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megállani- huszárjaink at takja előtt. In. 
kább megadja magát. 

A kitört orósz török háború 
jelentős sikereket hozott. Egymiv. 
küldik a tenger fenekére  az orosk hajó, 
kat és a töröknek hatalmas hadserege 
már megkezdte elónyomulásátaz orósz 
Kaukázusban és az angol Egyiptomban. 
Nekünk óriási fontóssagu  ez, mert csa-
pataikat kénytelenek uj ellensögUkke-
szemben foglalkoztatni. 

Most már majdnem bizonyos, hogy 
a tőrök háború nem ragadja magával a 
többi semleges államokat. A Balkán a 
statét-puo álláspontján1 marad. Tehát IUI 
előnyt nyertünk a törökökben, kiknek 
háborúja beláthatatlan következmények-
kel bir. 

Anglia, a világhatalom, v egéhez köze-
ledik. Ök felkészültek,  de szerencsére 
a német túlszárnyalta őket. Felkészült 
sége maga" az - idealizmus. Tiz millió 
embert küldött a harcba és eddig még 
sehol fel  nem tartóztatták. Győzelem-
rőt-győzelemre halad előre. 

Értékre nézve a mi1 a csapataink és 
seregeink még tán többet mUveltek. 
Óriási túlerővel szemben nBgy diadalo-
kat és győzelmeket arattak. Maga az 
orosz vezérkar a legnagyobb elismerés-
sel és csodálattal ir a magyar csapatok 
rettentő hősiességéről, feltartózhatatlan 
rohamairól; 

A szerbek; bár vitézségük az egész 
világon elismert, meglepetve tapasztal-
ják elképzelhetetlen hóstesaégüdket. 
Rövid -pár hét és Szerbia lábunk előtt 
hever. A bires szerbek, kik a balkáni 
háborúban elsó helyen voltak, ma csapa-
tainkkal szemben futással  menekülnek 
a támadások elől. 

A mult heti győzelmes harcainkból, 
melyeket külön kiadásainkban közöl-
tünk; a legfontosabb  a szövetséges né-
met osztrák^magyaresapatsikküsk a túl-
erő elől Varsó alóli visszavonulása. Még 
nem tudjuk a i>eljéleDtett uj elhelyez* 
kedést, de már jeleşti a vezérkar, hogy 
az uj, dtfa'fö  harcok megkezdődtek. 
Vezéreink Hindenburg és Kbnrád. Egy-
előre elég ennyit tudni. Legközelebb 
talán- döntő eseményekről hallunk, 
melyek • nekünk meghozzák 1 Orosz-
Lengyelországét A legteljesebb biza 
lommat-nézhétfMk  a mosta fotyó  döntő 
események elé1. 

A többi harctéri hireink a szerbek 
súlyos vereségejről, csapataink gyórá 
előoyomulásáról és a nyugati harctéren 
kivívott gyémet győzelmekről szólanak. 

Minden jel -arra mutat, hogy a hábóru 
mélyen bele' megye a jövő év hónap-
jaiba: Ami hátránya van a téli háború 
nak, az megvan ellenfeleinknél  is. Mi 
elkészültünk, a téli hadjárat minket 
készen talál. 

Alább adjak- a legfrissebb  táviratait 
a miniszterelnökség sajtóosztályának : 

Törökömig bejelentette a háborút. 
Anglia is Oroszország támadott. 

Konstantinápoly,  november 3. 
(Hivatalos).  Az ottomóo távirati  iroda 

a kővetkező  hivatalos jelentést  adta  ki: 
Kaukázusi  határunkról  érkezett  hivata-

los hirek  Szerint  az oroszok  több ponton 
megtámadták  határcsapatainkat,  de  kény 
telenek  voltak  visszavonulni, miközben csa-
pataink  erélyes ellenállása  következtében 
veszteségeket'  szenvedtek. 

A FöUközi-tengerüningót  cirkálók  ineg-
kezdlék  a tüzelést  és elsüly  esztettek  egy 
feléjük  közeledő  görög  torpedónaszádot' 
amelyet török  torp&tönaszádna'k  tartották. 

