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C S Í K I L A P O K 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vákar L. könyv- és papirkereskedéae Csíkszereda, 
hová a lap szellemi részét illető minden közleménv, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendőit. 
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KKIJELÓS «ZEUKESZTÖ: 
Dr. ÉLTHES GYULA 

Megjelenik minden s z e r d á n . 
ElöfiKeteei  ár: Egész évre 12 kor. (Külföldre  16 K.) 

Félévre (i kor. Nepyedévre 3 kor. 
Hirdelesi dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

A háború. 
Az oroszok folytatják  nagy hévv.el 

megkezdett offenzivájukat.  A Komániá-
val határos keletgaliciai-bukovinai, kö-
rülbelül 150 kilométeres fronton  támad-
ják hadvonalainkat. Ezúttal nem Hin-
denburg ellen irányul a fdtámadás,  ha 
nem ellenünk. A rigai-dünaburgi vona-
lon feltűnően  csendesen viselkednek az 
oroszok, de annál elkeseredettebb har-
cot folytatnak  ellenünk. Immár harma-
dik hete, hogy rövid szünetek melleit 
— kétségbeesett erőfeszítéssel  törek-
szenek frontunk  áttörésére. Kezde;!»'u 
Linsirigen csoportját támadták, de csak 
hamar egész erejükkel rávetettek mn-
gukat Pí'ianzer-Baltin és Bothmer tábor 
nok csapataira. Amiből könnyű szerrel 
megállapiiható, hogy az oroszok legú-
jabb támadása első sorban politikai cé-
lokat szolgál. A Görögországban bevált 
megfélemlitési  módszert ellenségeink 
Romániában is ki akarják próbálni 
Abban reménykednek, hogy siker ese 
tén megkönnyitenék a román russzo 
filoknak  háborús törekvéseiket, De még 
ez esetben is, ha nem sikerülne elérni 
döntő eredményeket, indokoltnak mutat-
koznék az oroszoknak ez az offenzívája, 
amennyiben sakkban tartja Romániában 
a német-osztrák-magyar pártot, mely 
állítólag elérkezettnek látja a pillanatot 
Besszarábia megszállására. Azonban már 
is bizonyos, hogy a frontáttöresi  kísér-
let kudarccal fog  végződni és 8—10 
soros rohamok hős katonáink csodás 
kitartásán épp ugy meg fognak  törni, 
mint ahogy egy évvel ezelőtt a Kárpá-
tokban a muszkák emberfeletti  erőlkö-
dése megtört. Lehetséges egyébként, 
hogy az oroszok ujabb mozgolódása mel-
lékesen azt a célt is szolgálja, hogy el-
terelje a németek figyelmét  Szalonikiról 
és a nyugati frontról.  Komoly jelensé 
gek alapján még nem rég azt lehetett 
hinni, hogy a németek döntő támadásra 
készülnek a nyugati hadállások ellen. 
A hetekig tartó előkészületek dacára 
azonban eddigelé sem a németek, sem 
a franciák  nem kezdtek döntő akciót. 

A németek miheztartás céljából ta-
lán előbb be akarják várni az orosz 
támadások teljes kifejlődését,  miglen a 
franciák  elfojtott  lélekzettel lesik a 
csatornán túlról érkező híreket. Az an-
gol védkötelezettség kérdése érthető 
módon izgatja a franciákat  s hinni le-
het, hogy jövőbeli magatartásuk simulni 
fog  az angol véderőreform  sorsához. 
Az általános védkötelezettségnek az an-
gol parlament által való elfogadása  fel-
villanyozná a franciák  harci kedvét, 
miglen a javaslat bukása teljességben 
feltárná  előttük az angol segítséghez 
fűződő  reménységek alaptalanságát. 

A nyugati szövetségesek egyelőre 
gMlonikibao ét a fontos  kikötő bizto-

sítására szolgáló területen fognak  véres 
harcokat vivői a középeurópai szövet-
ségesekkel. 

A franciák  ós angolok nagydtilü vé-
delmi munkálatakkal fokozni  iparkodtak 
a megszállott görög terület védcimi biz-
tonságát. És hogy a védekezésben senki 
által ne háborgattassanak, Szalonikiban 
letartóztatták az ottani osztrák magyar, 
német, török és bolgár konzulokat s 
több mint ezer idegen alattvalót, köztük 
a norvég alkonzult ig, erőszakosan el 
távolítottak a hadi területről. Ha letar-
tóztatásokkal és kiutasításokkal váro-
sokat és varakat biztosítani lehetne az 
ellenséges támadások ellen, a Szalouikiba 
szorult, franciák  es angolok teljes biza-
lommal várhatnák be az elienseg táma-
dását. Makensennek és a középeurópai 
szövetségesek győzelemhez szokott ha 
dainak azonban egy cseppet sem impo-
nál az ellenséges hadvezerek rendőri 
erőszakoskodása. És ha megszólalnak 
majd a német 42-esek és eldördülnek 
a magyar-osztrák 30 s felesek  s vitézi 
versengésben a közpoabi hatalmak ka 
tonái a boigár s tűrök csapatokkal együt 
tesen támadják majdan a S<aloniki!n.n 
elsáncolt francia-angol  hadakat, Sarrail 
tábornoknak is inába fog  szâl.ni a bá 
torsága. 

