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— Követni való példa. özv. Pap 

Domokosáé halottak napján szokásos 
sirkoszoru és világítás megváltásául a 
Vörös Kereszt helyi fiókjának  50 koro 
nát adományozott. Ez a mai háborús 
időben a halottainkról való legszebb és 
leghelyesebb megemlékezés. 

H s i h a l á l . Rátki és salamonfái 
Rátky Sándor honvédőrnagy, a karlóczai 
26. hoavédgyalogezred 1. zászlóaljának 
parancsuoka, szeptember 23-án, 46 éves 
korában a szerb barciéren, csapatainak 
élén hősi halált halt. Elhuoyt egy pár 
évvel előbb a helybeli honvédt&izlóulj-
nál, mint százados működött. 

— Kimustrálás. A katonai iskolák 
harmadéves növendekeit a napokban 
mustrálták ki és részben hadnagyokká, 
reszbeu zá zlótokká nevezték ki. Egy 
pár nap múlva valamennyit a harctérre 
kQ'.dik. Mór.ci Gyüla kassai III éve» 
növendéket szintén zászlóssá nevezték 
ki s egy pár nap mu va ifjú  lelkesedés 
sel és elszántsággal a harctérre indu1. 

— Ezer koronás adomány. Mikó 
Bálint v. b. t. t., a napokban 1000 ko 
lonát küldött Fejér Siudor alispánnak 
azon Kéréssel, hogy ez összegből 800 
koronát a esik megyei hadba vonultak 
hátramaradt családtagjainak segélyezé-
sére és 200 koronát a Vörös Kereszt 
javára fordítson.  Eienkivül nap nap után 
igen sok irányban nyilatkozik meg bő 
kezű áldozatkészsége ujy a helyi, min' 
az országos hazaflaB  mozgalmak kere-
tében. 

— Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi szá-
mában az országgyűlési képviselóvnlasztók 
számadataiba egy tollhiba c.- úszott be. Ugyanis 
Csikszentkirályon 1915. évben nem 271, hanem 
113 képviselő választó lesz. Egyébiránt a ke-
rület valasztoinak lapunkban feltUutetett  ösz-
rzes szám a helyes. 

- - Aranyat vasér t ! A vármegyeszerte 
megindu t hazaliaB mozgalom nyomán László 
Klek m. kir. csendórörmester Alsókajanvliól 
(Hunymlmegye) két darab arany jesygyürüt 
küldött be szerkesztőségijükhöz, melyeket Uya 
lókay Sándorné ó méltóságához juttattunk, ki 
a vasgyürük megküldéséről is gondoskodott. 
A magyar csendőr kiválósága, megbízhatóság i 
és intelligcnci 'ja fogalom  lett. A most folyó 
nehéz küzdelmekben hősi elszántságuk és vi-
tézségük számtalan példaját láttuk. Kz a két 
jegygyűrű pedig ékesen beszél arról, bogy a 
magyar csendőr nemcsak fegyverrel,  kiváló és 
fáradságos  munkájával, ba kell, életéTel áldoz 
a magyar hazának, hanem áldozatkészségével 
is lelkesen kiveszi részét a nemzet nagy és 
igazságos küzdelméből. 

— A Szent Anna-tóba ölte magát. 
Mintegy öt héttel ezelőtt Szabó János kezdi-
vásárhelyi férfiszabó  eltávozott lakásáról. Mi-
vel másnap sem került elő, a felesége  n rend: 

őrségen bejelentelte eltűnését. Hosszas ker.-sés 
után sem került meg, mig végre most egy 
csendőrjárór rábukkant hullájára a Tusnád 
melletti Szent Anna tavában. Az életunt em-
ber köveket kötözött a kezére, /sebét megtöl-
tötte kővel éB ugy ölte magát a tóba. A már 
teljesen feloszlásnak  indult hullát a tó köze 
lében hantolták el. Állítólag régi betegsége 
kergette halálba a hatvan éves embert. 