Ez'  a két  esemény mutatja, hogy ellen-
ségeink  szárazoú és vizén megkeidték  az 
ellenségeskedést,  amelyet hosszabb idő  ota 
terveztet. 

Az egées ottomán nép, bizra Uh-nben. 
•a jog és igazság legfőbb  oltalmazojioan, 
el Van  határbzth  tinslhreroí  ezékel  a tá-
madásokat,  amelyek  nemzeti létünk  meg-
semmisítésére  irányulnak. 

Felkelts az angolok ellen. 
Berlin, november 3. 

{Hivatalos).-  A Vossisohe  Zeitung  jelenti 
Konstantinápolyból: 

Nagyszámú  mohamedán  és angol-afrikai 
beaszúlöttből  álló  csapat Mohamed  Seik  ve-
zetése alatt'  megszállotta  Berbera angol ki-
kötőt,  elfogta  is az ország belsejébe vitte 
az ottani angol hivatalnokokat. 

A ftlkelis  gyorsan terjed. 

A szert» kovát ls pakol. 
Konstantinápoly,  november 3 

(Hivatalos).  A szerb követ  a követség 
épületéről  levetette  oimerét. A követ  ma 
este vagy holnap elutazik. 

A szerbek csúfos veresége, 
öt hadosztályt vertünk meg. 

Budapest,  november 3. 
(Hivatalos.)  Potiorek  táborszernagy  je-

lenti  a déli  harctérről: 
líiosvabaa  elért  sikerünk  csak most tel-

jesen áttekinthető 
Htepanovics  Stopa  tábornoknak  ott harc-

ban volt  negy-öt hadosztályból  álló  11. szamu 
hadserege,  mely csak ugy menekülhetett 
fenyegető  helyzetéből,  hogy hanyat-homlok 
visszavonult  es mindennemű  készletet  és 
tréiyét  hatrahagyta,  miközben számos fog-
lyot ejtettünk. 

Az ellenaeg  anélkül,  hogy előre  elké-
szített  hátulsó állásaiból  ujabb ellenállási 
fejtett  volna ki,  egy folytában  a Sabucztol 
delre  elterülő  dombvidekre  hatratt  es SZÍ-
VÓS,  de  hiabavalo ellenállást  csak még tía 
bacznal tejtett  ki,  mely varost vitéz csa-
pataink  november 1-eről  2-ara virradó  ejje-
len rohammal bevettek. 

Az északi harctérről. 
Budapest,  november 3. 

(Hivatalos).  Hófer  vezérőrnagy,  a vezér-
kari  főnök  helyettese  jelenti: 

Orósz Lengyelországban  haderőnk  erős 
az ellenséges  had~oreget  tejlődesre  kény-
szerítvén,  a Lysagóra melletti  ütközetet 
abban •hagyta, hogy az ivangorodi  harcok 
után elrendelt  hadmozdulatokat  folytassa, 

üaliciaban a helyzet  valtozatlan. 
Az utóbbi napokban Ütary-Hambortól 

délre  és -Turkátol  északkeletre  vivott har-
cokból- eddig  beszállítottunk  2500 orosz 
fogiyót. 

Tegnap  reggel  a Stryj  völgyében Rib-
hiknél  'huszárjaink  rajta ütöttek  egy ellen-
séges lőszer  oszlopon es tüzérlöszerrel  meg-
rágott számos kicsit  zsákmányolták. 

piranda harcvonalon általános lett a harc. 
2000 angol és 200Ó francia fogoly. 

Ujabb német győzelmek. 
Berlin, november 3. 

(Hivatalos.)  A német nagyvezér-
két  jelenti: 

Nieuporttól  délre  az áradások  min-
den  hadműveletet  kizárnak.  Csapa-
taink  az elárasztott  területről  minden 
veszteség nélkül  elvonultak. 

ypres ellen támadásaink  tovább 
haladnak.  Több  mint 2000 embert, 
többnyire angolokat  elfogtunk  és több 
gépfegyvert  zsákmányoltunk. 

Hoyetöl  nyugatra  elkeseredett, 
mindkét  részre veszteséggel  teljes 
harcok  folytak,  amelyék  azonban az 
ottani helyzetben nem idéztek  elő 
változást. 