A tán.adó akció megkefcdvse  n>?iu 
Késhetik már soká. Lehetséges, bogy 
amikor e soraink olvasóink ele kerül-
nek, meg is kezdődött már a nagy mér-
kőzés. A négyes szövetség hadai hama 
rosan el fogják  űzni a görög földről 
azokat a csapa'okat, amelyek a szófiai-
konstauiinúpolyi összeköttetés fenyege-
tése céljából és azért, hogy a nemetek-
nek egyp-omi expedícióját minél tovább 
késleltessék, befészkelték  magukat Gö-
rögország legfontosabb  kikötővárosába. 
A betolakodókra mérendő csapásnak 
ezúttal döntő jelentőségűnek és az ellen-
séget teljesen megsemmisítőnek kell 
lenni. Az entente elbizakodottságát le-
hetetlen félsikerrel  megtörni- Kiérkezett 
a sorsdöntő akciók ideje. Szalonikinál 
meg kell kezdenünk a végérványosségü, 
megfelebbezhetetlen  győzelmek soroza-
tát. És erős, megingathatatlan abbeli hi 
tünk, hogy az entente Szalonikinél el 
fog  vérzeni. 

M i n sorsjátét a csitt Márváijayára. 
Márton Ferenoz ajándéka. 

Csíkszereda,  január 12. 
Csikszentgyörgyi Márton Perencz, a 

kiváló festőművész  egyik igen értékes, 
jó! sikerült alkotását, az „Erdőirtás Csik-
országban" cimü eredeti nagy olajfest-
ményét, nemes áldazatkészséggel a há-
borúban elesett csikvármegyei  hősök 
hadiárvái alapjának felajánlotta  és a 
keretezett gyönyörű festményt,  melyet 
kitűnő kompozioiójáórt éB tartalmi gaz 

dagságáért a szakkririka különös elis-
merésben lészesitelt, kisorsolás végett 
megkü'dötte Fejér Sándor alispánnak. 

Amint a művész irja, e cselekede-
rével tehetségéhez képest kifejezésre 
óhajtja juttatni a háborúban elesett 
székely testvérei és azok hátramara-
dó! ^jai iránti határtalan háláját és a 
kenyérkeresőiktöl megfosztott  hadiárvák 
felsegité&éhez  akar csekély részben 
hozzájárulni. 

Mi uem kételkedünk egy pillanatig 
sem, hogy a művész nemes és hazafias 
intei.cióit Csikvár.-T.egye kipróbált, áldo-
zatkész közönsége érdeme szerint fo-
gadja és készségesen D\u.jtja segítő-
kezet a csíki hadiárvák érdekében. 

A székely katona vitézsége és kivá-
lósága a székelységnek csodás hírne-
vet szerzett az egész világon. Az itt-
honmaradottaknak éppen ezér; fokozott 
kötelessége elesett hősei hátramai adott-
jainak segítségére sietni. Csikvármegye 
közönsége páratlannak mutatkozott a 
hazafias  áldozatkészségben. — Annál 
inkább bizonyosak vagyunk, hogy ez az 
akció, mely hivatva van jelentős össze-
get juttatni a csikvármegyei hadsegé-
lyezési alapúak, a legteljesebb sikerre 
fo?  vezetni, mert hiszen ezúttal tisztán 
* legfontosabb  h e l y i célok feltétlen 
szükséges eléréséről van szó. 

A müvesz ajándéka 2500 korona 
értéket képvisel és ennek megfelelően 
— csekély két koronás árban— 1250 
darab sorsjegy boc ájtatott ki. A sors-
játék február  15-én délelőtt 11 órakor, 
a vármegyeházán minden körülmények 
közö',t, feltétlenül  megtartatik. Korláto-
zás semmi sincs, a szerencsés n j *ő 
telszés szerint skár értékesítheti ) a 
festményt  a pénzügyminiszter a \ >r 
megadott engedélyben csupán azt \ ö-
tötte ki, hogy ajándékozó vissza nfcm 
válthatja, de tekintettel a kiválóan ha-
zafias  célra, a 10°/o nyereményadót és 
10°/o lottódijat teljesen elengedte és igy 
a nyerő ezzel sem lesz terhelve. A sors-
húzás a vármegye alispánja által ki-
küldendő politikai biztos jelenlétében 
nyilvánősan lesz megtartva. 

A sorsjáték rendezésére Gyalókay 
Sándor főispán  ós Fejér Sándor alis-
pán urak védnöksége meliett bizottság 
alakult, kiknek személyisége az akció 
legfényesebb  sikerét már eleve biz-
tosítja. 

A kibocsájtott 1250 darab sorsjegy 
szétosztatott a vármegye minden részébe, 
hogy a közönség által mindenütt meg-
Bzerezhető legyen. A közönség tájékoz-
tptása végett közöljük, hogy a sors-
jegyek kaphatók valamennyi főszolga-
bírónál, kik azokat a községekre is el-
juttatják, továbbá Gyergyószentmiklóson 
Orel Dezső polgármesternél, Csíkszere-
dában dr. Ujfálusi  Jenő polgármesternél, 
dr. Éltbes Gyula főispáni  titkárnál éa 
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Merza Rezső divatáru üzletében, hol a 
festmény  a kirakatban közszemlére ki 
van téve és bárki által megtekinthető. 

Miután a pénzügyminiszteri engedély 
azt a kikötést is tartalmazza, hogy a 
sorsjáték el nem halasztható és február 
15 én feltétlenül  megtartandó, a sors-
jegyek mielőbbi megszerzését — az 
idő rövidségére való tekintettel — kö-
zönségünk meleg figyelmébe  ajánljuk. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
Csíkszereda,  január 10. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága hét-
főn  tartotta rendes havi ülését Oyalókay Sándor 
főispán  elnökletével. 

Szász Lajos főjegyző  bejelentette, hogy a 
törvényhatósági bizottság által a közigazgatási 
bizottság: tagjaiul megválasztatott dr. C.->ihy 
József,  Éltbes Zsigmond, dr. Nagy Béni, dr. 
Kovács Gyárfás  és dr Nóvák Albert, tiszti 
főügyész  helyettesnek Élthes Zsigmond. Ezen 
kívül tagjai maradtak a közigazgatási bizott-
ságnak Mikó Bálint, dr Fodor Antal, T. Nagy 
Imre, dr. Bocskor Béla éa Pál Gábor. A bizott-
ság a bejelentést tudomásul véve, elnöklő fő-
ispán a bizottságot 1916. évre megalakultnak 
jelentette ki. 

