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Hirdetosi dijak a l e g o l o s ó b b a n acáníttatnak 
Kéüiratok nem adatnak visssa. 

Nehéz napok. 
A magyar allam önállóságát a király és 

nemzet felelős  kormáuya proklamálta. 
A kormány lemoudott. Budapesten a ma-

gyar nemzeti tanács megalakult. Kivid hírek, 
•i.ulyek visszatükrözik a magyar nemzet áítal 
v.ilaha átélt legkritikusabb helyzetet. 

Összeszorult szívvel várjuk e napok to-
ibbi eseinenyeit, lelkünk melyéből nem lud-

ak kiűzni az aggodalmat, nehogy az elhanya-
golt gondozás miatt e nagy világwharbau a 
a agyar nemzeti állam épületén oly hasadékok 
1 wnadjanak, amelyek azt létében komolyan 
icuyegetnek, épp in akkor, a midőn elérni hit-
ialt az időt, hogy Önálló nemzeti államunkat 
.>* államiság összes kellékeivel ellátva kiépít-
getjük. 

8 midőn a fenti  események a legkomo-
lyabb boufiui  aggodalmakra adnak okot, és 
soknak helyes mederbe való terelése és abban 
i.irtása végett szükség volna a nemzet össz 
< rkölcsi és fizikai  erejére is, ugyanakkor még 
mindig háborút folytatunk  az egesz vilaggai, 
>>iyan háborút, amely ró1, annak az értelmi 
><serzője, gróf  Tisza István ismerte el az or-
:zággyülés előtt, hogy azt mar elvesztettük. 

És még ez sem minden. Ugyanakkor, ami-
kor egyetlen magyarnak sem nélkülözhetjük a 
Karját, magyar kat<Jnaink egyresze a nyugati 
<-a olasz fronton  véreznek, masrésze pedig 
! endórszolgálatot Uljesit a mar összeomott 
Ausztria tartománya ban. 

Helyzetünk vesz< üelmesen kezd Oroszor-
szágnak 1917 tavas: i helyzetére emlékeztetni. 

Az a hatalmas nllam sem bírta tneg a 
bdsó és külső vihait egyszerre, a kettőnek 
ereje ledöntötte, hol >tt az akkor azounal meg-
kötendő béke feltétl  enül megmentette volna. 

Nem szabad hamis frázisokkal  áltatni ma-
gunkat. A végszüks ég esete nem tűr semmi-
iele más törvényt, j< got vagy kötelezettségűt, 
mint magából a vég izükségból való kiszaba-
dulást. 

Mihelyt megálla| itottuk, hogy a háborút 
olveBzteUük, adva vin a végszükség, amely-
oenfeloldódik  a nei izet minden más érdekeit-
sege és kötelezettsei ;e, a mellett az elsőrendű 
kötelezettsége melle t, hogy mentse meg ön-
magát. 

Egy nemzet élete felett  nem lehet rendel-
kezui, a nemzet elet» emberileg vévo örökös, 
<-gy nemzet tehát frázisokért  a kész öngyil-
kosságba nem mehei bele. 

Ezzel adva van t kiút a háborúból: békét 
k<> ni azonnal, mind ;n más mellek tekintet 
»-lkül, csak egyetlen célt tartva szem előtt, 
> magyar nemzeti álam megmentését. 

S midőn erre hal: déktalanul minden lehető 
mód igénybe veendő nem szabad egy csepp 
voruek sem folynia  < ttöl a pillanattól kezdve, 
iiî rt minden csepp v írért nemcsak erkölcsileg, 
'I<J jogilag ÍB felelős  az a kormány, amely azt 
uk uelkül kiontatta. A vérontáanak pedig nem 
lehet sem célja sen értelme, amidőn az a 
helyzetünkön többé már nem javíthat, cBak 
ronthat. 

Ebből logikailag oly tehát, hogy azonnal 
fegyverszünet  köteniő. 

Ezzel nemcsak a: oknélkűll magyar vér-
pazarlást kíméljük meg, hanem minél hama-

rább tesszük, annál biztosabban remélhetjük, 
hogy a magyar földet  az ellenséges invá-
ziótól megmenthetjük. 

ti végül a kormány erélyes intézkedése 
szükséges, hogy minden magyar katona az or-
szág halárai közé visszahív assék és vissza-
szallitassek. Éppen ezért üdvözöljük az ország-
gyűlésnek e targybin tett határozatát. 

Elvárjuk, hogy azt az eljövendő kormány 
azonnal foganatosítani  is fogja. 

Kzjk azok a l»gelsóbbivndü kérdések, a 
melyek most azonnal elintézést követelnek és 
a melyek erélyes, gyors sót azonnali sikeres 
megvalósításától lügg a mindnyájunk alta! 
annyira óbajtott teljesen független  es az állami 
önáüósag minden kellékeivel rendelkező ma-
gyar nemzeti áilain megmentése és ki-pitese. 

Szükségünk van ezek megvalósításainál az 
össz magyar nemzet erejére. Felre a csökö-
nyös megrögzöttséggel, amely az eddigi útról 
nem akar letűnni. 

A világ egjik legkiválóbb diplomatája Met-
ternich herc-g mondotia: ,A hol fegyverrel 
nem bírjuk, ott barátsággal kell kezdeni". 

Dr. x 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csikvármegye törvényhatósága f.  hó 20 án 

tárgyalta dr. Vakár P. Arthur es társai azon 
indítványát, amely a tökéletes demokratizá-
lódást, az állami függetlenséget  a gyors béke-
kötést s a magyar hatarok biztonsagba he-
lyezését célozta. A rendkívüli közgyűlést fő-
ispán távolléte, alispán betegsége miatt Szász 
Lajos főjegyző  nyitotta meg. Dr. Vákár és 
társai indítványát a közgyűlés általános 
figyelme  közben dr. (Jál Endre olvasta fel. 
Ugy az indítványt, mint az azt elfogadó  ál-
landó választmányi javaslatot a közgyüléB 
meg-megujuló éljenzéssel fogadta. 

