
36. m4m. C S Í K I L A P O K a-Ik oldal. 

— Vörös Kereszt egylet köróböl. A 
városoDkban megalakult Vörös Kereszt egylet 
tagjainak száma rohamosan emelkedik és már 
kétszázat is jóval meghaladta. Tagsági dijak-
ból és alapítványokból már több mint 1000 
korona folyt  be két hét alatt. A gyűjtés jelen-
leg is folyik,  legközebb részletes adatokat is 
közölhetünk. Az egyesület november ' 15-én 
közgyűlést tart. 

— Adósok-Hltelesök 1 Az uj moratorium 
népszerű ismertetése kiadóhivatalunkban 30 
filléres  füzetekben  kapható. 

fl  háború. 
Az elmúlt héten bár a harcok min-

denQtt folytak,  döntést egyik harctéren 
sem hoztak. A harctérről érkező jelen-
tések azonban igy is igen kedvezőek 
és a legjobb eredményekkel kecseg 
tetnek. 

Az óriási harcvonalon az oroszok 
ismét több helyen érzékeny vereséget 
szenvedtek. Csapataink Bukovinából ki-
szorították teljesen az oroszokat, bevo 
nultak fővárosába,  Csernovitzba és is-
mét birtokba vették egész Bukovinát, 
melynek fö'.djéról  teljesen kipusztult 
az orosz. < 

Közép Galíciában az október 13 án 
megkezdődött általános harcok még min-
dig elkeseredetten folynak.  Az oroszok 
megerősített állásokban makacsul véde-
keznek, sőt ujabb erősítéseket is kap 
tak. HirQl hozta a távíró, hogy Lem-
berget lázas vitézséggel erősítik meg 
és a sáncok ásására a város lakoságát 
is kényszeritik. 

Az északkeleti harcszintéren a mi 
seregeink a erős német haderők most 
már egy óriási kiterjedés!! vonalon, 
mely a Keleti-Kárpátok északkeleti lej 
tőir, Stary-Sambort, a przemysli vártól 
keletre fekvő  terepet, a San alsó folyá 
sát és a Visztula lengyel partjainak te-
rületét öleli fel,  hircban állanak az 
orosz főerővel,  melyhez az oroszok kau 
kázusi, szibériai és turkesztáni csapatai 
kat is felvonultatták.  Általában a batc 
még áll. Seregeink a harcvonal egyes 
pontjain értékes előnyöket csikartak ki, 
a döntés azonban még napokig, sót 
hetekig eltarthat. 

Orosz Lengyelországban, Varsó és 
Ivangorod előtt több mint egy hét óta 
ádáz küzdelem folyik,  eddig még dönió 
eredmény nélkül. G harcok sikere óri-
ási befolyással  bir a Galíciában folyó 
küzdelmeinkre. 

Jóval Varsó felett,  a kelet-porosz-
országi seregek az orosz területen fekvő 
Augusztow ellen erélyes offenzívába 
mentek át. A harcok itt is folynak. 

Potiorek táborszernagy jelentette, 
hogy a Bosznia déli részeibe behatolt 
szerbeket három napi kemény küzde-
lem után csapataink megverték és gyors 
visszavonulásra kényszeritették. Ezek 
üldözése még folyik. 

Szerbia területén csapataink állandó 
harcban vannak a Bzerb főerővel,  az 
előnyomulás a nehéz terepen lassan 
halad a kétségbe esetten védekező szer-
bek ellen, kik Fokszoros és erős védő 
állásokba helyezkedtek el, honnan csak 
Bzuronyrohammal lehet kiverni.Ezenkivül 
minden elképzelhető furfanggal  élnek. 

A nyugati harctéren Belgium egy 
parányi kis részén folyik  még a harc. 
de es annyival inkább elkeseredettebb. 
Ember ember ellen harcol és az ango-
lok a tengerről is nehéz hajóágyúkkal 
lövik a német hadállásokat. A terület 
is át meg át van csatornázva és igy a 
németek erejét ugyancsak keménypró-
bára teszik. Legújabb értesülésünk sze-
rint a németek nehéz ágyúikkal elűz 
ték már az angol hadihajókat és bár 
lassan, de diadalmasan haladnak előre. 
Az erejük megfeszítésével  védekező 
belgák és ango'.ok borzasztó vesztesé-
gekkel húzódnak vissza a németek 
megsemmisítő tüzétől. 