Jó  siker  koronázta  támadásainkat 
az Aisne folyó  mentén. 

üoissontol keletre,  hol csapataink 
az ellenség  leghevesebb ellenállásá-
val szemben is több nagy megerősí-
tett  hadállást  rohammal bevettek, 
elloglalták  L'havonnet  és Hoissont, 
több mint 2000 francia  foglyot  ejtet-
tek,  három ágyút, négy gepfegyvert 
zsákmányoltak. 

A soissom székesegyház  mellett  a 
franciák  egy nehéz üteget  állítottak 
fel,  melynek  ügyelőjét  a székesegy-
ház tornyán felismertük.  Ilyen  elfá 
rásnak,  melyben már rendszert  kell 
észlelnünk,  következményei  nyilván-
valók. 

Verdiin  és Tóul  között  a franciák 
többrendbeli  támadasát  visszavertük. 
A tranciák  részben német köpenyt  és 
sisakot  viseltek. 

A V o&ézekben Markirch  körül  fran 
ciák támadásit  visszavertük,  mite 
csapataink  ellentámadásba  mentek  át, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Aranyat — vasért  l  Minden  ék-

szer, értéktárgy,  a mit  ax Augusxta  se-
gélyalapnak  adunk,  éhséget  Joy  enyhí-
teni  ts könnyeket  fog  letörölni. 

— Adjunk p reme t katonaiaknak. A 
téli háború bo zalmai ellen liatonainknak 
prémre van enUluege. Akinek van, Bürgosen 
kUldje be e címre: Hadsegelyezó Hivatal, 
Budapest, Vaczi-utca 38. az. A poBta ingyen 
BMliiţja. 

— Kitüntetet t tisztek. A király Nagy Pál 
alezredesnek a katonai érdemkereszthez a 
hadidiszitményt adományozta és elrendelte, 
hogy Qladits Pál főhadnagynak  a legfelső 
dicsérő elismerés tudtul adassék. 

— Hősi halai. Ferenczy Ernő csíksze-
redai kir. törvényszéki jegyzó, az 24. honvéd 
gyalogezred tartalékos hadnagya október 25-én 
a galíciai Sanoknál ellenséges golyótól találva, 
hősi halált balt. A viiéz tisztet ugyanott temet-
tek el megható katonai pompával. Ferenczy 
Ernő társadalmunknak előnyösen ismert tagja 
volt. Kél hónapig kiváló bátorsággal és meg-
bízhatósággal küzdött az oroszok ellen, mig 
végül egy ellenséges golyó hősi halálát okozta. 
Haláláról a törvényszék külön gyászjelentést 
adott ki. Elhunytban Aczél Ödönné fivérét 
gyaszo ja. 

— Itelet a trónörökös par gyilkosai 
nak bünug>6ben. Sarajevóból táviratozzak 
Kihirdette a bíróság a tróuörökös-pár gyilko-
sainak bünügyeben az íteletet: A haditörvény 
szek a megejtett bizonyítási eljárás eredméuye 
keppen Ilic Daniló, Cubrilovic Veljkó, Cerovic 
Mado, Jovanovic Miskó és Milovic Jakov vád-
lottakat kótel általi halálra; Cerovic Mitart, 
élethossziglani fegyhazra;  Princip Gavrilót, 
Cabrinovic Nedjelkót és Qrabez Trifkót  busz 
evi fegybazra;  Cubrilovic Vasót tizenhat évi 
fegyházra,  Cocovic Cvjetkót tizenhárom évi 
fegybazra,  Cranjcevic Ivót és Qyukic Lázárt 
tíz-tíz evi fegyházra,  Síjepanovic Cvjant két 
évi fegyházra  és Zagorat Brankót, valamint 
Perin Markot három-három évi fegyházra  Ítélte. 
A többi vádlottat felmentették. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csík-
vármegye törvényhatósági bizottsága novem-
ber 6-án, délelőtt tartja őszi rendes közgyűlé-
sét, melyre a meghívók már kibocsájtatlak. 

