevárási engedélyek megadására vonatkozó 
eljáráBt. 

A rendelet szsrint, 1918. májua 1-től csak 
oly egyének tekinthetők jogosan fel  mentet-
teknek, akiknék még érvényben levő felmen-
tését a honvédelmi, vagy hadügyminíster 1917. 
évi április hó 20-ika után engedélyezte. A 
revízió tartamára engedélyezett általános fel-
mentési meghÖBBzabbitás a revízió befejezése 
után, vagyis 11918. május 1-én minden körül-
idények között érvényét veszíti. 

A jövőben a bevárási engedélyek meg-
adásánál legfőbb  irányelvül annak kell szol-
gálnia, hogy bevárási engedély csak annak 
adható, akinek polgári állásában való meg-
maradása fontos  közérdekből, vagy közgaz-
dasági érdekből feltétlenül  szükséges. 

Mennél fiatalabb  évfolyamú  az illető egyén, 
annál szigorúbban kell a felmentés  szükséges-
ségének feltételeit  elbírálni. 

AZ 1900—1894. években született egyé^ 
neknok csak mezőgazdasági érdekből szabad 
bevárási engedélyt adni és csakis akkor, ha 
az illetők a gazdaság egyedüli munkabíró 
férfi  erői. 

Minden körülmények között tilos bevárási 
engedélyt adni bármely hadköteles egyénnek, 
aki csapattestétől csak ideiglenesen van sza-
badságolva, vagy ha az illetőnek felmentési 
javaslatát elutasították. Ily esetben akkor sem 
adható bevárási engedély, ha az illető az el-
utasítás után felmentését  újból, esetleg más 
címen kérte. 

Bevárási engedélyeket csakis tíz heti idő 
tartamra szabad adni és annak érvényességét 
tíz heti időtartamon tul meghosszabbítani semmi 
körülmények között nem szabad. 

Bevárási engedélyek adása az elsőfokú 
közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozik. 

Bevárási engedélyek adására és kiállítá-
sára jogosultak ezenfelül  többek között a mi-
nisztériumok és a főispánok  is, valamint a 
kir. tanfelügyelők,  a határszéli rendőrkapitány-
ságok, pénzügyigazgatóságok, erdóhivatalok 
stb. természetesen valamennyien a Baját sze-
mélyzetükre és a nekik alárendelt alkalmazot-
taikra nézve. 

A jelenleg érvényben levő bevárási enge-
délyek és bevonulási felfüggesztések  helyett 
a jelen rendelet szerint uj bevárási engedélyek 
áliitandók ki, azonban csak az esetben, ha a 
bevárási engedélyek adására meghatározott 
felfételek  megvannak. 

Az érvényesség tartama visszamenőleg 
attól a naptól számítandó, amelyen az illető 
nek katonai szolgálatra be kellett volna vo-
nulnia, vagy amely napon eddigi felmentése 
lejárt. Ennek értelmében a bevárási engedély-
tartama az összesen tiz heti időnek csak arra 
a hátralevő részére terjedhet ki, amely a 
fennti  időponttól számítva az uj bevárási en-
gedély kiállítási napján még hátra van. 

A rendelet végül megjegyzi, hogy határ-
idős felmentéseknél  tekintet nélkül a/ eddigi 
m^gkülömböztetésekre (például „tovább nem" 
jelzésekre) bevárási engedély adható. 

LEGÚJABB 
= A csíkszeredai ujjáépités. 

A kereskedelemügyi miniszter ur ma 
arról érteeitette vármegyénk főispánját, 
hogy a csíkszeredai ujjáépitkezés vezc 
tésére Oesztesy Mihály műszaki taná-
csos, épitési mérnököt rendelte ki. — 
Gesztesy műszaki tanácsos már a leg-
közelebbi napokban városunkba érkezik 
és megkezdi előmunkálati tevékeny 
ségét. 

Örömmel vesszük e hirt, mint olyant, 
mely reményeinknek tápot ad s az épít-
kezés csakugyan a közeljövőben meg 
kezdődik és a sokat nélkülözött „égettek" 
végre visszatérhetnek tűzhelyeikhez. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Főispánunk Gyimesben. Mint érte-

sülünk, Tolnay Lajos főispán  a mai napon 
Gyimesbe utazott, hogy ott a háború okozta 
tűzkárok helyreállítására szükséges munkála-
tok mértékéről s a közélelmezési viszonyok-
ról tájékozást nyerjen. 