A bizottságok és választmányok tagjai a 
következőleg választattak meg: 

A fegyelmi  választmányba Végh István 
József,  dr. Berze Nagy János, dr. Bocskor 
Béla és dr. Fodor Antal rendes, Cserna Károly 
és dr. Csiky József  póttagoknak. 

A gyámügyi, felebbviteli  bizottságba dr 
Fodor Antal és Élthes Zsigmond rendes, dr. 
Nagy Béni póttagoknak Főispán a m.is>a ré-
széről kinevezte dr. Bocskor Bélát és dr. 
Kovács Gyárfást  rendes és dr. Csiky Józsefet 
póttagoknak. 

A börtönvizsgáló bizottságba kineveztetett 
dr. Nóvák Albert, Id. Pál Gábor, T. Nagy-
Imre és Birtha Józset. 

Az adóügyi albizottságba megválasztattak 
dr. Fodor Antal, dr. Nagy Béni, Élthes Zsig-
mond és dr Bocskor Béla rendes, dr. Kovács 
Gyárfás  és dr. Nóvák Albert póttagoknak. 

A megyei pótadó és megyei útadó kivetés 
elleni felszólamlási  küldöttség tagjaiul d1'. 
Györgypál Domokos, dr. Kovács G>árfás,  dr. 
Bocskor Béla és dr. Nagy Béni. 

A tanitók és tanítónők nyugdíjba lÁpí-séuek 
szükségét és jogosultságát megállapító bizott-
ságba kiküldettek Pál Gábor és Szász Lajos 
rendes, dr. Nagy Béni és dr. Kovács Gyárfás 
póttagoknak. 

A javító intézetbe kűidendő és feltételeden 
szabadságo'andó fegyencek  ügyének elbírálá-

sára hivatott bizottságba Fejér Sándor és 
Birtha József. 

A mezőgazdasági munkások és munkaadók 
közötti jogviszonyból származó ügyek II. fokú 
elbírálására hivatott albizottság tagjaiul meg-
választanak Élthes Zsigmond, dr. Fodor Antal, 
Bocskor Béla, és de Place József  rendes, Pál 
Gábor, T. Nagy Imre, dr. Kovács Gyárfás  és 
dr. Nóvák Albert póttagoknak. 

A közegászságügyi bizottságba megválasz-
tanak Végh István József,  Göz«y Árpád és 
Koczkáa Béla. 

Végül a gazdasági albizottságba titkos sza-
vazással megválasztanak Mikő Bálint, Fejér 
Sándor, T. Nagy Imre és dr. Fodor Antal. 

Dr. Veress Sándor tiszti főorvos  jelentette, 
hogy a vármegye által/mos egészségügyi álla 
pota a mult havinál kedvezőtlenebb volt Í 
különösen az év végével vált aggasztóvá az 
által, hogy Ditróban, Gyergyószentmiklóson és 
Gyergyóujfaluban  a roncsoló toroklob, illetve 
a vörheny járványos jelleget öliöt.t és a fel-
C3Íki járás ködön tuli részeiben ugyancsak a 
roncsoló toroklob és a vörheny, különösen Csik-
madiirason sűrűbben fordult  elő A szükséges 
óvintézkedések mindenütt haladéktalanul raeg-
tétettnk. 

Elnöklő főispán  kérdésére tiszti főorvos  a 
bizottságuak jelentette, hogy a Gyergyószent-
miklóson, Gycrgyóujfalubiin  és máshol fellé-
pett nagymérvű gyermekhalandóság megaka-
dályozására, — illetve csökkentés-re minden 
lehetőt elkövetnek és e tekintetben is a szük-
séges rendelkezéseket megtette. 

Dr. Berze Nagy JáDOS kir. tanfelügyelő 
jelentette, hogv a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a gyergyótö'gyesi áll. el. iskolát f. 
évi február  l-tól kezdve egy tanerővel fej-
lesztette. Továbt.á Koncsag Déiws gyere* ó-
c-omafalvi  róm. kaih. tanitó részér*? évi 1500 
kor, Székely Krisztina azárh"g î rnm kath 
tanítónő részére évi 600 korona, Imecs Tamás 
csikdánfalvi  kösss. el. isk. tanitó részére évi 
2100 korona államsegélyt utalványozott. Kir. 
tanfelügyelő  jelentette, hogy az iskoláztatás a 
mai rendkívüli viszonyokhoz képest elég ren-
desen folyik,  a tanitás tanitók hiányát an a 
legtöbb helyen váltakozó rendszerrel, össze-
vontan történik, amely körülmény magát a ta-
nítási eredményt befolváso'jü  ugyan, de ez a 
hiány az éwégi vizsgálatoknak némi kitolá-
sával valamennyire pótolható lesz. 

A csikszentmiklósi községi, csikszentléleki 
róm. kath., csikszentlélel;—fitódi  róni. kath 
szépviz—csiigési áll., szrpviz—kósteleki áll. 
gyimfisközépioki  községi, a gyergvóbékás— 
domuki áll. éa g. ka'-b., gyergyóvárhegy—fül-
pei, galócáspataki, kálnási-telepi áll., gyergyó-
vaelábi gör. kath., dítró-orotvai közs.. ditró— 
bódosi róm. kn<h. salatnási eör. kath gyergyó-
hollói gör. kath , bélbori gör. kath. és borszék-
hollósarki áll. el. iskolák a folyó  tanév kez-

detétől tanitó hiányában ezünetelnek Ezen 
helyeken a tanitás folytonossága  még helyet-
tesek alkalmazásával sem biztositható mivel 
helyettesekéi alkalmazható oki. tanitók vagv 
tatiitónók sem állanak rendlkezésre. A bizott-
ság a jelentést tudomásul vette. 