E harcok színhelyéhez közel, Fran-
ciaország tenger melletti legészakibb 
Tészén közvetlenül a belga határ mellett, 
szintén makacs küzdelem folyik  az an 
gol-francia  és német seregek között. 
Úgy ® belgiumi, mint az észak francia-
országi harcok Calais és Danklroben 

hatalmas francia  tengeri kikötők birto 
káért folynak.  A németek Lille és Arras 
városoknál megverték a szövetségesek 
hadait és most nehéz küzdelmekkel 
szorítják a tenger felé. 

Franciaországban talán éppen ez el-
keseredett harook miatt, a kiterjedt 
harovonalon nagyobb események az el-
mult héten nem történtek. Ugy a fran-
ciák, mint a németek megtartották had 
állásaikat 

Általában a moBt folyó  óriási küz-
delmek azt mutatják, hogy a rettenetesen 
nagy barcvonalakon a küzdő seregek 
döntő sikert akarnak elérni, hogy a 
közeledő fél  beállta előtt biztos és ked-
vező pozíciókat foglalhassanak  el. 

Északon Orosz-Lengyelország birto-
káért folyik  a harc. Ha döntő veresé 
get szenvednek az oroszok, amihez két-
ség alig férhet,  ugy a tél beállta előtt 
Varsó és vele Orosz Lengyelország bir-
tokunkba kerül és a még Galicziában 
küzdő oroszok is hamar kitakarodnak a 
monarchia területéről, hacsak a bekerí-
tés veszélyének nem akarják magukat 
kitenni. 

Franciaországban a németek Calais 
és Dünkirchen tengeri kikötök elfogla 
lását tűzték ki legközelebbi céljuk gya-
nánt. Csak ezu'án következhetnek a 
Páris elleni hadmüveletek. A tél itten 
kevésbbé akadályozza a seregek hadmű 
veleteit, mivel jóval enyhébb az éghaj-
lat, mint északon. 

A legközelebbi napok nagy esetné 
nyeket hozhatnak. Az elmúlt hét ese 
ményeiról rendkívüli kiadásainkban szá-
moltunk be. 

Irt adjuk a miniszterelnökség sajtó-
osztályának legfrissebb  táviratait: 

Északi seregeink győzelmei. 
8000 oroiB fogoly  él 19 gepfegyver. 

Budapest, október 27. 
(Hivatalom) Hófer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnök  helyettese a nagy főhadiszállásról  jelenti: 
Az Ivangorod  alatt  folyó  harcokban  ed-

dig  8000 oroszt ejtettünk  foglyai  és 19 
gépfegyvert  zsákmányoltunk. 

Jarosláv  közelében  egy orosz ezredes  és 
200 ember kénytelen  volt  megadni  ma gát. 

Zalaezenél,  Sriatyatól  délnyugatra  és 
Pasiecznál, Nadroornától  délnyugatra  az 
ellenséget  visszavetettük. 

A helyzet  nagyjában változatlan. 
Seregeink győzelmei Orosz-Lengyelországban. 

Ivangorodnél egy hadtestünk. 
10,000 orosz katonát fogott  el. 

Budapest, október 27. 
(Hivatalos. Hófer  vezérőrnagy, a vezérkari 

főnö<  helyettese a főhadiszállásról  jelenti: 
Kőzép-Galiciában  a helyzet  változatlan. 
Ivangorodtól  délnyugatra  felülmúlhatat-

lan hősiességgel  küzdő  hadtesteink,amelyek 
közül  csak az egyik  10,000 foglyot  ejtett, 
az ellenséges  túlerővel  kemény harcban 
állanak. 

A németek harcai. 
Berlin, október 27. 

(Hivatalos.) A német nagy főhadiszállásról 
jelentik : 

Az Yser-Tpres  csatorna mentén Ypres 
mellett  és Liliétől  délnyugatra  a harcok 
változatlan  szívóssággal  folynak.  A német 
csapatok  más tekintetben  is előhaladtak. 

Augusztowtól  nyugatra  a német táma-
dás  lassan előrehalad. 

Varsótól  délre  csapataink  erős  orosz 
haderőknek  minden  támadását  visszaverték. 