— Halálozás. Imreh László m- kir. hon-
védszázados folyó  hó 12-én 41 éves kúrában 
Désen meghalt. Elhunyt több évig a helybeli 
honvéd zászlóaljnál működött. 

— Katonáink elindulása. Hét-
főn  reggel ismét egy honvéd zászlóal-
junk indult el a harctérre. A vasúti áilo 
máson lelkes hangulatban vett bucaut 
közönségünk derék honvédeinktől, kik 
rengeteg virágo', szivart és cigarettát 
kaptak. Az állomáson a helybeli cigány 
zenekar hazafias  dalokat játszott. A bu 
csuzáson megjelent Gyalókay Sándor 
főispán  is. Honvédeink azzal az erős 
bittel búcsúztak, hogy nemsokára gyó 
leiemmel, diadalmasan térnek vissza 
övéik közé. Isten vezérelje igazságos 
ügyünk nehéz harcaiban! 

— A braaaól honvéde i red ós osendőr-
kerü le t köréből. Dr. Benke János brassói 
24 honvrdgyalogfzredbeli  póttart lékos hon-
véd, tartalékos segédorvos-belyettessé nevez-
tetett ki. — Gyurka János csendórórmestert 
törzsőrmesterré nevezték ki a brassói VII. az. 
cseodórkerület állományában. 

— Hirdetmény. Csikvármegye 1915. évi 
virilis névjegyzékének összeállításánál alapul 
veendő adóhivatali kimutatások Csíkszeredá-
ban az alispáni kiadóhivatalban folyó  hó 18-tól 
kezdve 8 napon át közsaemlére lesznek ki-
tévp, mely ldó alatt azok betekinthetők és 
•Ueottk foltfóllamláMk  adhatók be. Közhírré 

teszem egynttal azt is, hogy a vármegyei 
igazolóválasztmány, a legtöbb adót fizető  tör-
vényhatósági tagok névjegyzékének ÖBSzeálii-
tását a közszemlére tett névjegyzékek és a 
beérkezendő felszóllainlások  alapján az 1914. 
évi október bó 28 án és a szükséghez képest 
a következő napon a vármegyei főjegyző  iro-
dájában délelőtt 9 órakor kezdódóleg fogja 
végezni, mely idő alatt mindazok, kik adójuk 
kétszeres számítására igényt tartanak, e jogu-
kat az igazolóválasztmány alatt szóval vagy 
írásban igazo'ni kötelesek és a mennyiben ezt 
elmulasztják, az adó kétszeres számításának 
jogát ez alkalomra elvesztik. Csíkszereda, 1U14. 
október hó 1U án. Fejér  Sándor  alispán. 

— A Uagyar Vöröskereszt Kgyesü et 
fiókja  városunkba is megalakult f.  hó 15 én 
Az a akuló gy ülésen az összehívó dr. Ujl'alusi 
Jenő polgármester eluökölt. Az alakulás kl 
mondása után megalakítottak a tisztikart. Kl-
nökök : Bodor (ijuláné és dr. Ujfalusi  Jenő, 
alelnök : Szlavik bVrenc, jegyző : Cseh István, 
pénztárnok : Králl János, választmányi tagok : 
özv. Filep Sándorné, (iörzsy Arpádue. Szlavík 
Kerencné, Bodor üyula é< Orbán G.ibor. A 
tisztviselőknek megválasztottakon kívül a gyű-
lésen még Dampf  István és Korcs János \ olt 
jelen A taggyüjtés n.ost van folyamatban  s 
mint értesü üuk, eddigele is már sokan léptek 
be t bbe a nagyfoutosságu  egyesületbe. 