Révész Gyu'a m. kir. állategészségügyi fel-
ügyelő jelentette, hogy a vármegye állategész-
ségügye december havában kedvező volt. 
Ragadós állatbetegség egyáltalában nem for-
dult elő és igy a teljesen szabad állatforgal-
mat és kereskedelmet mi sem akadályozta. 
Visszapillantást vetve az elmúlt 1915̂  év állat-
egészségügyi viszonyaira, megállapítható, hogy 

meglehetős nngv kiterjedésben uralgott ra-
gadós száj és körömfájás  a gazdasági mun-
kálkodásokat alig érezhető mértékben hátrál-
tatta. Ezen örvendetes körülmény pedig annak 
tulajdonitható, hogy a betegség sehol sem 
lépett fel  vehemensen és lefolyás*  mindenütt 
enyhe volt. A jelentés hangsúlyozza, hogy az 
állategészségügy kedvezőtlen voltát többnyire 
a külföldről  vagy idegen helyről történt állat-
importálások idézik elő. A most duló világ-
háború kitörése előtt vármegyénk, eltekintve 
egyes tenyészállatok behozatalától, mentve volt 
a veszedelmet magában rejtő nagyobb mérvű 
importálástól. A rendkívüli viszonyok azonban 
Csikvármegyét is belesodorták azon helyzetbe, 
hosy ugy a romániai állatoknak, mint a harc-
téren használhatatlanná vált s mindenféle  fer-
tőzésnek kitett selejtlovak behozatalát meg 
kellett engednie. E veszedelemmel szemben 
állategészségügyi felügyelő  megnyugtatta a 
bizottságot, hogy a keleti marhavésznek szi-
gorú vizsgálatokkal és elkülönítve történt meg-
figyelésekkel,  a takonykor elterjedését pedig 
a most már minden m. kir. állatorvosnál meg-
levő s a diagnosztikai eljárások keresztülvite-
lére szükséges malleinkészletnek gvora igény-
bevételével sikerült megakadályozni. 

Végül állategészségügyi felügyelő  jelen-
tette, hogy Csikvármegye területéről hadicé-
lokra eddig 3829 darab lovat vittek el. Mint-, 
hogy pedig vármegyénkben a lóálloraány a 
háború kitörése előtt 16,540 darab volt, meg-
állapítható, hogy lóál'ományunk értékesebb-
jeinek nagyobb része oda vau. A bizottság 
állategészségügyi felfigyelő  jelentését tudomá-
sul vette 

de Place József  a közgazdasági ügyek elő-
adója jelentette, hogy az 1915. év tavaszán 
oly vérmes reményeket fakasztott  zöld veté-
sek országos általánosságban nem valósították 
meg azt. amit vártunk tőlük. A májusi és ju-
niusí szárazság, me'y hazánk sok vidékén csak 
öt, de máshol hét. sót a nyugati részeken 
kilenc hétig tartott, sok kárt okozott a gaz-
dáknak. Végeredményben az 50 millió méter-
mázsán felül  remélt búzából 41 millió méter-
mázsa kerüjf  bi tényleg a csép'őgépekből. arai 
az 1914. évi 28 és fél  roilllió métermázsa 
búzával szemben még mindig majdnem 13 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Erdőirtás Csikországban. 

Bírálat Márton Fereno képéről. 
Abból az alkalomból, hogy csiksz^nt-

györgyi Márton Ferencz festőművész  által, a 
csikmegyei hadiárvák javára felajánlott  .Erdő-
irtás Csikországban* cimü eredeti nagy olaj-
festmény  február  15-én kisorsolásra kerül, 
alább közöljük az illusztris iró és műbírálónak, 
Malónyay Dezsőnek 1914. évben irt bírálatát, 
mely Márton Ferencz istenadta tehetségét, a 
kép értékét és szépségeit a m»ga érdeme sze-
rint méltatja. Malónyay ugyaDis ezt írja: 

Hogy ki az a Márton Ferenc, hogy hány-
esztendőa, hol tanult, hol él, van-e miből éljen, 
élhet-e hivatottságának, — mindezekről nem 
tudtunk még semmit, amikor megelégedett 
csodálkozással állottunk meg képe e!őtt. Mert 
az a kép megfogta  a nézőt, megállította az 
még a felületesebb  kedvű látogatót is. Az 
igaz: kissé tanácstalanul állott előtte a félti 
letesebb kedvű szemlélő, s aki belé nem 
mélyedt, könnyen rá is mondhatta: milyen 
furcsa  kép ez 1 Négy jól megrajzolt, erős ember, 
akik valami nagyon nagyot akarnak egy tömér-
dek tuskóval! A rajz pompás, de a mii vész 
szinérzéke mintha némileg fogyatékos  lenne 1... 

Nagy ideje nem láttunk ennyj komolyan 
veendő Ígérettel teljes vérbeli magyar munkát. 