Általános figvelem  közben emelkedett szól-
láBra dr. Vakár P. Arthur s a közgyűlésnek 
állandó érdeklődése és zajos meg-megujuló 
tetszésnyilvánítása közben vázolta a törtenehni 
idók jelentőségét, s annak a csodás történelmi 
ténynek varázslatos igazságát, bogy amiért a 
nemzet évszázadok óta küzd, .a magyar állami 
függetlenség  s az öucélu Magyarország" azt 
most az ország egéBZ teljessegében elerte. A 
közgyűlés éljenzéBe közben jelentette ki, hogy 
a magyar határok védelmére idegenben küzd6 
katonáink az utolsó 24 óra alatt parancsot 
kaptak s igy órák kérdéBe, hogy magyar ka-
tona idegenben többé ne vérezzék. De kato-
náink nem a háború folytatására,  csak hatá-
raink biztosítására jönnek a jönnek azért, 
hogy a mielőbbi békekötés biztonságát testük-
kel is védjék. 

Ha a nemzetnek vágyai teljesedésbe men-
nek — folytatta  a szónok, — ha a tökéletes 
demokratizálódás meghozza a népek önren-
delkezési jogát, H megvalósul az önnálló Ma-
gyarország külön külképviselettel, akkor nem 
hiába véreztek testvéreink, gyermekeink. Ak-
kor a katonasirok megnyílnak s onnan nem-
zeti függetlenségünk  mártírjai kelnek uj életre. 

— Elérkezett az idő, amikor a magyar 
nemcsak győz, de végre nyer is! 

Kitér arra a jelenségre, amely a vármegye 
egyes csiki részein s igy elsősorban Csíksze-
redán észlelhető, hogy a polgárság a minisz-
teriális biztonsági rendelkezéseket félrema-

gyarázva nemcsak tömegesen készülnek me-
nekülésre de már ineneküluek is. Figyelmez-
tette a hallgatóságot az országos állapotra H 
arra, hogy most békekötes előtt s nem a há-
ború kezdeten vagyunk s igy az egy-két bó-
n p, a hetek izgalmai miatt ne rohanjunk 
bele a romlásba, a veszedelembe, a járványos 
kórságba. 

A polgárság legnagyobb biztonságban csak 
otthon lehet s csak lelkibelegek, feltett  sze-
mélyek és törvény â1 tal arra kötelezettek gou-
dolhatnak arra, hogy ha vállalják az idegen-
ben reájuk szakadó nélkülözést akkor a beke. 
kötésig eltávozzanak. Mar nemcsak a fegyver-
szünet s a békekötés körvonalai bontakoznak 
de a szemben álió ellenfelek  már a megértés 
— kölcsönösen biztosító utjain haladnak. 

Ezt a f-dreértett,  fej  nélküli menekülést 
összehat-onliioUa azzal a képpel, amelyet Pe-
tőfi  sírjánál a l'ejeregy házaicsatatért n látott. 
Az ünneplők ezrei, tízezrei tömegbe verődlek 
s egymás begyén hatan akartak törtetve előre 
jutni az ünnepély színhelyéig. Mir-Már halál-
tól vérontástól lehetett tartani, amikor a tö-
meg élén megjelent Ugrón Gábor hatalmas 
alakja. 

— Atyafiak  I B keség, nyugalom! 
S a tízezrek Ugrón Gábor szavára rend-

ben mentek a 48-as oroszlán sírjához 
— Atyafiak!  Azt mondhatjuk ma is, béke-

ségre, ny ugalomra, megértésre van szükség, 
mert hogyha fejvesztve  rohanunk — vesz-
tünkbe rohanunk s pusztulásba kergetjük ön-
magunkat. 

A közgyűlés lebilincselve hailgatta a lel-
kesedes viharzásává fokozódott  beszédet, s a 
szónokot hosszasan megéljenezte. 

Ezután Szász Lajos a közgyűlést lelkes 
hangulat közben berekesztette. 

LEGÚJABB 
Az éjjeii órakban telefonon  értesülünk, 

hogy a király este 7 órakor Károlyi Mihályt 
kihallgatásra kérette. A főváros  hangulatából 
ítélve lehetőnek tartják, hogy a király Károlyit 
bízza meg kormány alakítással. 

* 

— Nemzeti lobogók a királyi varban. 
Az egyetemi ifjúság  tegnap este átment Bu-
dára s ott benyomulva a királyi várba, az er-
kélyekre kitűzte a nemzeti lobogót. Összeüt-
közésre került a sor, amelyben többen meg-
sebesültek. 

— A főispán  felmentése,  — a főispán 
kinevezése. A hivatalos lap vasárnapi száma 
közli, hogy a király dr. Tolnay Lajos főispánt 
állásától felmentette  s helyébe Sándor Ákost 
Caikmegye főispánjává  kinevezte. 

Vörösmarty  iízen. 
Mryrúltú  rumit hordott  ^zengó  rihar"  éje. 

ZxendHl  a hajnal. .Wr  égnek  a csillagok  /fut. 
„Kivérzett  a rihar".  Mimi,  mind  ébrednek  a népit. 

„Hégi  dicnöségÜHtgyulnak-c  őrtüzeid  t 
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Miért  meneküljünk  ? 
A „Cslkv&rmegyé"-ből vesszük át az alábbi meg-

fontolásra  érdemes közleményt. 
Gyergyószentmiklós, október 24. 

Ez az a kérdés,  amely igy fellére  magúban rejti a 
reá adandó  rálaszt  is. Az t'Jld-iki  oláh invázió utáni 
kél  esztendő  egy örökös  bizonytalanságban  lelt  el s mi-
kor  a központi  hatalmak  seregei a legjobban állottak  a 
harctereken  — mint az 191H-iki  ér első  felében  — a pol-
gári társadalom  akkor  is valami szent vágyótlússal  a há-
borít  cégét  sorárogta,  mert a nép lelkében  élű  sejtelemmel 
érezte,  hogy e. világégésbőI  csak a mielőbbi  béke árán ke-
rülhetünk  ki veretlenül. 