— A biróság köréből. Puskás István 
gyergyószentmiklósi kir. járáBbiró a VII. fize-
tési rangosztályba neveztetett ki, mig Mátis 
László kir. bírósági jegyző, kir. járásbiró lett 

— Felek fogadása  a főispánnál.  Az 
érdeklődő lakosság tájékoztatására közöljük, 
hogy vármegyénk főispánja  magánfeleket  csu-

pán naponként d. e. 11—12 óra között fogad, 
a főispáni  hivatalban pedig a titkár naponta 
d. e. 10—12 óra közt nyújt magánfeleknek 
felvilágosítást. 

— Táblabírói kinevezés. A király pa. 
raszkay Gyulát, a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróság vezető bíróját táblabíróvá nevezte 
ki. Ezzel a kinevezéssel a gyergyószentmiklóui 
kir. járásbíróság ÍB, amely az ország egyik 
legterbesebb bírósága, rég megérdemelt kitün-
tetéshez jutott. 

— A király es a vármegye népe. A 
mult hetekben nagy feltűnést  keltett s egyik 
gyergyószentmiklósi laptársunk meg is vezér-
cikkezte, hogy Ladó m. kir. testőr főhadnagy, 
vármegyénk szülötte megjelent ugy Csíksze-
redában, mint néhány más községben is és a 
a közélelmezési viszonyok és a háborúval 
kapcsolatos egyéb bajok iránt érdeklődött ugy 
a hatóságoknál, mint egyeseknél. Mi a dolgot 
nem tartottuk olyannak, amelyről irni szüksé-
ges lett volna, most azonban, midőn ugy lát-
juk, hogy a dolog némileg félreértett  alakban 
áll a közönség előtt, szükségesnek látjuk, hogy 
az ügyet teljes világításba helyezzük az aláb-
biak elmondásával. Az utóbbi időben mind 
gyakrabban történt, hogy ugy a kabinetirodá-
hoz, mint közvetlenül O Felségéhez a legkü-
lönbözőbb tárgyú kérések, panaszok és felszó-
lalások érkeztek a határmenti s különösen 
csikvármegyei községek lakosaitól, amiben 
része lehetett annak a régi jogra való emlé-
kezésnek, hogy a székely ember egyenesen a 
király előtt kereshette az igazságát, úgy-
annyira, hogy a dolog kezdett a kabinetirodá-
nál feltűnő  lenni s midőn Ladó főhadnagy  a 
m. kir. testőrség tagja húsvéti szabadságra 
hazajövőben volt, megbízást nyert arra, hogy 
itthon léte alatt a panaszok lényege tekinte-
tében a hatóságoknál információt  s az azok 
orvoslására vezető módozatokra nézve tájéko-
zást szerezzen. Ladó főhadnagy  éppen ezért, 
a hatóságokkal teljes egyetértésben, különösen 
pedig — hazajövetele után — dr. To'nay La-
jos főispánnal  történt megbeszélései utján eze-
ket a tájékozódásokat megszerezte s különö-
sen főispánunktól  olyneroü információkat  nyert, 
amelyek alapján remélhető, hogy vármegyénk 
közismert bajainak orvoslása — a kárpáti fal-
vakéihoz hasonlóan — a katonai hatóságoknak 
a helyreállítás munkáiban való tevékeny rész-
vétele uíján, mihamarabb megoldha'ó sigy el 
kell oszlatnunk azt a legendát, mintha itt ál-
ruhában való kitapaszta ása folyt  volna az 
állapotoknak. 

— A kársegélyek kiutalasa állandóan 
folyik,  amit — elterjedt ellenkező hírekkel 
szemben — szükségesnek tartunk megállapí-
tani, annak hangsúlyozásával, hogy epy szó 
sem igaz abból, mintha a belügyminiszter a 
kiutalást bármely okból felfüggesztette  volna, 
hanem igen is teny az, hogy annyi ezer meg 
ezer uta'vány elkönyveléséhez és szétküldésé 
hpz idő kell s igy egyesek talán csak hetek 
múlva jutnak ahhoz, amit mások már a mult 
héten megkaptak. 