Van már a címében is valámi lenyűgözően 
erőí, valami mesélően nagyító : Erdőirtás Csík-
országban I.. Abban a férfias,  magyar megyé-
ben. amelyik egész országa az odavaló, zordo-
nabb szabású népnek: egy rengeteg tuskót 
bolygatnak ki, százados helyéből, négyen. Négy 

magyar I Négy formájában,  mozdulatában, ha-
talmas erőmegfeszitésében,  ellenállhatatlan 
akarásában, egész kiállításában, n*gy minden 
porcikájában magvar ember. Oh, de gyönyö-
rűen dolgoznak I A Kárpátokat le tudná lódí-
tani az Adriába I Mint Gorkij hőse, ha fölten-
nék magukban, hogy lefújják  az éc,rő! a hol-
dat: fólmennének  a hegyre, s addg fújnának 
a holdra, mig — meg nem szak idnak belé. 
így kell látni, s ilyennek a magyart 1 

Ki lássa igy, ha nem a magyar bűvész! 
Ennyi nagyrabecsüléssel és megbecsüléssel, 
ennyi szerettei, ugy hogy akaratlanul, már 
ösztönösen mesének lássa. Igy axután tündér-
regébe, sót mítoszba Illő kaland, gigászi erő-
feszítés,  hatalmas poézis sarjad az ilyen egy-
szerű emberek hétköznapi munkav- gzéséból is. 
A bukoiiku*»n szolid Millet az ő örökbecsű 
Angelmân egy imádkozó francia  k upás paraszt 
éa kapás parasztnó alakjában igy tudta meg-
látni és megfösteni  a hecsiiletes francia  föld 
mívest, és bennük a foldraiveiö  emberiség 
éltető s erőtadó áhítatát. 

Az 1912-iki tárlaton láttuk elö-'zör Márton 
Ferenc munkáját. Fölfogásban,  tartalomban, s 
előadásban már az is ilyenfajtáj  i kép volt. 
ígérte már ezt, amint ez ígéri a többit, még 
pompásabbakat. Azon is három csikországi 
székely dolgozott 8 olyan erővel, c'yan oda-
adással, olyan heroikus munkavégz ései azon 
is, mintha a fölgömb  dugóját akar ák volna 
kihúzni, pedig csak valami zsilipet emeltek. 
A Kalevala-illusztrációk jutnak rezünkbe, s 
arra gondolunk : hogy meg tudná i usztrálni a 
magyar mitológiát ez a művész, ha volna 
m-igyar mitológia I... 

De talán még igy is, alkot 6 még valami 

ilyesmit! Hiszen ő valósággal félistenek  aktu-
sait látja a körötte folyó  élet legköznapibb 
megnyilvánulásaiban ia I A fajtáját  szerető 
művész szemében ott az a heroikusan nagyító 
lencse: a magyar ember hétköznapi dolog-
végzésében ia megannyi bőskölteménybe ma-
gasztosodó dalia cselekedetet, herkulesi-csudát 
tud meglátni, s ez az ihletett művészlátás, ez 
a poézis. Es ilyesmire van szüksége a magyar 
művészetnek most, amikor olyan szaporán 
mutogatják nékünk Írásban és képekben a 
fáradtat,  a fonnyadtat,  a perverzusan sikam-
lósát, feslettet  és vetkezettet, a rothaaztóan 
buját; mutogatják az erős, a virágzó, a neme-
sen mezítelen, a termékenyitőcn szerelmes 
helyett. 

Mily egészségesen szerelmes, mily termé-
kenyitóen művészi ölelkezés ez. azokhoz az 
apró, renyhén nyújtózkodó, mákonyos füstben 
kejelgó hangulat-pikturákboz, holmi tehetetle-
nül összeverejtékezett, jajvörös-hupikeh éB lilás 
„szinszimfóniákhoz"  mérten I Más Rzabásu 
munka ez, nem aféle  napfolt  keresgélés 1 

Ezen a képen négy magyarruhás ember 
akar helyéből kivetni egy tuskót. Ketten eme-
lik, egy meg búzza, a negyedik, mintha hét-
fejű  sárkánynak emelné neki a fejszéjét...  |A 
válóságban ők csak fát  vágnak, de ugyanígy 
viselkednének, s ha kissé mélyebben nézünk 
a kép lelkébe, mintha látnók is: Hadúr kard-
ját emelik ki a földből:...  Igen, azt; nyilván 
Hadúr buzogányát tépik elé a rettenetes iBík-
láa talajból 1 A kép minden egyes alakja hős. 
A maga dolgát végzi, önfeláldozásra  kész oda-
adással, minden egyes. 

Por. pásan vannak magrajzolva és bátran, 
határozottan; a kép tartalmához illően. A ruha 
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milNd métemaájea emelkedést ww^ntt a 
csikvármegyei terméseredmény a luSvetkeaő 
képet tünteti fel:  1914. év bon baza termett 
23.000 métemfasa,  19tl5. évben 26,000 méter-
mé»wn»i»av 19-14. érben rozs 98.000) aéter-
mázfw,  1915. évb«a 87,000 métermázsa, 1914. 
évben árpa. 93,000 métermázsa, 1915. évben 
98,000 métermázsa, 1914. évben zab 179,000 
métermázsa, 1915. évben 131,000 métermázsa. 
1914. érben tengeri 15,700 métermázsa, 1915 
évbe* 19500 métermázsa, 1914. évben bar 
geny*350,000 métermázsa, 1915 évben 520,000 
métermázsa. 

Aa 1915. évi kedvesőtten őszi időjárás 
következménye volt, bogy őszi gabonával az 
eddig bevetni szokott területeknek circa 10°/,-a 
ŐBZÍ vetőmagvakkal nem lévén bevethető, a 
folyó  év tavaszán, tavaszi kalászos vetőmag-
vak befogadására  várnak. A fóldmivelésügyi 
miniBzter gondoskodásé folytán  minden embe-
rileg lehető intézkedés Csikvármegyében meg-
történt, hogy tavasszal lehetőleg mindeu talp 
alattnyi szántóföld  bevetessék. A vetőmag-
szükséglet összeirása községenként folyamat-
ban van s azon reménnyel indulunk az uj 
esztendőnek, bogy bár a megpróbáltatások 
tetőpontján vagyunk, a folyó  esztendőben sem 
lesznek csalódásaink az ezeréves föld  termő-
erejében. 