Ivangorodtól  északra  ujabb orosz had-
testek  átkeltek  a Visztulán. 

Csapataink megverték a szerbeket. 
Nagy hadizsákmány. 

Budapest, október 27. 
(Hivatalos.) Potiorek táborszernagy jelenti 

a déli harctérről: 
A Bomanja Planinán megvert  szerb és 

montenegrói  haderőket  négy napi szaka 
datlan  üldözés  után Visegrád  és Gorazsda 
közelében  a Drinán át visszaszorítottuk. 

Csapataink  e közben a Hanstjeniöt  mel-
letti  iskolában  sok gyalogsági  és tüzérségi 
lőszert  és a Velikó—Prodó  — Vracevioan 
vonalon vívott  utóvéd  harcokban  gépfegy-
vereket  és hegyi ágyukat  zsákhiányoltak. 

Bosznia keleti  része ezzel egészen a 
Driaáig megtisztíttatott  az ellenségtől. 

Ugyanazon  a napon, a melyen a szer-
beket  és montenegróiakat  a Drinán vissza-
szorítottuk,  Szerbiában  levő  csapataink  is 
jelentős  sikert  értek  el Vranja  közelében. 

A Manvabban  erődített  ellenségeS  állást 
rohammal bevettük  s e közben négy gép-
tegy vert, 600 puskát  és bombákat  zsákmá-
nyoltunk  M námoi foglyot  ejtettünk. 

Aranyat vasért. 
Vármegyénkben az .Aranyat vasért" jel-

szóval megindult hazafias  mozgalom immár 
oly nagy arányokat öltött, hogy méltán a. le-
hető legnagyobb elisineréB hangján emlékez-
hetünk meg róla. Tisztán a nyers aranyérté-
ket Bzámitva, hozzávetőleg legkevesebb 10000 
korona értékű arany értéktárgy érkezett be a 
központi bizottsághoz, mely azokat Budapestre 
továbbította. Ezenkívül gyürümegváltás cimen 
eddig több mint 1300 korona készpénz ado-
mány folyt  be. A vármegye két városa éB 
mindenegyes községe nemes áldozatkészséggel 
siet eleget tenni hazafias  kötelességének. Ezer-
kétszáznál többen adakoztak eddig és még 
most is nap-nap után érkeznek a helyi bizott-
ságok értékes küldeményei. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a közönség 
mily sok célra és majdnem állandóan adako-
zik, továbbá figyelembe  vesszük vármegy nk 
csekély lélekszámát és kicsiny gazdasági ere-
jét, bizony örömmel gondolunk e páratlan lel-
kesedésre és hazafiúi  kötelesBégérzetre, mely 
teljes tudatában van a nagy idők jelentősé-
gének. 

Csikvármegye méltán sorakozik az ország 
többi vármegyéjéhez. Az a nemzet, melynek 
asszonyai ily lelkesen éB hazafiaBan  gondol-
koznak éB cselekszenek, nem lehet vesztes, 
annak győznie kell az igazság jelszavával, mert 
vitéz katonáinak segítséget nyiyt a magyarok 
Istene. 

E helyen csupán egy fontos  körülményre 
hivjuk fel  hazafias  közönségünk figyelmét. 
Hósapkák, érmelegitők, lábszárvédók stb. láza-
san kéBzülnek itt e vármegyében is s ebben 
katonáink szükséget remélhetőleg nem szen-
vednek. De katon' inknak a téli háború bor-
zalmai ellen még egy cikkre nagy szükségük 
van, mit pénzért sem lehet elegendő szám-
ban megszerezni. Ez a prém, legyen az ócska, 
legyen az báránybőr. Ez u'óbbi községeinkben 
is bőven akad. Akinek van nélkülözhető, küldje 
a Hadsegélyezd Hivatalnak Budapestre (Váczi-
utca 38). A posta ingyen szállítja 

Alább folytatjuk  az aranyat és pénzt ada-
kozók nyilvános nyugtázását: 