Egyszerű  nnir lelkek,  akik  még napi újságjukat  sem 
olvashatták  el, tehát a zajló, forrongó  rilágtól  oly tárol 
éltek,  látnoki  szemmel látták  a miiló időre!  együtt  tor-
nyosuló részt,  hiszen látták,  hogy egy rHúggal  állunk 
s;toiben s egy világrésszel,  amely kiapadhatatlan  eröjtir-
rásait fogja  nyújtani, hogy letiporja  — szerinte — az 
európai demokratizúlódúst  gátló  német militarizmnst. 

Most,  amikor  az események meghazudtol/tik  a mili-
taristákat  és a húborus uszítókat  s amikor  Európa szín-
padán  a „légleges  győzelem  apostola"  l'isza  István  biin-
tetlenill  bejelentheti  lelkiizgalom  nélkiil,  hogy a háborút 
elveszítettük;  ha miamikor,  akkor  most volna joga a nem-
zetnek  megkérdezni,  hogy uralmon leró (azóta  megbukott) 
államférfiúi  hogyan juttathatták  a nemzetet  idáig  f • 

A nemzet azonban ne ezzel, de  saját sorsának  inté-
zésével legyen elfoglalta.  Se a büntetést,  de  a kiengesz-
telődés  útjait keresse,  mert a népek nagy csatájának  kon-
certjében, a népek a kölcsönös  megértésre  fúrnak. 

A levegőben  röpköilű  hireket  tehát ezzel a szubjektív 
érzéssel  kell  fogadnunk.  .-I  béke gondolatáéul.  A mielőbbi 
béke akarúsáiiak  erejére/.  S Ita  ez az érzés jár út mind-
nyájunkat,  akkor  c kérdésre  „Miért  meneküljünk"  önma-
gunk  adjuk  meg a eúlaszt:  a bátorító,  ti megnyugtató 
választ. 

Mi,  a nép, a különböző  családhoz,  de  mégis az Is-
tenes-béke  csttládjúhoz  tartozó  nép, kik  a mi, mindni/ú-
ftittk,  a népek békéjét  akarjuk,  mjért meneküljünk?  hí 
elöl,  kik  elől  meneküljünk,  mikor  a népek o nagy béké-
nek mennyországát  ostromolják? 

El kell  oda  jutnunk,  el fogunk  oda  jutni, ha mind-
ui/ájttn  ezt és csakis ezt akarjuk. 

Sem akarunk  mi látni  leigazoltál,  nyomorultat,  mint 
ahogy mi sem akarttttk  leigázoltak,  nyomorultak  leitni. 

A magyar nemzet, a maga történelmében  nem colt 
soha a népek leigázttja  s ha sérelmek  történtrk,  ezek soha 
sem a magyar nép lelkéből  keletkeztek. 

Azoknak  a sérelmeknek  sohasem tt magyar nép roll 
az okozttja.  A magyar nép, az igenis szenvedett  elnyo-
matást, ii mindig  uralkodó  osztálytól,  tűrte  n hatalmas-
kodást,  tűrte  az osztályaralmat  s uz osztúlyparlamentet, 
de  ennek sohasem önmttga,  hanem uz artilkodó  usztúly 
colt  az okozója. 

Ezt  a korszakot  mi is temetni akarjuk.  Ennek  a kor-
szaknak  bálránytti  a porba hallottak  s tt még élő  bálvá-
nyok már düledeznek 

* 

Miért  meneküljünk?  Hont,  kihez meneküljünk? 
Hiszen  ha nem értjük  meg a kor  szarát, hu nem 

hnllgutank  szitánk  és eszünk szarára: úgyis mindegy, 
itt  (agy  ott. 

Ma  itt,  holnap amott értté  utói u nemezis. 
Magyarország  népének meg kell  luláhtiu  lelkiegyni-

sitlyál;  ez a lelkiegyensuly  pedig  a népek békéjére  s a 
nemzetek  harmóniájára cez>t. 

Miért  meneküljünk  ? 
Mely  tájékra  meneküljünk'{ 
A megpróbáltatás  keserű  kenyerét  akarjak  enni ralu-

hol másutt a hazában és mégis itlegenbeii. 
Ha  ehihetnik  házankut,  kenyerünket,  sónkat,  fán-

kat  ; ha elhajthatnók  féltő  gonddal  nevelt  állatjainkat,  az 
annyi boldogságot  nyújtó kertet  s benne a dolgos  méh 
családot...  Akkor  talán, talán elmennénk,  —tle  hová? 
Elmennénk,  de  csak a lelkek  békéjét  keresni,  hogy tt mi 
lelkünk  felzaklatott  békétlenségét  lelki  békéi  é varázsoljuk. 

Elmennénk,  ha minden  küszöbön,  minden  ajtóban 
nem leselkednék  reánk  a halál,  a júrvúnyos kórság,  amely 
mégis csak a mi fenyveseinktől  van leginkább  tárol 
Elmennénk,  ha iiyermekeink,  kincseink  egészségét  itlegeu-
ben az idegentől  nem féltenők  . . . 

Nem,  nem megyünk  el (hisz  — menekülésről  uitiugy 
sincs szó) s innen a keleti  határról  sürgetjük  a népek-
békességét  risszandi  békét. 

Elsősorban  és mindenek  előtt  tt  magyur békét  sür-
getjük  s e magyar békében Mugyarorszát/  minden  békéje 
benne lesz; mert mi tudjuk,  hogy a demokrutikus  jogfej-
lődés  nem hamis szólam, hanem átölelő  tartalom,  ahol a: 
uj Magyarország  békességben  fejlődhet  népeinek boldo-
gulására. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
Csikvármegye közigazgatási bi/.otts.iga f. 

bó 21-én tnrtotta október havi ülését Tolaay 
Lajos főispán  elnöklete alatt. Jelen voltak az 
előadókon kivüi dr. Fodor Antal, Orbán dános, 
ifj.  dr. Pál Gábor, id Pál Gábor, Szabó György 
Báliut Lajos bizottsági tagok. 