— Meghivo. A kárfelvevő  bizottságok 
által megállapított káraink gyors kiutalása, a 
megállapított kárösszegeknek a kár elszenve-
dése és megállapítása óta eltelt idő alatt a 
felszökött  piaci árakhoz való országos feleme-
lése iránt iránt a Háromszék, Brassó, Fogass 
vármegyei közalkalmazottak mozgalmat indí-
tottak s óhajtásaikat memorandumokba fog-
lalva juttatták az illetékes fórumok  elé. Csik-
vármegye közalkalmazottai még talán sulyo 
sabban érezték ÉB érzik azokat a csapásokat, 
melyeket az orvul támadó gálád ellenség be 
törése s a háborús konjunktúrákat lelketlenül 
kihasználó áruuzsora sújtotta a közalkalma-
zottakat. Súlyos sebeink szemérmes takarga-
tnának nincs tovább helye, mert a néma 
szenvedés nem szereli le a tobzódó áruuzso-
rát s a puszta kármegállapitással nem búto-
rozhatjuk be kifosztott  lakásainkat B nem ta-
karhatjuk el szánalmat keltő szegénységünket. 
Az erő a tömörülésben van I Csak a rosszaka-
rat vitathatja, hogy nem jogos ée igaz ügyet 
szolgálunk mozgalmunkkal. Jertek megbeszé-
lésre április 28-án d e. 11 órakor a várme-
gyeház nagytermébe. Csatlakozzunk szomszéd 
vármegyei tisztviaelőtársaink mozgalmához! 
Csíkszereda,. 1918. április 24. Előkészítő bi-
zottság. 
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— Bomániai jublbehozatal. A kormány 
május elején mintegy 250.000 darab romániai 
juh behozatalát tervezi. Ebből a kontiDgen.i-
ből nagyrészt az erdélyi károBult gazdák és 
tenyészetek fognak  kápni a főispánok  utján. 
A fenmaradó  részt a többi vármegyékben fopja 
elosztani a íoldmivelésilgyi minisztérium. Vár-
megyénk fóispánj  > a főszolgabirák  es polgár-
szükségletének b"jele 
tesen első soríjau fog 
mesterek utján maris intézkedett Caikvármegye 

jpíé^éröl, mely természe-
kiuiogittutni. X  juhok 

ára még nem ismeretes, de valószínű, hogy a 
mii piaci árnál jóval olcsóbb lesz. Csikvár-
megye gazdaközönségének — melynek juh-
tenyésztése a betöréafolytán  alapoBun meg-
csappant — most alkalma nyilik juhállomá-
nyát o'cáón visszaszerezni és remélhetőleg 
nem fogja  ezt az alkuimat elhalasztani. 

— A zsidó katonák rituális élelme-
zése. A Csíkszeredában lévő katonai parancs-
nokságok altisztjei és legénységei számára a 
helybeli cs. és kir. H -.dtapáliomásparancsnok-
ság a húsvét tartamára rituális konyhát álli-
tatott fel.  E nem-is ctál elérésebcn igen nagy 
érdeme van elsősorban Piacby Jjzsef  ezrt dos 
urnák mint a cs. és kir. Hadtápailomúsparancs-
nokáuak, valamint Weisz Henrik profeszor 
tábori rabbi urnák kik teljes odaadással ipar-
kodtak ennek keresztül vitelében. Számtalan 
köszönet és hála Peltó Gyula hadnagy urnák 
a 18/11. hadtápzászlóalj gazdasági tisztjének, 
ki páratlan tevékenyseget fejtett  ki az élel-
mezés terén ugyancsak a helybeli izr. hit-
község elóljárósaga és tagjainak támogatásai-
kért valamint Teitelbaum Jenóué, Gic/a liózsika 
és Sehácbter Rózsika úrhölgyeknek kitűnő 
fóztjeikert  leghálásabb köszönet. Bajtársi hala 
és köszönet még Löwy Salamon népfölkelő-
nek, ki fáradságot  nem ismerő rauukásságot 
fejtett  ki a rendezés, és rituális élelmez1» 
körül. Ugy az itt felsorolt,  valamint az e té-
ren kifejtett  helybeli urak és hölgyek buzgo!-
kodásáért hazafias  köszönetet mond az egybe-
gyűlt zsidó katonák nevében Fu-eher Simuel 
őrmester, Skopal Ernő e. é. ö. tizedes, M ir-
gittai Hermán tizedes, Weisz L:pót tizedes. 