— Közigazgatási bizottsági illés. Csik-
vármegt'e közigazgatási bizottsága f.  hó (J-én, 
hétfőn  délelőtt 10 órakor tartja rendes havi 
ülését. 

- - Gyászrovat. Zakariás Teréz, Zaka-
riás Utván dr. csikszepvizi orvos és neje Daj-
bukát Katinka leanya buszonnegyéves korában 
október 28 an meghalt. Az élte virágában el-
hunyt uríleany teinetese e bó 30-án ment végbe 
igen nagy részvét mellett. 

— A kamat lab leszállítása. Az Osztrák-
Magyar Bank tanacBa a kamatlábnak 5 ea fél 
százalékra való leszállítását batarozta el. Az 
örvendetes hatarozalot a vidéki fiókokkal  távi-
ratilag közölte a központ. 

— Egy ősanya, utalatos áskálódasról 
hallunk hiri. Vaiakik nevtelen feljelenlest  kül-
düllek a hadkiegészítő parancsnoksághoz, amiért 
egyeseket mostanság felülvizsgálat  utján sza 
badsagoltak. Eltekintve attól, bogy most ugy a 
hadban, mint a kőzeteiben mindenkire nagy fel-
adat harul s mindenkinek ki kell vennie reszel 
a hazafias  munkából, az ilyen besúgás es uta-
latos árulkodas eliteleudó. 

— Szekeiy katona temetése. Ipolyság-
ról írják: Az itteni Vöros-kereszikorházban Kis 
János gyergyócsomafalvi  bős szekely katona 
belehalt sérüieseibe. A vitéz katonai a város 
egész közönsegenek reszvelele mellett temettek 
el díszsírhelyen, a melyet tómentelen koazoru 
es virág bomolt. Az elhuuytat sebesült baj-
larsai kisérték el utolso utjara. Sírjánál Ivánka 
István főispán  megbaio bucsubeszedei mondott. 

— A bekasiak adomanya. Görög György 
békási föbiro  315 drb ágyneműt és meiegrubai 
küldött kalouai czelokra. A gyűjtést Gorog 
Gyórgyne, Pupp Árpadne, Takacs Janosne es 
Kotla Aranka vegeziek elismerésre melto ered-
mennyel. 

_ Egy volt csíkszeredai katonatiszt 
hősi halala a deli harotéren. A Csíki La-
pok megemlékezett arról, hogy rátki ea sala-
monfai  Ratky Sándor őrnagy a 26. honved-
gyalogezred első zaszloaljauak parancsnoka,-
aki néhány évvel ezelőtt a brassói 24. bonvéd-
gyalogelredben Csíkszeredán szolgált a annak 
egyik legnépszerűbb tisztje volt, a deli harc-
térén hósi halalt balt. A derek katona aBzer-
biai Crni Vrh ellen intézett robauiban esett el. 
Katonái szerb területrö, az ellenség szüntelen 
tüzetese közben holttestet visszavittek a Drinan 
át hazai területre eB Zvornik mellett helyezlek 
ideiglenes nyugalomra. Az elesett őrnagy Zág-
ráb, majd Sarajevo tarsaséleteben sokat szere 
pe|t B mindenütt, ahol megfordult,  igen szeret-
ték es tisztelték. Régi magy ar katona csaiad 
ból származott. Nagyatyja, Raiky Lajos, az as-
perni Ütközetben tűntette ki magat, bot huszár-
rohamot intezelt az eilenseg nehéz tüzérségé 
ellen s ilykep kilenc agyút rohammal vett el 
az ellensegtől. Atyja, Ratky Karoly őrnagy a 
brassói 2. gyalogezrednek \Oit egyik kozked 
veit tisztje. 