Az alispáni jelentést Szász Lajos főjegyző 
olvasta fel,  melynek rendén Kobányi Gyula 
kir. tanfelügyelő  kérdést intézett arra nézve, 
hogy a beszerzési csoportok tagjai és más 
ellátatlanok hizlaláBi szükségleteire takarmány 
kiutalása tekintetében. To'nay Lajos főispán 

megnyugtatta a bizottságot, bogy a földmive-
lési miniszter a szükséges takarmányt ki fogja 
utalni, mivel az a mai napig meg nem történt, 
ó maga fogja  az ügyet táviratilag megsürgetni. 

Dr. Kitbes Gyula árvaszéki elnök jelentése 
szerint a mult bóban a gyergyótöigyesi járás 
gyámügyi ügyvitelét v zsgálta meg. 

Schuster Olivér kir. pénzügyigazgató je-
lentette bogy az adókivetések az egész vár-
megye területén egy pár község kivótelvel 
— immár megtörténtek. A jelentés kapcsán 
ifj  dr. Pál Gábor indítványára a bizottság 
megsürgette a mult évi adók leírása szerint 
tett felterjesztés  elintézésit a pénzügyminisz-
ternél, kérve egyúttal annak foganatosítására 
külön tisztviselő kirendelését. 

Végh István József  műszaki tanácsos je-
lentésű kapcsáu Orbán János felszólalása  utáu 
a bizottság kimondotta, hogy a Csíkszereda 
város áital a szentléleki ütni kihordott meg-
nem felelő  minőségű kavicsért a megállapi 
tott egységár fele  fizettessék  ki s ennek elle-
nében az államépitészeti hivatal a kavicsot-
terittesse el. 

Kobányi Gyula kir. tanfelügyelő  jelentése 
szerint az iskolázás az alsóbb osztályokban 
szeptember végén kezdetét vette, a felsőbb 
osztályokban azonban a tanítóknak a termény 
átvételi bizottságokban való elfoglaltsága  s a 
tanulóknak a mezei munkálatokban való rész-
vétele miatt csak mont kezdődik. 

Szibó György gyergyói róm. kath. főesperes 
bejelenti, hogy Gyergyószentmiklóson, a 
polgármester az ftsszos  iskolákat bezáratta a 
spiuyol járvány miatt, s kérdi van-e erről a 
kir. tanfelügyelőnek  tudomása ? Kohányi Gyu'a 
kir. tanfelügyelő  kijelentette, hogy nemcsak 
nincs tudomása az esetről, de hangsúlyozza, 
hogy ez meg sem történhetett, hiszen az is-
kolák bezárása nem a polgármester, hanem az 
alispán hatáskörébe tartozik, aki ezen intéz-
kedéséről ugy a kir. tanfelügyelőt,  mint a bel-
ügyi és közoktatási minisztereket azonnal 
•irtesiteni tartozik. K r̂te a bizottságot, sem-
misítse meg a gyergyószentmikiósi polgármes-
ter intézkedsér. A bizottság az indítvány el-
fogadásával  a polgármesternek a gyergyószent-
mikiósi iskolák bezárására vonatkozó rende-
letét megsemmisítette, a polgármestert annak 
azonnali visszavonására a az iskolák tényleg 
újból történt megnyitásáról 8 nap alatt leendő 
jelentést itelre utasította. A rendelkezést az 
alispiti h 'lyettes főjegyző  a polgármesterrel 
azounai telefonon  tudatta. 

Ugy ebbeu az esetben, mint már előbb az 
áliamépitészeti hivatal főnökének  jelentése 
rend in, hogy a gy.!rgyó->z .'titmik ósi járás fő-
szolgabirája az áliamépitészeti hivatal részére 
a közutak megvizsgálásához szükséges fuvarok 
kirendelését megtagadta, a bizottság tagjai 
a legnagyobb megütközéssel konstatálták, bogy 
Csikvármegyébeu egyes közigazgatási közegek 
fi  tyet hánynak a szabályokra és intézkedé 
seiket minden törvényes korlátokat mellőzve 
saját hangulataik szerint teszik meg, illetve 
hmyagolják el kötelességeiket s ugy az alis-
pánt, mint a főispánt  a legszigo-ubb megtorló 
intézkedésekre sarkalták az egyes felszólalók. 
Az alispán helyettes főjegyző  kijelentette, 
bogy a gyergyószentm kló.-i főszolgabíró  ellen 
a fegyelmi  eljárás már be van vezetve, eré-
lyesebb lépés azért uem lehetséges, inert az 
illőtöket felfüggesztésük  esetén nincs kivel 
helyettesíteni. 

A bizottság Kobitaekné Mangwitz Karola 
vacsárcsii á!l. el. iskolai, különben is fegyelmi 
vizsgálut alatt álló tanítónőt, mivel a tanév 
elején állomáshelyére azóta hozzá Intézett fel 
szólitás dacára sem tért vissza, állásától fel-
függesztette. 

A legnagyobb érdeklődóst a bizottsági ülés 
tárgyai közt a Szenlpéter egyházmegye által 
fentartott  csiktaploc.ii, várdotfalvi,  csobotfalvi 
és csomortáni róm. kath. el. iskolák tanítói-
nak fizetéshálrálékuk  behajtása iránt tett pa-
nasza keltette. A panasz szerint az egyház-
megye a tanítóival szemben nemcsak a ré-
szükre korábban megszabott azon elv saerint, 
hogy illetményeiket mindenben az állami ta-
nítókéival egyenlő összegekben állapítja meg, 
nem teljesítette elvállalt kötelezettségét, 
amennyiben ehelyett utólag a felekezeti  ta-
nítók részére megállapított valamivel alacso 
nyabb Illetményeket folyósította,  hanem még 

a tényleg nyújtott illetményeknek rendes ki-
szolgáltatása Bincs részükre biztOBitva. Kohányi 
Gyula kir. tanfelügyelő  a megkezdett vizsgá-
lat adatai és a bemutatott bizonyító iratok 
alapján javaBolta mindkét panasz jogosságának 
kimondását B az egyházmegyének a hátralé-
kok azonnali kifizetésének  kötelezettségében 
való elmarasztalását, valamint kötelezését arra, 
hogy jövőre az esedékes illetményeket a ta-
nítók részére havi vagy negyedévi előleges 
részletekben különbeni végreh íjtás terhe alaii 
való kifizetésére. 