— Árverés. A csíkszeredai református 
egyház Apaffy  Mihifly-utcai  51 sz. telkén levő 
3 szobás kis bórháia folyó  hó 28 án délután 
3 órakor a helyszínén nyilvános árverésen el 
fog  adatni. Az árverésen résztvenni szándéko-
zók a feltételeket  megtudhatják u ref.  lelkészi 
hivatalban. 

PlflHA  k e t k ő b ö 1 é p ü l t l akóház 
LIQUU Csíkszeredában, a Mikó utcá-

ban, gazdasági épületekkel és kertek-
kel, melyekben gyümölcsös is van. 

Cim a ki adó hivatalban megtudható. 
1 - 3 

nagyobb, kisebb tételekben gömbfát, 
faragott-,  fűrészelt-,  épületfát, 
deszkát, lécet, karót, tűzifát,  fa-

szenet. Közvetítőket dijaztatom. 
Ivkov Vladimir, Sztapár 

(Bácd Bodrogmegye). 

Sz. 674-1918. 
Hirdetmény. 

Csiktaplocza k üzség elöljárósága köz-
hírré teszi, l'.ogy a község tulajdonát 
képező Tarhavas, ateó és felső  Szlatina 
havasokat 1918. évi április 28 án 
d. e. 9 órakor Csiktaplocza községhá-
zánk 1918. évre haszonbérbe adja. 

A feltételek  az elöljáróságnál meg-
tekinthetők. 

Csiktaplocza, 1918. évi április hó 
19 én. 

24-1918. 
Hirdetmény. 

1. Alattirt közbirtokossági elnökség 
közhírré teszi, hogy a Hargita hegyhá 
tán ál fekvő  Heveder havast az 1918. 
év nyarára legeltetési haszonbérbe adni 
szándékozik, meg él rajta 180 drb marha, 
folyó  évi május hó 5-ik napján 
délután 2 órakor fogja  kiadni, a csík-
rákosi községházánál, nyilvános árve-
résen. 

2. Csikrákos közbirtokosság határát 
képező vadászterületek haszonbérletbe 
fognak  adamí 1918. évi május hó 
5 ik napján délután 2 órakor megtar 
tandó árverésen. 

Caikrákoaon, 1918. évi április hó 
19 én. 

Dobos Félix, 
közbirt. elnök. 

89 — 1918. 

NYILTT É R.*j 
É rtesités. 

A tisztelt vevő 
hozom, hogy női, 

özönség szives tudomására 
férfi-divat  és rőfös  üz 

letemet Csikszen idában, Apafii  M'hály-utca 
3. Bzám alatt, a r£gi üzlethely.ségben újból 
megnyitottam. 

Szives támogatást kér, teljes tisztelettel 
Pototzky Pál 

*) E rovat alatt 
lfisséget  a 

közlöttekért nem vállal fele-
Szerk. 

IVIZ«GAKRAi 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából,érett-
ségire, fe  (vételi vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít elő 

üü̂MMHt**0 

BudaP* 
v t t - f  OohánV 

Tjeiéi" 

-U. 8* 
rtfS 

Árverési hirdetmény. 
Csikdelne közt ég közbirtokossága, haszon-

bérbeadandó hav£ sai 1918. évi májüs 10-én 
d. e. 9 órakor lei znek a községházán nyilvá-
nos azóbeli árvemsen bérbeadva. 

Birta Károly 8. k., 
Miblrt. «laOk. 

egy hm. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirottak ezennel közhírre tesszük, 
hogy SzcntpMer egyházmegye tulajdo 
nát képező Bálványos havason levő 
Staruj, Nagyhuvassarki legelő, Nyifor 
kalibási kiskert, Pántázika-féle  terkucai 
bírtok, Nyágulyok által használt birtok, 
folyó  évi május hú 1-ső napján 
déle'őtt 9 órakor az egyházmegye iro 
dajában Csiksomlyón árverezés utján 
Hzonnali készpénz lefizetése  mellett 3 
évre bórbeadntnak. 

Oiksomlyó, 1918. április 14. 
Bálint Lajos s. k., Simon Ede s. k., 

íőo?peres-eliiök. 2—2 íőgondnok. 
Árverési hirdetmény. 