50 Balogh Ferencné alezredes neje Csik-
somlyó, 1 drb 10 koronás arany. 

51. Imre ErzBike tanító leánya Cslksomlyó, 
1 drb kékköves kis női arany gyürü. 

52. Bálint AlajoBné adóhivatalnok neje Csik-
somlyó, 1 drb női arany gyürü 1 kis zöld kővel. 

53. Pál ti Ida körjegyző leánya Csiksomlyó. 
1 pír arany fülbevaló. 

54 Pálfi  Etelka körjegyző leánya Csik-
somlyó, 1 pár arany fülbevaló. 

55. László Teréz szövetkezeti hivatalnok 
leánya Csiksomlyó, 1 drb ezüst nyaklánc. 

56. Fodor Ferencné szülésznő Csiksomlyó, 
1 drb női arany gyürü világos kékkővel. 

57. Adorján Itnréné tanító neje CBÍksomlyó, 
1 pár arany fülbevaló. 

58. Szabó Kózsika magánzónó Csiksomlyó, 
1 drb női arany gyürll, 1 vöröskő és 2 kis 
gyöngyei, 1 drb arany ékszerről letört karika, 
1 drb rövid női ezüst lánc. 

59- Bors Ágoston tanítójelölt Csiksomlyó, 
1 drb eltört ezüBt meltü, 1 drb rövid ezüst lánc. 

60. Péter István tanító jelölt Csiksomlyó, 
1 drb arany gyürü kő nélkül. 

61. Egy Csiksomlyói társaság Csiksomlyó, 
3 korona készpénz. 

62. Karácsony József  tanítóképző intézeti 
igazgató Csiksomlyó, 10 korona készpénz és 
1 drb elszakadt arany lánc. 

63. Kovács András képezdei 'anár Csik-
somlyó, 6 korona készpénz. 

64. Pál Ferenc képezdei tanár CsikBomlyó, 
4 korona készpénz. 

65. Hartvig FrigyeB tanítójelölt Csiksomlyó, 
1 drb törött ezüat meltü 3 drb gyöngyházzal 

66. Balló Ist"án tanítójelölt Csiksomlyó, 1 
drb arany fülbevaló  gyöogyházzal. 

67. Bencze Sándor tanítójelölt Csiksomlyó, 
1 drb ezüst óra lánc, 1 drb ezüst Bzentgyörgy 
éremmel. 

68. Barta János tanítójelölt Csiksomlyó, 
1 dib ezüst kis kanál. 

69. Szabó István képezdei tanár Csik-
Bomlyó, 2 korona készpénz. 

70. Salamon Erzsi magánzónó Csiksomlyó, 
1 drb női arany gyürü vörös kővel. 

71. Dr. Éltbes Oyula éB aneje árvaszéki 
ülnök Csíkszereda, 1 drb arany Aralánc, 
1 drb arany női gyürü egy türkisz kővel, 1 
drb arany gyürü 4 kis opál kővel, 1 drb arany 
női gyürü 1 kis vereskő és 1 kis gyöngygyei, 
1 drb hármas arauy női gyürü apró opálos 
gyöngy gyei. 

72. özv. Pap DomokoBné műszaki taná-
csos özvegye Csíkszereda, 3 drb régi nagy 
ezüst tallér és 3 drb régi kisebb ezüst pénz. 

73. Gyalókay Sándor is neje főispán  Csík-
szereda, 100 korona készpénz és 3 drb arany 
jegygyQrll. 

74. Qrancsa Ilona szobaleány Csíkszereda, 
1 drb eltört arany női gyürü 2 darab kék kővel. 

Zsögön Zoltánné és Jakab Lujzika gyűj-
tése Csiksomlyó. 

75. Scheial tíju'a tanítójelölt Csiksomlyó, 
1 drb ezüst férfi  lánc. 

76. Bélteki Ferenc tanitójelölt Csiksomlyó, 
1 drb ezüst férfi  lánc. 

77. Ferencz Imréné nyug. posta szolga 
neje Csiksomlyó, 1 drb eltörött arany gyürü 
kis kék kővel, régi arany jegygyűrű éB 1 drb 
arany melgomb. 