Bálint Lajos főesperes  kérte a egyházme-
gye álláspontjának elfogadását  különöset! a 
ruházatbeszerzesi segély tekintetűben, mert 
annak kifizetésére  az egyházmegye anyagilag 
képtelen, id. Pál Gábor kir. tanácsos hang-
súlyozta, hogy az egyházmegye mindig azt n 
celt tűzte maga elé, hogy tanítói p-ezére 
meg az államiakat megilletöuél is magasabb 
fizetést  adjon, lehetetlen volna tehát viszuut 
megengedui, hogy ezek a tani tó k csupán, még 
a többi felekezeti  tanítókéinál is ezrekre 
menő összegekkel kevesebb jövedelemre tá-
maszkodhassanak, ezért elfogadja  az előadói 
javaslutot. 

A bizottság a kir. tanfelügyelő  javaslatát 
szótöbbséggel elfogadva  kimondta, hogy u 
Szentpéter egyházmegye tanítóit ÜHHzea »-d-ligi 
szolgálataik beszámtásával az al'ami tauitókra 
érvényes fizetés  és háborús segély, tovább:* 
családi pótlék és ruházatbeszerzesi segély 
illeti meg s ez részükre a múltra nézve egy 
szerre, jövőre pedig havi vagy uegyedévi ele 
leges részletekben különbeni végrehajtás tt rlie 
alatt poutosan kiszolgáltatandó, a haturo tU 
csak jogerőre emelkedés u'án hajtható vegre. 

Dr. Veress Sándor t főorvos  jelenti liuey 
a spanyol járvány terjedőben vau, de edilig 
nem öltött olyan mérvet, hogy az iskolák be-
zárása iránt kellett volua iutézkedui. 

Az állategészségügyi és gazdasági felügye 
lők jelentései kapcsán a bizottság kérelmet 
intézett a földmivelési  miniszterhez az állat-
szállítások korlátozása iránt s intézkedett a 
méhtenyésztés emeléBe érdekében, az arra 
alkalmas területeknek a vármegye e^ész te-
rületén ugy az utak meutén, mint a vizmu 
sáBokban akác és hárbfákkal  beültetése iráni. 

D .lutáu hadiszolgáltatási ügyeket tárgyalt 
a bizottság, s ezek után az eddig letárgyalt 
ügyeknek a minisztériumban leeudó elinté/e-
sét megsürgette. 

Az ülés 4 óra után ért véget. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
ERDÉLY. 

Te kincseB ország! 
Keltett szép hazám, 
Te vagy a szentség 
Szivem oltáráu. 
Ha bérceidre 
Kel fel  pillantok 
Ugy érzem mindig: 
Templomban vagyok. 

Egy bus sejtelem — 
Kd fel  sir benuem, 
Czd el a rémet 
Édes Istenem. 
Vak éjszakában 
Gonosz álom tán: — 
A sátán kacag I 
Erdély van kockán. 

lm leborulok 
Népek nagy ura, 
Reméuyünk mécsét 
Kérlek! gyújtsd újra. 
Hiszen a földgömb 
Robbanni készül — 
S a magyar mégis 
Sötétségben ül. 

Székely  Alberttié. 
— A király Magyarországon. Károly 

kiiály családjával, gyermekeivel éB udvartar-
tásával Budapestre érkezett. Gödöllőn éa a 
várban állandó lakáBt rendeztek be a magyar 
királyi udvartartás részére. 

— Dr. Tolnay Budapesten. Vármegyénk 
főispánja  folyó  hó 25-én bizonytalan időre 
Budapestre utazott. 



48. C S I K I L A P O K 3-ik oldal. 
— Ferenc Ferdinánd leánya meny-

•jjg/iny. Hohenberg Zsófia  hercegnőt, 
• * tragikus véget ért Ferenc Ferdinánd volt 
trónörökös 18 éves gyönyörű leányát elje-
gyezte Ken- e pármai herceg, Zita királyné 
04 éves testvéröccse. 

_ As alispán felgyógyult.  Fejér San 
.lor alispán, hosszas és súlyos betegségéből 
I L-lgyógyult. 

— Ujfalusi  polgármester ünneplése. 
A folyó  hó 26-iki rendkhüd közgyűlés után, 
Szász Lajos főjegyző  rövid üdvözlő beszéd 
Liséreteben dr. Ujfa'usi  Jenő polgármesternek 
a Kereoc József-rend  lovag keresztjét átnyúj-
totta. Ujfalusi  meghatva köszönte meg nz át-
nyújtott kitüntetést. 

— Egy jellegzetes megnyugtató szám 
arány. Az 1916. évi oláh invázió idején 
gyergyószentmiklós város Iakósságából otthon 
maradt lltil lélek s elmenekült 8939, mig 
most üyergyószentmiklóson és környékén oly 
nviigaloni uralkodik, hogy a városban 8000 
i-mtier otthonmaradás ira bizton számittanak. 
(iyorgyó lakósságának nyugalmához hozzájá-
i.il az a körülmény, hogy az intelligencia nagy 
i.iókböz méltó nyugalommal viselkedik. 