Caikmadatas közbírtokoEsága köz 
hirré teszi, I. hogy a tulajdonát képező 
II. határrészben fekvő  összes legeltetés 
és kaszálás coljaira alkalmas ingatlanait 
1918. évi május hó 8 án, Madarason 
a községházánál d. e. 10 órakor tar-
tandó nyilvános szóbeli árverésen ha 
szonbérbe adja. 

II , hogy az I. és II. határrészben 
fekvő  területek vadászati jogát az ár 
verés napjától számítandó 6 évre ha-
szonbérbe adja. 

Haszonbérlő tartozik a bérlet 10°/t át 
bánatpénz gyanánt letétbe tenni. 

Az árverés 1918. évi május 8 án 
d. e. 11 órakor Madaras községházánál 
tartatik meg. 

Részletes feltételek  a hivatalos ór&k 
alatt megtekinthetők. 

Csikmadaras, 1918. évi április 24 én. 
Iíj. Antal Albert, 

Mrt, elnök. 

Gál Béni, 
bíró. 

Péter József, 
k. jegyző. 

Árverési hirdetmény. 
A esik dánfalvi  közbirtokosság köz-

hírré teszi, hogy a közbirtokosság tu-
lajdonát képező madarasi II. részbeli 
majorsági javakat 1918. évi május 
hó 4 én d. e. 10 órakor tartandó nyil-
vános szóbeli árverésen egy évre ha-
szonbérbe adja. 

Az árverési feltételek  a hivatalos 
órák alatt a községházánál megtekint-
hetők. 

Csikdánfaíva,  1918. évi április hó 
2 4 - é n 

Antal Dénes, 
közbirt. jegyző. 

Antal Gergely, 
közbirt. elnök. 

Sz.: 485—1918. inj. 
Legelő bérbeadási hirdetmény. 

Caikvármegye magánjavai tu'ajdo-
nát képező Csikszentmárton határrész-
ben feii  vő 

A) Uzvölgyi erdőbirtok Baskahavas 
nevű 60 8 k holdas kaszálásra is alkal-
mas legelő és 1926*2 k. hold mérsé-
kelten legeltethető erdőterület, vala-
mint 

B) Ctiobínyoa- völgyi erdőbirtok Nyi-
ku'áj-SArok, Anyató, Alsó fűrésztelep, 
Keresztes és Sólyomtár nevű részben 
kaszálásra is alkalmas 410 k. hold le-
gelő területe és a Csobányos és Su'ca-
patakra hajló juhval és mérsékelten 
szarvasmarhával is legeltethető 3367*1 
kat. hold erdőterület legeltetési joga 
1918. évi május hó 3-án délelőtt 
10 órakor Csikcsekefalva  község 
házában zárt írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános szóbeli ajánlati verseny-
tárgyaláson 1918. évre bérbeadatik. 

Kikiáltási ár az A) részre 600 ko-
rona s B) részre 2000 korona. Bánat-
pénz a kikiáltási ár 10 százaléka. 

Abban az esetben, ha a B) alatti 
Csobányos-völgyi rész egy darabban való 
bérbeadás» nem sikerű', megkiséreltetik 
az egész területnek 4 részben, neveze-
tesen : 1. Nyikuláj-sarok, 2. Bogár-sarok, 
3. Keresztes, 4. Zugó és Sólyomtár 
részekben való bérbeadása 900, 300, 
500 és illetve 500 korona kikiáltási ár 
alapul vétele mellett. 

Utóajánlatok, vagy a feltételektől 
eltérő ajánlatok figyelembe  nem vé-
tetnek. 

Bővebb felvilágosítás,  hivatalos órák 
alatt a csikszentmártoni m. kir. járási 
Erdőgondnokságnál szerezhető. 

Csikvármegye magánjavai igazga-
tósága. 

Csíkszereda, 1918. évi április hó 18. 
Dr. Csiky József, 

lgasgató. 
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Kükülíőmenti  fajborok 
kisebb nagyobb mennyiségben kaphatók 

Az Első Kisküküllővölgyi Hen-
germűnnialom Borraktáránál 
4-5 Diosőszentmártonban. 

Eladó tenyészbikák. 
Három 
bika eladó. 

darab 2—3 éves siementhali tenyész-
Cim: Benkó János birtokoB Ilyefalva 

(Háromszék megye). 3-3 

8z. 473—19jl8. 