— Sümegi adomanya. Sümegi Vilmos, 
a gyergyószentmiklósi kerület országgyűlési 
képviselője 100 koronát küldött Gyaiókay 
Sandornéboz, az Auguszta gyorssegely alap 
csikmegyei elnökehei gyürü megváltásképpen, 

— Köszönet nyilvánítás. Hálás köszö-
nettel igazolom, hogy Sófalvy  Józaefné  urnő, 
CBÍkmadarasi jegyző neje részéről a hadba-
vonultak téli ellátása végett történt gyűjtés 
eredményeképpen a korházi igazgatóság elis-
mervénye szerint 64 ing, 60 lábravaló, 16 le-
pedő, 20 párna, 71 törülköző, 3 pár harisnya, 
1 pár keztyü, 4 pár karmantyú, 2 tricot ing, 
2 párnahéj, 1 nyári takaró, 5 bundtkamellény 
és 2 bórsapka beszolgáltatott. Csíkszereda, 
1914 október 30 Fejér Sándor alispan. 
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Csikcsomortán község Felsőtölgyes II. réaz, 
Csikszentmárton közhelyeinek arányosítása 
tárgyában bemutatott muukalatok a végleges 
bevezetésre vonatkozólag megvizsgáltatván, 
azok helyeseknek találtattak, minélfogva  a 
24366—1893. I. M számú illetve 6400—l'J04. 
1. M. szamu rendeletek erielmeben kibocsutla-
tik a következő 

HI R D E T M É N Y. 
Csikcsomortán község Felsótolgyes II. rész, 

Csikszentmárton leiekkönyve biriokszabályzáa 
következtében átalakíttatott. 

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

15. és 17. §-ai alapján ideértve a §-okoak az 
1889. XXXVIII, t.-c. 5 éB 6. jj-aiban és az 
1891. XVI. t.-c. 15. §. a) pontjaban foglalt  ki-
egészítéséit is valamint az 1889. XXXVIII, 
t. c. 7. § a és az 1891. XVI. t-c. 15 §. b) 
pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
1886. XXIX. t.-c. 22. §-a alapján történt tör-
lesek érvínytelensegét kimutathatják, evégből 
törlési keresetóket hat hónap alatt, vagyia 
1016. évi februar  25-ik napjáig bezárólag 
a tlkvi hatÓBághoz nyújtsák be, mert az ezen 
meg nem hosszabbítható záros határidő el-
telte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, aki időközben nyilván-
könyvi jogot szerzett hátirányára nem szol-
gálbat; 

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

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

3., hogy mindazok, akik a tlkvi átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által nem külön-
ben azok akik az 1. és 2, pontban körlUirt 
eseteken kívül az 1892. XYl. t.-c. szerinti el-
járáa éB az ennek folyaman  történt bejegyzé-
sek által előbb nyert nyilvánkönyv jogaikat,., 
bármely irányban sértve vélik, ideértve azo- ' 
kat is, akik a tulajdonjog arányainak az 1889.. 
XXXVIII. t.-c. 16. §-a alapján történt bejegy-; 
zesét sérelmesnek találják e tekintetben fel-, 
szólalásukat tartalmazó kérvényüketa tlkvi,. 
hatósághoz hat bónap alatt, vagyis 1915. évi. . 
február  bó 25-ik napjáig bezárólag nyújtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő elmulta után az átalakításkor közbe-
jött téves bevezetésből származó bárminemű 
igényeket jóhiszemű harmadik személynek 
irányában többé nem érvényesíthetik; 

az emiitett bejegyzéseket pedig caak a 
törvény rendes utján és az időközben nyil-
vánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyik 
jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek  azok a felek,  a 
kik a hitelesiló bizottságnak eredeti okirato-
kat adtak át, hogy a mennyiben aaokhoi 
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. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
Salló  István, 

kir. telkvvezetA-h. 

MEGHÍVÓ 
A Csiktusnádi Gyógyfürdő  Birtokosai 

Szövetkezetének 
TusnádfOrdőn,  1914. évi november hó 
22-én délelőtt 9 órakor az igazgatósági 

irodában tartandó 
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Ügyész jelentése. 
2. Igazgató jelentése. 
3. Kerese Keller István fürdöbérlő 

és Dimb Anna erdei cukrázda bérlőjé-
nek a befizetett  haszonbérek visszaté-
rítésé targyaban. 

4. Indítványok. 
Tusnádfürdö,  1014. évi október 

hó 31-en. 
VAJNA  ISTVÁN. 

gzövetk. elnök. 