78. Tamás János ny. pü. felvigyázó  Cslk-
somlyó, 1 drb arany pecsét gyürü tejszín kővel. 

79. Lakatos Izra számtiszt CsikBomlyó, 1 
drb női arany gyürü 1 veres kővel. 

80. Strasser Mariska CBÍksomlyó 1 drb ezüst 
karkötő. 

81. Xántus Juliska tanító leánya Csik-
somlyó, 2 drb különböző aranyfülbevaló  és 2 
korona kéBzpénz. 

82. Xántus Mariska tanító leánya, 1 drb 
arany fülbevaló  1 kis zöld kővel apró gyöngy-
szemekkel. 

83. László Annuska tisztviselő leánya Csik-
somlyó, 1 drb vékony női rövid ezilst nyaklánc. 

84. László Károly egyet hallgató Csik-
somlyó, 5 korona készpénz. 

Szám : 3972-1914 tkvi. t -3 
V É G Z É S . 

Csikcsomortán község Felsőtölgyes II. rész, 
Csikszentmárton közhelyeinek arányosítása 
tárgyában bemutatott munkálatok a véglegeB 
bevezetésre vonatkozólag megvizsgáltatván, 
azok helyeseknek találtattak, minélfogva  a 
24366-1893. I. M Bzámu illetve 6400-1904. 
I. M. számú rendeletek értelmében kibocsátta-
tik a következő 

H I R D E T M É N Y . 
Csikcsomortán község Felsőtölgyes II. rész, 

CBikszentmárton telekkönyve birtokszabályzás 
következtében átalakíttatott 

Ez azzal a felhivésBal  tétetik közzé: 
1., hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t-c. 

15. és 17. §-ai ahipján ideértve a §-okoak az 
1839. XXXVIII, t. c 5 és 6. §-aiban éa az 
1891. XVI. t-c. 15. §. a) pontjában foglalt  ki-
egészítéseit is valamint az 1889. XXXVIII, 
t.-c. 7 § a és az 18'Jl. XVI. t-c. 15. §. b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy ai 
1886. XXIX. t -c. 22. § a alapján történt tör-
lések érvénytelenségét kimutathatják, evégből 
törlési keresetőket hat hónap alatt, vagyis 
1815. évi február  a6-ik napjáig bezárólag 
a tlkvi hatÓBághoz nyújtsák be, mert az ezen 
meg nem hosszabbítható zároB határidő el-
telte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, aki időközben nyilván-
könyvi jogot szerzett hátirányára nem szol-
gálhat ; 

2., hogy mindazok, kik az 1886 XXIX. t e. 
16. és 17. § ainak eseteiben ideértve az utóbbi 
§-nak az 1889. évi XXXVIII, t.-c. 5. és 6. 
§ aiban foglalt  kiegészítéseit is. 

A tényleges birtokos tulajdonjogának be-
jegyzése ejlenében ellentmondással élni klvá-
nak, Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, 
vagyis 1915. évi február  hó 25-ik napjáig be-
zárólag a telekkönyvi hatósághoz nyiţjtsâk be, 
mert ezen megnem hosszabbítható záros határidő 
letelte után ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog; 

3., hogy mindazok, akik a tlkvi átalakítása 
tárgyában tett intézkedéBek által nem külön-
ben azok akik az 1. és 2, pontban körülirt 
eseteken kivül az 1892. XVI. t-c. szerinti el-
járás és az ennek folyamán  történt bejegyzé-
sek által előbb nyert nyilvánkönyv jogaikat 
bármely irányban sértve vélik, ideértve azo-
kat is, akik a tulajdonjog arányainak az 1689. 
XXXVIII, t-c. 16. §-a alapján történt bejegy-
zését sérelmesnek találják e tekintetben fel-
szólalásukat tartalmazó kérvényüket a tlkvi 
hatósághoz hat hónap alatt vagyis 1915. évi 
február  bó 25-ik napjáig bezárólag nyújtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
batáridő elmulta után az átalakításkor közbe-
jött téves bevezetésből származó bárminemű 
igényeket jóhiszemű harmadik Bzemélynek 
irányában többé nem érvényesíthetik; 

az emiitett bejegyzéseket pedig csak a 
törvény rendes utján és az időközben nyíl-
vánkönyvi jogokat szerzett harmadik Bzemélyik 
jogainak sérelme nélkül támndhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  a 
kik a hitelesítő bizottságnak eredeti okirato-
kat adtak át, hogy a mennyiben azokhoz 
egyszersmind egyszerű másolatokat is csatol-
tak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az 
eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1914. augusztus 7. 
Finta  s. k., 
kir. j4rásbiró. 

A kiadmány hiteléül: -
8alló  latrán, 

kir. .Ulkrraetó-h, 