Gazdasági felUgyelő  továbbá jelentette, 
hogy a köztenyésztés célokra szolgáló apa-
állatok tartása és gondozása a jnultban nem 
történt olyan körültekintéssel, mint ezt a vár-
megye közérdeke megkívánta volna. KQIönö-
Ben a bikák takarmányozása és gondozása 
meglehetősen elhanyagoltatott, éppen ezért 
gondoskodás történt, hogy jövőben az apaálla-
tok kiválasztása, tartása és gondozása meg-
felelően  ellenőriztessék. Jövőben megakadá-
lyoztatik, hogy a nagy értéket, közvagyont 
képviselő, a lakóság megélhetésének és bol-
dogulásának fundamentumát  képező apaállatok 
gazdátlan jÓBzág gyanánt kezeltessenek. A bi-
zottság a jelentést tudomásul vette. 

Schuszter Olivér pénzügyigazgató-helyettes 
jelentéséből kitUnt, hogy az egyenes adók jö-
vedelme az elmúlt félévben  — az 1914. évi-
vel szemben — 170,000 korona emelkedést 
mutat. 

Ezzel az ülés véget ért. 

Ki aiar hivatásos tiszt lenni ? 
Ez igen fontoB  kérdés, mert nemzeti ér-

deke Magyarországnak, hogy majd a háború 
után is m-nnel több hivatásos magyar tiszt 
szolgáljon — nem csupán a honvédségnél, 
hanem a közös hadseregnél is, a hol eddig bi 
zony nagyon érezhető volt a magyar tisztek 
hiánya. 

A honvédelmi minisztérium most pályázatot 
hirdetett a hivatásos katonatÍBztek kiképzése 

cédáiból a magyar királyi Ludovlka akadémiá-
ban, valamint a császári es királyi katonai 
akadémiákban létesítendő „akadémiai tanfo-
lyamokba" való felvételre.  — Ezekre a tan-
folyamokra  az 1914. és 1915 ben besorozott, 
1897-ben és 1898 ban született és a fegyve-
res erő bármely részéhez tartozó fiatalembe-
rek pályázhatnak a következő feltételek  mel-
lett : 

1. Magyar állampolgárság; igazolandó a 
pályázó honossági bizonyítványával. 

2. Az 1915. október vége előtt egyévi ön-
kéntes gyanánt történt besoroltatás; igazolandó 
a póttest által kiállítandó honvédanyakönyvi 
(katona törzskönyvi) lap másolatával 

3. Az 1897. és 1898. BzUletési év; igazo-
landó keresztlevéllel vagy születési bizonyít-
vánnyal. 

4. Kitartást ígérő testi alkalmasság; iga-
zoltatik a Ludovika-akadémiában megtartandó 
katonaorvosi vizsgálat utján. 

5. Az érettségi vizsgának valamely reál-
iskolában vagy gimnáziumban történt letétele: 
igazolandó az érettségi bizonyítvánnyal. 

6. Kötelezettség öt évi tényleges katona-
tiszti szolgálat elvállalására; igazolandó a pá-
lyázó által Btjátkezüleg irt kötelezővel és a 
pályázó törvényeB képviselőjének (atyja, gyám) 
ezen kötelezettség elvállalására vonatkozó Írás-
beli hozzájárulásával. Az aláiráaok ugy a kőte-
lezőn, mint a hozzájárulási nyilatkozaton a 
polgári bíróság, közjegyző, vagy katonai ható-
ság utján bitelesítendók. 

7. A harctéren levő seregnél teljesített 
teljesen megfelelő  csapatszolgálat; igazolandó 
a csapat (magasabb) parancsnokság Írásbeli 
véleményével. 

8. A katonatiszti szolgálatra különösen kí-
vánatos rátvr vettség ; igazolandó az illető 
póttest parancsnokságának és a csapat (maga-
sabb) p-irancbnokságának Írásbeli véleményével. 

Az 1915, októberben bevonult pályázók az 
egyévi önkéntesekre vonatkozólag kiadott uta-
sítások értelmében képeztetnek ki. Ez a ki-
képzés 1916 április végéig tart. Ezután az 
illető csapatparancsnoksághoz a harctérre in-
dulnak a pályázók és ott 12 heti csapatszoi-
gálatot tartoznak teljesíteni. A msnnyiben ott 
teljesen megfelelnek,  az illető csapattest ide-
vonatkozó véleményével ellátva 1916. augusztus 
l-ig a Ludovika-akadeinia parancsnokságánál 
uj katonaorvosi megvizsgálás céljából köte 
lesek megjelenni. A kik a hivatásos tisztektől 
megkívánt testi követelményeknek megfelelnek, 
mint .hallgatók* a Ludovika-akndémia har-
madik évfolyamába  vétetnek fJ.  Az akadé-
miai tanfolyam  1916 szeptember 1 tői 1917. 
augusztus 18-ig tart. A halig.itók űrre az időre 
tartósan vezényeltetnek aLudovika-akadémiába, 
a hol közösen helyeztetnek és láttatnak el és 
ha nem tisztek, a Ludovika-akadémia által ál 
lomány illetékes csapatU:stüknek megfelelően 

.ruháztatnak és szereltetnek fel,  Az ellátásért 
a hallgatók az akadémia állomáshelyére nézve 
megállapított étkezési pénzt tartoznak meg-
fizetni.  Az akadéopjai tanfolyam  sikereB el-
végzése után a tisztjelöltek hadnagyokká ne-
veztet ek ki. ' 

A tanfolyamra  való felvételre  pályázók 
kellően felszerelt  fo'yamodványaikat  1916. ja-
nuár 31-ig az illotő póttestnél nyújtják be, a 
mely azokat legkésőbb február  15 ig a honvé-
delmi minisztériumhoz terjeszti. 