— A közművelődési könyvtar meg-
nyitása. A Ci-ikszrrt d;ii r. katli. fógimn.  igez-
gutóBága értesíti az érdeklődőket, hogy a 
fögimu.  tanári köuyvtára mint közművelődési 
könyvtár mii:d n szerdán és szombaton d. u 
3—5 ig a közönség rendelkez őére áll, mely a 
könyveket kikö csöuzéssel használhatja. A ki-
kölcsönzés felt"  t -leit az érdeklődők a könyv-
tárosnál rendelkezésre álló kiiuyvtari szabály-
zatból tudhatják meg. 

— Mire van még szükség? Az Orszá-
gos Hadsegélyező Bizottság Albizottsága közli 
a közönséggel, hogy hivatalos uton nyert tudo-
mást arról, hogy a hadvezetőség a hadöavo 
nult katonákat meleg ruhaueiuűvel u lehető 
legteljesebben elátta. Hiány van azonbau més 
bnsnpkákban és érmelegitókbeii, miért is fel-
kéri az albizottság a közönséget, hogy ezt. a 
két meleg ruliauemüt a legnagyobb számmal 
készítse és legkésőbb november hó 15 ig a 
Hadsegélyező Hivatalnak (IV Váci-utca 38) 
közvetlenül kü'dje be. Egyben figyelmezteti 
albizottság a közönséget, hogy mindazok a 
tárgyak, melyeket közvetlenül a harctérre kül-
denek, gyakran technikai akadályok fo'ytán 
nem érkeznek a helyükre, iniért is kéri a 
közönséget, hogy n közvetlen küldést a lehető-
ségig mellőzze. 

— A osomagforgalom  kiterjesztése. 
A kereskedelmi miniszter rendelete szerint to-
vábbi intézkedésig a belföldi  forgalomban  kö-
zönséges éB u ánvételes c-omagok liusz kilo-
gram súlyig és ugyanazon méretek határáig 
szállíthatók, mint béke idején. A sürgős és 
expressesomagok a forgalomból  továbbra is ki 
vannak zárva A közigazgatási, kereskedelmi 
és üzleti nyomtatványokat tartalmazó, vala-
mint a tanítás és művelődés céljuira szolgáló 
könyvek és ru s sajtótermékek is szállíthatók 
busz kilógram súlyig. 

— Hazafias  diákok. A kolozsvári unitá-
rius főgimnázium  VIII. oszt. tanulói kérvéujt 

'adtak be a kultuszminiszterhez, amelyben azt 
kérik, hadd tehessék le karácsonykor az éret-
ségit, hogy azutáu önkénteseknek jelentkez-
hessenek és barcolhasanak a hazáért. Ugyan-
ilyen mozgalom indult meg az egész országban. 

— Üszőt és tehenet levágni nem sza-
bad. A kormány a hivatalos lap utóbbi szá-
mában rendeletet tesz közzé, melylyel ideig-
lenesen és további intézkedésig megtiltja az 
Uszóborjuknak, a háromévesnél fiatalabb  üszők-
nek ÓB a basas teheneknek vasúton szállítását 
és kényszervágásoktól eltekintve, levágását. A 
rendelet október 15-én lépett életbe. 

Aranyat vasért. 
Az .Aranyat vasért" jelszóval megindult 

hazafias  mozgalom vármegyénkben egyre na-
gyobb arányokat ölt. Nap-nap után érkeznek 
be a központi b zottsághoz a helyi bizottságok 
elnökeitől a csomagok, melyek nagyszámú 
arany és ezüst értektárgyakut tartalmaznak. 
A központi bizottság állandóan permanenciáhan 
van és már több nagy csomagot küMütt he 
az országos bizottsághoz, Igen sokan jelenté-
keny pénzadományokkal váltják meg gyűrűi-
ket. Az arany i s ezüst ékszerlárgyak adomá-
nyozóinak száma már megköze'iti az ezerét, 
nem számítva bele a még be nem kü'dött és 
folyton  érkező adományokat. A nyilványos 
nyugtázást az alábbiakban folytatjuk: 

17. Karda (íyuláné Csíkszereda, 1 drb arany 
jegygyűrű, 1 drb nöi arany pie<ét gyűrű fe 
hér kövei, I drb ezüst medáliou, 1 drb ezüst 
eltört karkötő 

18. Karda Lajvsné Csíkszereda, 1 drb ezüst 
dohány szelence, I drb arany jegyg\ürrü és 
1 (Irt) nói arany gyürü két kis zö'd kővel, 
harmadik hiányzik. 