Hirdetmény. 
Közhírré I eszem, hogy Csikvármegye tulajdonát ké-

pező gyergyótilgyesi kezelőhivatal I , II., III., IV. véd-
kerületében levő havasok legeltetési jogát Tölgyesen, 
a kezelóségi irodában 1918. évi május hó 2 án dél 
előtt 9 órától kezdődőleg megtartandó nyilvános szóbeli 
és írásbeli vei senytárgyaláson 1918. évi április hó 30-tól 
1919. évi április hó 23-ig terjedő egy évre haszon-
bérbe adom. 

Ugyanekkor haszonbérbe adom a tutaj kikötőket 
is. A haszonbérbe adás feltételei  a kezelőeégi irodán 
Gyergyótölgyí sen tekinihetők meg. 

A havasoik a kimutatásban foglalt  sorrendben adat-
nak bérbe és árverezők a kikiáltási ár 10 százalékát 
kötelesek pénzben, vagy értékpapírban befektetni. 

Csikvármegye magánjavai igazgatósága. 
Csíkszereda, 1918. évi április hó 17 én. 

Dr. Csiky József, 
igazgató. 

VILAORA- SZOLO-UJ DONSAOÎ 

jGurion-
CI P Ö K R 6 A V - V I A S 2 K 

Öt perczalatt 
e g y a d a g Lurioncipökrém-vias2kbol 
bbrkieqy negyed-ki lö-leq fi  nomabb 
x c i p ó e r e m e t főzhet 
A R A 2 - K . M INDENÜTT KAPHATÓ! 
M o n t o n v i a s z k - M u v e k - R é s z v é n y t á r s a s é g -

B U D A P E S T VI. A N D R A S S V - U T 7 U | 

RAFFIA NINCS! 
kellő ideiben lássuk cl magunkat 

Szöldkötczö papirspárgával. 
Bármily m sunyiséghen kapható, mig a 
készlet tart Kaktnr. Azonuual szállitlm-
tó. Ára 11)0 kg. kor. 850 — Olcsóbb 
mint bármilyen más p a p i r s p i r g a . 

Kapható : 
Pápirárú Gy ál i c s Kereskedelmi Réaz v.-Társ. 

Budapest, VII., Ilákóczi-út C. sz. 
í Telefon  83—63. 2—4 

Silrgönycjim: Papirtextil, Budapest. 

Eladó Csíkszeredában a Kossuth 
Lajosrutcai 173. számú 
emeletes ház, 

i 
amely közvetlen a városháza mellett 
van. — Értejkezhetni Dózsa Ferenc, 
kir. itélőtáb 

SchUtz J 
ai biróvai, Kolozsvárt, 
ános-uíca 11. az. alatt. 2—2 

Ha bútorokat akar venni 
ne sajnálja az u tat M.-Vásárhelyre és tekintse meg 

SZÍSKELY és RÉTI 
erdélyrészi ju'orgyár részvénytársaság 

kamarai szállítók 
BUTORTERMEIT. 

Ebédlök, uri éji hálószobák, szalonok, vas- és 
réibutorok, szőnyegek, függönyök,  zongorák, 
hatalmas valabztékban, jutányos árak mellett. 

• • 
• • 

Bort és borpárlatot (eognaeot) 
E L A D O K 

Szöllösi Samu, Székelyudvarhely. 
2 3 -

I 

! 

N A G Y B O T O R R A K T Á R ! 
t 
Értesítem a közönséget, hogy butorraktáromat Gyergyószent-
miklóson (Főtér, dr. Vákár ház) megnyitottam. — Riktáron tartok 

teljes ebédlő, haló berendezéseket. 
Külön is beszerezhetők egyes bútordarabok. Ágyak, éjjeli szekré-
nyek, asztalok, diványok, tükrök, szekrények, székek stb. 

Nagy választék szőnyegekben, 
varrógép s gépalkatrészekben. 

Javitó műhelyt rendeztem be rongált bútorok kijavítására, elvállalok 
uj rendeléseket is és azokat a legpontosabban és olcsón teljesítem. 

A legjutányosabb árak és pontos kiszolgálás. 
Raktáram bármikorvételkötelezettség nélkül megtekinthető. 
A nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

BAÜMGARTEN GÉZA. 

I 
i 
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KyvigatQtţ v*kAr j , ki^nyoiTidMh*,, Cakwcrsdábw», 
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