Hasonló feltételek  mellett történik a fel-
vétel a es. és kir. akadémiák „akadémiai tan-
folyamaidra. 

Orosz kombinációk. 
Románia lekötötte  magát a középponti  ha-
talmaknak.  — Németország  és a magyarok. 

Bernből jelentik.- A „Journal de Genéve" 
megbízható orosz forrásból  a következő híre-
ket knpta: 

— Románia állásfoglalása  Oroszországban 
komoly aggodalmakat okoz. Minden jel arra 
va l, hogy Románia a központi  hatalmaknak 
már lekötötte  magát  és ezért is látja Orosz-
ország elengedhetetlen szükségnek, hogy a 
besszarábiai határon nagy csapatÖBBzevoná-
sokat tegyen. Az orosz informátor  szerint se 
Németország, se Ausztria-Magyarország nem 
vágyik Orosz-Lengyelországra, A rémetek csak 
a balti provinciákra aspirálnak és nem tartjuk 
kívánatosnak, hogy a birodalomba ujabb szláv 
elemek kerüljenek. Magyarországon ugyanez 
a hangulat és ha vannak is bécsi politikusok, 
akik nem bánnák, ha Orosz L mgyelország be-
olvasztása által a dualizmusból trializmus vál-
nék, az erős magyar befolyás  tervük megva-
lósítását lehetetlenne teszi. Németország  min-
dent  kész  megtenni  a magyarok  kedvéért, 
mivel tisztában van azzal, hogy a Habs-
burg-trónnak  a magyarság  a bázisa. 

Az orosz politikus még elmondja, hogy 
RaspuMn hatalma egyre növekszik Oroszor-
szágban. Okkultizmusa révén valósággal az 
ors/.ág nyakán ül és tanácsa kikérése nélkül 
egyaltalán semmi se történhetik. Miklós nagy-
herceg bukása is tisztára az ő müve, mert 
állítólag égi jelt kapott, hogy a cárnak sze-
mélyesen kell átvennie hadserege főparancs-
nokságát. 

alatt érezzük a minden idegszálában megfe-
szülő emberi testet, mely gyönyörűen illesz-
kedik a végzett munkához, s anélkül, hogy a 
művész ezt odafestené,  vagy valahogyan szim-
bolikusan odamagyarázná: olyan heroikusak 
mind a négyen, hogy belőlük s köröttük a hősi 
mese magától éled szemünk elé. 

Ebben leli magyarázatát, bogy a színek 
fogyatékosaknak  látszanak s olyan szegényes-
nek az egész kép tónusa. Magának a képnek 
tartalmasaágában enaek az oka. Annyit hall-
gat el, bogy szinte adósunknak tartjuk s vár-
juk, hogy ezt az adÓBságot lerója, amit szín 
ben cselekedhetnék meg, ha a színben nem 
maradna annyira az egyszerűbb természethez 
ragaszkodó, ha pazar fantáziájának  szabad 
csapongást engedne palettáján is. Mert igy a 
kép tówsa nincsen arányban a kép tartalmi 
gazdagságával. Ellentmondás van a téma lát-
szólagos hétköznapi volta, s annak moseszerü 
beállítása, annak tartalmi gazdagsága ós elő-
adása között. 

A művész még keres. Ahogy a sas kering 
igen magasan kutatya préda litán, amit majd 
felragad  magával a felbók  közé. És mintha 
nem tudná még kiadni magából mindazt, ami 
benne van... 

Az egyszerű daróc alatt feszülnek  még 
Toldi Miklós aranyhímes leventeköntösbe illó 
Izmai: király előtt, lovagi tornán védené dia-
dalmasan az ország címerét, s csak a nyomó-
ruddal, a szörnyű végoldallal mutatja ő még 
Laezfyéknak  az utat Budára. De azt a 
. . . nehéz fát  könnyedén forgatja, 
Kipt csekély boto&ítát véginél ragadja, 
S mintha vassá yolpa karja ţn«*a 'álva. 
Még cs»k neg se rezlen a klnyujtott uálfa. 

Litjuk mi m ĝ Márton Ferencet cseheket 
veró országos tornán. Lesz pajzsa, szép nagy I 
Dolmányán a szabó parasztot nem hagy. — 
Veszen majd ó is magának sisakot, páncilt, 
héttollu buzogányc, kopját is, gerelyt is, min-
denféle  fegyvert,  melyeket Budán a legjobbik 
kovács vert. Bár igy lenne I 

Kívánjuk: rettenetes vitéz támadjon belőle, 
kalászmódra hu'ljon az ellenség előle, védje 
az erőtlent, a királyt, országot, — csudadol-
gairól Írjunk mi krónikákat I 

Ez az epikus erő a pikturában. * 

Azóta... megismertük, személyesen is, Már-
ton Ferencet. 

Fiatal ember, s persze, mint rendesen 
mindazok, akikből lett valaki: harcol meg ma-
gával és küzködik a kenyérért is. 

Jó csiki székely ő, abból a szikár, Bzijjas, 
viharbiró fajtából,  ismeri a népet jól, miDden 
külső formájában  a lelkűk mélyéig, — közülök 
való, kapált is, kaszált is egy sorban édes 
apjával, fóldmiveló  atyafiságával.  Köszöntgetni, 
bókolni nem tud, egy-egy temperamentumos 
káromkodás könyebben esik néki, mint a ké-
rés éB hálálkodás. Iskolában kapott alkal-
mazást. Elvégezvéu a Mintarajziskolát, rajzolni 
tanít, — pesti iskolában, gyerekeket tanit raj-
zolni I.. Mintha a Vág sodrát arra fognók  be, 
hogy varrógépet hajtson, sok apró varró-

Hatalmas tehetségét azonban, kezdik már 
észrevenni,s jó emberek, akik tehetnek, tenni 
is akarnak érette valamit. Apránként, talán, 
indulhat majd Márton Ferenc... Budára, csehe-
ket veró országos tornára 1 

II 
Az idén megtartatnak a vizsgálatok. 