1!). Ö/.v. Kndes Józsefné  czrod'S nrje Csik-
Bzentsiimin, 20 korona készpénz. 

20. Veres Klekné kereskedő neje Csik-
szeívda, 1 drb arany nói lánc karperrc sárga 
és fehér  ékkövekkel, 1 drli női arany gyűrű 
két kis zöld kóvel és 1 gyöngyei. 

21. Özv. ltomfeld  Kélixné, 2 drb arany 
mellű kék zotnáuccal, 1 drli arany mellű, 3 
dib ezüst pénzből készült mellű. 

22. Ujfalusi  Jánosné, Deák Anna Csík-
szereda, 1 drli ezüst mrltii rnáramarosi gyé 
mántokk»1, 1 drb arany mi d-lillou. 

23. Ujfalusi  Uózsika Csíkszereda, 1 drb 
arany jegygy űrű. 

24. l'otoczky Pál és neje kereskedő Csík-
szereda, 1 drb arany gyürü iejszinü köve1, 1 
drb nöi urany gyűrű fehér  kővel mely nöi 
fejet  ábrázol, 1 drb eltiirt ezüst kanál, 4 centi-
méternyi kis arany lánc. 

43. J tkab Antalné, Zsögüd Zoltánué és Ja-
kab Lujzika úrnők gyűjtése Csiksomolyon: 

44 Jakab Antalné tauár n'je C-íksomlyó, 
2 drli arany jegygyűrű, 1 pár arany fülbevaló, 
1 drb ezüst íraláiic. 

45. Jakab Lujzika tanár leánya Csiksomlyú, 
1 drli :;rany kereszt. 

41). Zsögön Zoltánué tanár neje Csiksomlyó, 
1 drb női arany óra. 

47. Zsögön Z jltán kép.'zdei tanár Csík 
somlyé, 1 drb arany gyürü. 

48 Özv. Balogh Lajosné kántor özvegye 
Csiksomlyó, I korona készpénz. 

49. Bahut Lajos lóesperes i siksomlyó, li 
korona készpéuz. 

50. Mihálcz József  birtokos Csiksomlyó, 3 
korona készpénz. 

51. Özv. Adorján Iiuréni tanár özvegye, I 
pár arany fülbevaló  és 3 korona készpénz. 

52. Ilim. kath Szüntferencrendi  zárda Csik-
somlyó. 5 korona készpénz. 

53. (Jroszberg Nátháimé kereskedő neje 
Csiksomlyó, 1 drb kónélküli arany gyürü és 
2 régi ezüst húszas. 

54. Özv. László (jáhorné szövetkezeti tiszt-
viselő Csiksomlyó, 1 drb ezüst knvkötő. 

55. farkas  Lászlóné írnok neje Csiksomlyó, 
3 drb arany gyürü kőnélkül 

5G. Brassai Károlyué tanár neje CNiksoinlyó. 
5 korona készpénz. 

57. ÖÍV. Lakatos Izráné tanár özvegye 
Csiksomlyó, 1 drb arany jegygyűrű 

58. Krausz Simon kereskedő Csik omlyó, 
2 korona készpénz. 

59. Ambrus Dénes adóhivatali.ok Csik-
somlyó, I drb vörös köves gyürü. 

fit).  Ariibrui Dijesné adóhiv. neje Csik-
somlyó, I drli uirös i, íves arany gyiirii. 

lil. l'al lgn rié l.hrcsmáros neje Csik-
som .yó, 1 drb fér  ti eziist óra lánc. 