— Ahogy a rendeleteket végrehajt 
j.ik. Egyik községbe kellő felszereléssel  Li-
kiildötték az u n. menekülési rendelkezése-
ket és tervezeteket. A községi fciró  megkapja 
m iratcsomót s átolvasva látja, hogy mene-
külésről van szó benne. Elérzékenyül, mert 
eszébe jut a sok szenvedés, amit az elFŐ me-
neküléskor a hires „liajdu-földön"  átszenvedett. 
Ámde az iratok között az utasítás is áll, bogy 
••/.ek a rendelkezések pedig a községben ki-
íiirdetendők. Össze hivja a népet s a község 
iiázán ember-ember hátán, asszony-asszony 
ni'illett várja, hogy mi lesz a meneküléssel... 
Föláll a biró . . . Első ember a faluban  . . . 
Termetére is óriás . . . Olyan a két lába, mint 
két karinthusi-oszlop . . . Feláll és olvasni 
kezdi a rendelkezést, de alig halad az első 
vonalig, elérzékenyül s sirni kezd . . . A hal* 
ratóság nézi, az is elérzékenyül s végül az 
egész községháza hangos zokogásban tör ki. 
Kt megtörtént, igy történt! Hát csodálkozha-
i'i'ik-e, ha a rémület terjed s mindenki fejét 
\uszti ? 

— Kársegélyek. A belügyminiszter ujab-
ban leküldötte Csikdánfalva,  Pálfalva,  Lázár-
faivá  és Kozmás községek _kársegélyeit. 

— Nyugállományba helyezett népfel 
kelő százados. Dr. Dóczy Kálmán 24 hon-
\éd gyalogezredbeli népfelkelő  századost, a 
i: egejtett felülvizsgálat  eredménye alapján a 
i yugallományba helyezték. 

— Kinevezés. A belügyminiszter Zareczky 
lenö határreudórségi segédfogalmazót,  a vörös-
toronyi kirendeltség vezetőjévé nevezte ki. 

— A vetőmagkészletek lefoglalása. 
A közélelmezési miniszter táviratban értesí-
tette a vármegyék alispánjait és a városok 
polgármestereit, bogy a vetőmagkészleteket 
élelmezési célokra lefoglalni  nem szabad és 
azoknak Bzáljitása semmiesetre sem akadály oz-
ísutó meg. Önkényes lefoglnlás  esetén a mi-
niszter a tilalom ellen vétő közegeket szigo-
rúan felelősségre  vonja. 

— Tizezer katonaló a gazdaknak. A 
földmivelési  miniszter táviratot intézett a vár-
megyei munkabizottságokhoz, hogy a hadve 
/etóség a magyar mezőgazdák részére 10000 
katonalovat ingyen bocsát rendelkezésre. Csu-
pán a kiséró lóápoló katonának kell három 
korona napidijat fizetni. 

— Ujabb beszerzési csoport felállí-
tása nem engedélyeztetik. A közdinu'tban 
a közszolgálatban álló alkalmazottak azzal a 
k.-réssel fordultak  a pénzügyminisztérium köz-
alkalmazottak beszerzési csoportjainak köz-
pontjához, hogy engedné meg, hogy a várme-
gyében Csikszentmárton és Szépviz székhellyel 
egy-egy külön csopo-tba alakulva, saját hatás-
körükben intézzék a járásaikhoz tartozó köz-
alka'inazottak élelcéa ellátási ügyét Most ér 
kezeit le a pénzügy minisztérium leirata, mely 
szerint a külön beaierzési csoport felállítását 
min engedélyezi, azonban nincs akadálya 
annak, bogy az alcflki  és nzépvüi járás köz-
alkalmazottjai benn maradván a csikszeredai 
b<*aersési csoportbio, eanek közvetítésével a 
kiutalt árukból as <ket megillető részt egyűt 

tesen szerezzék be illetve szállítsák saját kör-
leteikbe ts ott a tagok közt holyi bizottság 
utján osszák szét. 

— A kézdivásárhelyi polgármestér 
spanyol náthában meghalt. 8éra Gyula 
kézdivásárhelyi polgármester folyó  évi október 
hó 17-én, spanyol náthából eredő tüdőgyula 
dásban meghalt. A járvány még egyre terjed. 
Az iskolákat beszüntették. 

— A 48, 49 és 50 éves orvosok ha-
ladéktalan szabadságolása. A hadsereg 
„Rendeleti Közlöny *-e szerint az 1867, 1868. 
éi 1869. évfolyambeli  orvosok szabadságolá-
sár^ vonatkozo rendelet nemcsak a népfelke-
lésre kötelezett polgári orvosokra, hanem a 
katonai ranggal ellátott népfelkelő  orvosokra 
és a háború tartamára kinevezett orvosokra 
is kiterjesztendő. A szabadságolások minél 
előbb megkezdendők. 

— Beiratkozás a sepsiszentgyörgyi 
tamtónőképzőbe A sepsiszentgyörgyi áll. 
tanitónőképzőbe az 1918—1919. iskolai évre 
felvett  és a város területén lakó növeudéke-
ket ezúton értesítem, hogy a beírásokat no 
vember hó első napjaiban fogjuk  megtartani. 
Az első évfolyam  növendékei november 4-én 
jelentkezzenek 8—1 óra közt az igazgatói iro-
dában, a többi évfolyam  növendékei pedig 
november 5 én 8—1 óruközt. Sepsiszentgyörgy, 
1918. október 22. Sándor Írni i, igazgató. 

— Denaturalt iparsó árának ujabb 
megállapitása. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara közli az érdeketekkel, 
hogy a 3°/o szódával denaturált ipari sónak 
árát a m. kir. pénzügyminiszter 109473—1918. 
számú rendelete értelmöben a következőképpen 
állapította meg: 1. legalább 100 méter mázsányi 
mennyiségben való átvétel esetén a tisztátalan 
iparsó ára 4 korona 24 fillér,  a tiszta iparsóé 
ő korona 44 fillér;  2. 100 métermázsán aluli 
mennyiségben való átvétel esetén a tisztátalan 
iparsó ára 4 korona 61 fillér,  a tiszta iparsóé 
5 korona 81 fillér  m-itermázsánkent. 

— Hősi halál Deáky György oki. tanító, 
egyéves önkéntes szakaszvezető, négy évi 
harctéri szenvedés után, folyó  évi október hó 
20-án, a harctéren szerzett betegség követ-
keztében meghalt, Gyimesbükkön. 

— Megtalálható zongora. Egy jó kar 
ban levő vörös (mahagóni) színű K -resztély-
féle  zongora, melyet megbízható forrás  sze-
rint Csikmegyéből szállítottak Kézdivásárhelyre 
s utóbb egyik tisztiétkezdében volt és jelenleg 
a kézdivásárhelyi rendőrkapitányság örizeté-
ben van, jogos tulajdonosa azt ott megtalál-
hatja. 

— Tea-délután. Az elmúlt héten a csíkszeredai 
napközi otthon rendező bizottsága az otthonban 
gondozást és ellátást élvező szegény gyermekek ja-
vára több tea-délutáiit rendezett, melyek a közönség 
megértő, meleg támogatására találtak. Ezek a tea-
délutánok amellett, liogy a közönségnek kellemes 
szórakozást nyújtottak, a legteljesebb mértékben 
elérték céljukat, mert az erkölcsi siker mellett anya-
gilag is töDb ezer koronát jövedelmeztek, mely ösz-
szeg a napközi otthonban ellátást élvező gyermekek 
élelmezésenek javítására fordíttatott.  A háború ötö-
dik éve az eddiginél is súlyosabban érinti a sze-
gényebb sorsú családokat, főként  az élelmezés és 
ruházat tekintetében. A városunk lelkes hölgyeiből 
alakult rendezőség abból az alkalomból, hogy a 
Gál Imre kerületi méhészeti felügyelő  által a főld-
mivelésügyi miniszter rendeletére tartott méhészeti 
tanfolyammal  kapcsolatban készített méztésztákat 
a nagy közönségnek bemutassa és a közönséget a 
méhtenyésztés e gazdasági oldalával is megismer-
tesse, egy tea-délután keretébeu méztészta-kíállitást 
rendezett a Huttcr helyiségeiben. A méztészta-ki-
úllitást, melynek jövedelme a csikszeredai szegény 
gyermekek helyzetének javítására fordlttatik,  Aczel 
Ödönné, dr. Élthea Gyuláné és dr. Ujfalusi  Jen/iné 
úrasszonyok a legnagyobb erkölcsi és anyaöl siker 
mellett e hó 19-én tartották meş. A kiállításon al-
kalma nyilt a közönségnek a íneztésztakészités mű-
vészetét minden változatban megismerni és megked-
velni. A Hutter helyiségei ugyancsuk sűrű látoga-
tottságnak örvendettek és bőven kamatoztak a sze-
gény gyermekek javára. A kiállításon megjelent, 
Mikó Balint v. b. t. t. is. A kiállítás bevétele 1159 
kor. 60 fillér,  kiadása 3ö9 kor. 60 fillér  és tiszta jö-
vedelme 800 korona volt, moly a lelkes rendezőség 
különös dicséretére válik. A kiállításon fcliil&zettck 
a következők: Ugrón András 47 korona, Fodor An-
tal dr. 20, Lázár Miklós 17, Elthes Gyula dr. 17, 
Fuchs Vilmos 15, Uarmath Leó dr. 14, N. N. 14, 
Janky ezredes 10, Habermaun tábornok 10, Lőrinc/. 
Gyula 12, N. N. kapitány, N. N., Gaál Endre dr., 
rf  N„ N. N., N. N., N. N., N. N., Mikó Bálint, N. 
N„ N. N., N. N., N. N., N. N., N. N , Lázár Károly, 
Elthes Zoltán dr., N. N., Ujfalusy  Jenő dr., Dio*sy 
hadnagy, N. N., N. N„ N. N. hadnagy 7-7, N. N. 5, 
Becze Imre, Szopos Gáspár 4-4, N. N., Mihály l.ujzi, 
N. N. kapitány, N. N., N. N. főhadnagy  3-3, N. N., 
Aozél Ödön, Fábián hadnagy 2-2, Bálint Mihály 1. 

Egy zongora magas bérösszegért 
bérletre kerestetik. 

Meghívó 
A Csik tusnádi Gyógyfürdő 
Birtokosai Szövetkezetének 

Tusnádfürdön,  a szövetkezőt  hiva 
tulos helyiségébea W18  évi aovem 
ber hó ít-ón  d.  e 10 árukor  tartandó 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
TÁRGYSOROZAT: 

1. Igazgatósági jelentés. 
2. Felügyelő bizottsági jelentés. 
3 Ügyészi jelentés. 
4 Az 1915. és 1916. évi zárszámadások 

előterjesztése, merleg megállapítása. 
5. Igazgatóságnak és felügyelő  bizottságnak 

felmentveny  megadása. 
6. A fürdő  esetleges bérbeadása feletti  ha-

tározat. 
7. Az igazgatóság által szavatolt váltó adós-

ságok rendezése. 
8. E>nök, alelnök, igazgatósági s fe!Ugyelő 

bizottsági tagok választása. 
9. Igazgató választására nézve határozat-

hozatal. 
10. Indítványok. 
Figyelmeztetés.  M u'áu az 1918. évi ok-

tóber hó 22-érc összehívott közgyűlés nem 
volt határozatkép ezen ujabb közgyűlés te-
kintet nélkül a megjelenő tagok és üzletrészek 
számára, a tárgysorozat felett  érvényesen ha-
tározni fog. 

Tusnádfürdő,  1918. évi október hó 22-én. 
Vajna István s. k.t 

szöv. elnök. 

DÉLI HÍRLAP 
még mindig 

fillér. 

Eladó egy keveset haszná l t 
tűzmentes pénzszekrény. 

Értekezhetni lapunk kiadóhivatalában. 2 -

Ertesités 1 

Székely és Réti «eSÍ,;,1; 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszohák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  12— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
= = = Csikszereda. = = 

Mielőtt nói és gyermek-kalapokat 
vásárolnánk tekintsük meg vétel-kény-
szer nélkül u Kesztenbaum Regina 

KALAPSZALONJÁT, 
Brassóban, Búzasör 7. szám. 

3 -



4-Ik oldal. 