02. Karda Karolina, férj  .Sánta Siniouné 
szövetkezeti igazgató neje fsiksomlyó,  | i|rb 
irii arany óra. 

(I3. Tamás Jánosné váinhivutalnok neje 
Csiksomlyó, 1 eltört arany kereszt. 

ti4 Káinoki Anna tanítónő C-iksomlyó, 1 
drb arany karperec 3 kis kövei es I drb eziist 
ferli  lánc. 

(>5. Marton Kinilia tanítónő Csiksomlyó, 1 
drb ezüst feiti  lane, 2 korona készpénz. 

liO .Markos Teréz birtokos Csiksomlyó 1 
pár törött ezüst fülbevaló. 

Ii7. Lakatos Miklós tanító Csiksomlyó. I drli 
arany gyürü kél kis vöröskövei. 

US. Ozv. Petres Ainlrásné tanár özvegye 
C-iksonilyó, 1 drb arany jegygyűrű. 

| Brezina F. 
jgj órás-üzlete Csíkszereda 
jgj Rákóczi-ulca (Sörgyár mellett.) 
m 
£r] Ki-tesitem a nagyérdemű kü 
g ] zönséget, hofiy  a Kossuth Lajos 

utczából 

| órás-üzletemet 
® ideiglenesen áthelyeztem a U-i-

kocái u'cába, (Sörgyár titellen), 
hol elvállalok mindeiiűemü szak-
rmlmliii vágó munkákat, jótállás 
mi lletr. Biztosituni a tiagyórdemU 
közüns Ret a jó, gyors és pontos 
kiszolgálásról. 

M írudok illó tisztelettel 

B r e z i n a F. ó r á s 
Csíkszereda. 

Tűzifa  eladás! 
Tudomására hozom a t. közönség-

nek, hogy j ó s z á r a z toiUldE 

t n j L Z i f  S L t 
készpénzfizetés  ellenében a követ-
kező árakon bármilyen dópontban és 
mennyiségben házlioz szállítok : 
I. reodü I meteres haaab 1000 kgr. 14 K 
I rendű rövidre vágott 1000 kgr. 16 K 
II. rendű haaab 1000 kgr. 12 n 
II. rendű vágott 1000 kgr. I4K 

Megjegyzem, hogy egy falusi  ölben 
ha az jó száraz, meggyőződésem sze-
rint csak 1300-1400 kilogram fa 
van, az általam ajánlott sulyszerinti 
vásárlásnál azonban egy, ennek meg-
felelő  ölbe 2000 kiló ruegy bele s 
ezért a lóleni suly szerint vásárolt 
fa  mindig jóval kevesebbe fog  ke-
rülni. Tisztelettel: 

J 3 a u e r J á r i o s u é , 
elsü csikszL-n-dtti tü/.iía-iijinlű íiirés/tu'U'pc. 

Szövetek! 
Selymek! 
Bársonyok! 
Szalagok I 
Csipkék és 
Diszek! 

D I V A T A R U H A Z I 

B E R B E K A R ÉS C Z I N K 
Kolostor-utca 7. szám. + BRASSÓ + Tck'l'ou sz.ini 470. 
BS Újdonságok minden idényre naponta érkeznek! M 

Angol es francia  ruhák elkészítését elvállaljuk I 6_eo 

Menyasszonyi 
kelengyék! 

Asztalneműéit! 
Blúzok I 
Pongyolák és 
Női kabátok! 

Haas Fülöp és Fiai, Brassó, Kapu-utca 60. szám. 
Ajánlják dúsan felszerelt  raktárukat I - Szőnyegek, bútorszövetek, paplanok, függönyök, 
asztal- és ágygarniturák, utazó- és kocsitakarók, gyékények stb stb. — Gyári árak mellett! 
B U D A P E S T . 36 fióküzlet.  B É C S . 