Ha bútorokat 
ne sajnálja az utat M.-' 

SZÉKELV 
erdélyrészi bútorgyár 

kamarai 

43. Bsáqu 

akar venni 
V4»ár helyre is tekintse meg 

és RÉTI 
részvénytársaság 

szállítók 
BUTORTERMEIT. 

Ebédlök, uri es hálószobák 
rézbutorok, szőnyegek, 
hatalmas választékban 

4 

• 
C 

naponk 
cukrász 

szalonok, vas- és 
függönyök,  zongorák, 
jutányos árak mellett. 

Van szerencsém a n. é. kö-
zönség szives 
hozni, hogy ( 
Apaffy  Miliá 
alatt levő 

ludomására 
Csíkszeredában, 
y-utca :!4. sz. 
cukrázd »nkhan 

tej 
phntók 

cukorkák, 
likörök ka 
megrende!ése|k 
mint vidékre 
és a legpout( 
zöltetnek. Ki 

IMRE TES~I VEREK 

pí t Fedé l c sere 
cementet, 
nádat, ceme 
gyűrűket sti 
építési anya 
ron tart s azok 

Nagymihály 
tusnádi, sepsis 
vásárhelyi rpir 

íBiiaaBiiaaBii 

nt friss 
sütemény 
es kávé. tea, 

i. — Külön 
i  usy helyben 
e1 fogadtatnak 

sabban eszkö-
áló tisztelettel 

palát, meszet, 
ipszet, stucatur 
ntcsöveket, kut-
., s;b., mindenfele 
>ot á'íaudóau rak rá 

bármikor kaphatók 
Ssindor csíkszeredai, 

entgyörgyi kézdí-
anyagraktáraiból. 

17 

füHöig  nuiöiui 

FAJBOROK 
leányka, tra 

portó stb. jutá 
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 

u. ro.: rizling, 
min, bakar, c 

hordókban. Vala 

ÍBfiHEfl FiFlisi 

uiint mindennemű 

SZESZESITALOK. 
cognac és lil;ör is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pán fogását  kéri 

Neumann Ber ö Szászrégen. 
2)-

( I ( S i i ă ] l E ! H ( i l M 5 i j ă ) l 5 m i 5 « ^ H 

•VIZSGÁKRAi 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából,érett 

eli vizsgákra 
n, osztály-

ai, felelós-
készit elő a 

Dohán*'0-

ségire.felvé 
stb. gyors 
összevonási 
ség mellett 

84 

I 

Az üdvarhelymegyei Fatermeló Részvénytársaság 
l ö v é t e i bükkerdejében (a régi festekmalomnál) 

opy szekér bükk hulladékra . /JJ j í o r ( , n í l 

egy iirméter 1 méteres bükk hasáb tűzifa  2\) korona 
<»&y hektoliter faszén  7 k o m , m 

Venni széndékozók bárcát Jakab Gyulánál Csíkszeredában 
válthatnak, a fuvarosok  pedig a l ö v é t e i festékmalomnál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UPVTVRHELYME^yEI FATERMELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

Csíkszeredai pincében beraktározott 1917 ik évi B?üieíeléBll 
valódi 10 malügandos, szekszárdi uradalmi finom  zamatu 

B O E 
hordóslag nagyobb mennyiségben eladó. Érdeklődni lehet a 
Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaságnál. 

Erdélyi Bortermelők Szövetkezetének 
Fióktelepe Gyergyószentmiklós. 
Ajánlja kiváló minőségű küküllőmenti 

literenkint K 9. — és uradalmi erdélyi faj-
borait K 12. Nagybani vételnél kölcsönhordó. 

Ma: Gyergyói Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság. 
í m iBiHiaicnigfiaiiciiBnaiiiiaBBaiicaBfiail 
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C s i k s z e r e d a i T a k a r é k p é n z t á r R é s z v é n y t á r s a s á g . 

A ni. kir. osztály- sorsjáték főárusitója. 

Üzletköre: 
Hén /b iMé tek , l l v , , U : ' e ''Otétikőnyvecskóre és folyószámlára  előnyös feltételek  mellett. 

Iv ( i l l ' ^ í i t l í i l v '°ly>sitásd váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztéses (annuitásos) jelzálog-
IYWH r>lMIUI\ kölcsön ingatlanukra 15, 20, 2i> évi időtartamra. Kereskedőknek előnyös lel-

télelok mellett áruhitelt nynjt. 
Kló'leo'eket ^''^kpapirokra mérsékelt kamat mellett. 

Z á l o g k ö l c s ö n ö k e t l o l y ó H i t ttrtt"y ó s e z i i* t tArpy*i"-«. 
é r t é k p a p í r o k  v " U , ' n el«'l»sa mindenkor a pontos napi árfolyamon. 

T ő z s d e i m e g b í z á s o k t e ' j e s i l ^ s a a h l l J t t l i e f , L i  értéktőzsdén, a legelőnyösebb feltété-
Ö ^ k lek mell6tt. 

S7e lvé l l v e k J ' i " u m l t í s beváltása. í.zletfeleinek  a 4V„-os magyar korouajáradék szelvénye-
j J / I I J ki t mái 10 nappal az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélkül. 
Külföld i  p é n z n e m e k é s é r c p é n z e k ^ r f ^ o ^ l ^ ? * 

pontos napi árfolyamon  közvetíti 
V í ' l O ' V f t l l k p y o l l ' V J  , : l v i ' l l l a l j u értékpapírok, okiratok megőrzését és izakszerU bankári ke-T "IIIVC/illl ö Síelését, sorsolások ellenőrzését. 
M i n d e n p é n z ü g y i - é s t ő z s d e i k^tnuffeivLgort^saí8  d i j U l t t , , u l S Z Ü ' K a l 

Mint a m. kir. osztálysorsjáték fóelárusitója 
foglalkozik  osztálysorsjegyek eladásával. 

A magyar hadikölcsön kötvények vételét és eladását előnyös feltételek 
mellett közvetíti, azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget nyújt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. J 5 _ 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