A képviselői választói jogosultság szempont-
jából igen fontos  az 1913. XIV. tc. 38 , illetve 
39. § ainak rendelkezése, mely a jogosultságot 
az irni-oivusni tudáshoz is köti. A mult évben 
az írni-olvasni tudást igazolni hivatott vizsgá-
latok — a háborúra tekintettel — nem tar-
tattak meg, most azonban a valláB- és közok-
tatásügyi miniszter, a belügyminiszterrel egyet-
értőleg, a közigazgatási bizottságnak elren-
delte, hogy a folyó  évben — a törvény ren-
delkezéseinek megfelelóleg  — az 1917. évi 
országgyűlési képvist-Ióválasztók névjegyzéké-
nek összeállítása végett, a vizsgálatok folyó 
évi február  havában tartassanak éB a vizsgáló 
bizottságok alakíttassanak meg. 

Ennélfogva  ez uton is felhívjuk  érdekeltek 
figyelmét  a vizsgálatokra való jelentkezésre. 
A bizottságok a közigazgatási bizottság hétfői 
ülésén a következőképpen alakíttattak meg: 

Csíkszeredában elnök dr. Ujfálusi  Jenő 
polgármester, alelnökök dr. Bocskor Béla, Ko-
vács János és T. Nagy Imre, bizottsági tagok 
dr. Élthes Gyula, Domokos Sándor, Mihály 
Lajos, Székely Károly, Márton Bálint és Bartha 
István. 

Gyergyós/entmiklóson elnök Orel Dezső, 
alelnökök dr. Dombi János, Mihály József  és 
dr. Nóvák Albert, bizottsági tagok dr. Csibi 
Andor, dr. Dobribán Antal, dr. Borbáth Jenő, 
Simon Ádám, Fehrentheil Henrik és Szemerey 
Gergely. 

A felcsiki  járásban elnök dr. Sándor Gyula, 
alelnökök dr. Bocskor Béla, Erőss József  és 
Kovács Árpád, bizottsági tagok KovácB János, 
dr. Koionics Dénes, PálfTy  András, Csiszár 
Péter, Stabó István és Xántus Elek. 

A szépvizi járásban elnök dr. Márton László, 
alelnökök Fejér György, Teutsch Frigyes, Mik-
lós Hugó, bizottsági tagok Zöld József,  Lehner 
Gyula, Pál Dénes, Madarassy Gyula, Kovács 
Antal és Dobos Dénes. 

A kászon-alcsikl járásban elnök Bartalis 
Ágoston, alelnökök Erőss Béla, Csiseer Ká-
roly éB dr. CBisier Miklós, bizottsági tagok 
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Gáboai Lajos, dr. Czirják Ambrus, Lórincz 
János, Kömény Gyula, Kovács Ignácz és Pál 
Gyula. 

A gyergyószentmiklósi járásban elnök Za-
kariás Lukács, alelnökök Wellman Géza, dr. 
Dobribán Antal és Ferenczi István, bizottsági 
tagok Blénessy István, Berecz Sándor, dr. Nó-
vák Albert, Pál Albert, id. Pfeiffer  Lajos és 
Kónya Imre. 

A gyergyótölgyesi járásban elnök Veress 
Lajos, alelnökök Kölló János és dr. Nagy-
László, bizottsági tagok Csató Sándor, Csató 
István, Urziceán János, Becze Elek, Pallovich 
József  és Bencze József. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nyugállományba helyezett alez-

redes. Szentpály Gábor brassói 24. honved-
gyalogezredbeli alezredest, a megejtett felül-
vizsgalat alapján a nyugállományba helyezték. 

— A konzervativ-párt a központiak 
mellett. Bukarestből jelénlik : A konzervaíiv-
párt megbízta Marghilomant, hogy közölje a 
királlyal a pártnak azt a kívánságát, hogy Ro-
mánia csatlakozzék a központi hatalmakhoz 
és igy alakitassék egy germanofil  párti kabinet. 

— Csíkszereda rendkívüli államse-
gélye. A belügyminiszter Gyalókay Smdor 
főispán  ur előterjesztésére Csikszen da város 
részére 6000 korona rendkívül államsegélyt 
engedélyezett és utalt ki. 

— Márton Ferenoz a hadimüvószeti 
kiállításon. A sajtóhadiszáliás művészeinek 
háborús kiállítása Budapesten a legnagyobb 
sikert aratta. Igen szép eredményt ért el Már-
ton Ferenc festőművészünk,  ki a szerb harc-
térre van beosztva. Különösen fogolytábora, 
komitácsija s dunai kihajózása erőteljes mű-
vész-egyéniségnek, ügyes témsváloíatásának 
és rajztalentumának ujabb fényes  tanúságai. 
A festőművész  már visszautazo't a saj úhadi-
szállásra. 

— Hazajönnek a tanitók. A honvédelmi 
minisztérium fontos  közszolgálati és kulturális 
érdekből tudvalevően szabadságolta a n pföl-
kelő tanárok és tanitók nagyrészét, mert a be-
vonulások miatt előállott tanerőhiány erősen 
megbénított:; a népoktatás és a középiskolák 
működését is. Ezt a szabadságolást a belügy-
miniszter most kiterjesztette a közös hadse-
regben szolgáló összes, segédszolgálatra vagy 
helyi irodai szolgálatra alkalmasnak minŐMtett 
tanférfiakra,  amennyiben azok a legénységi 
állományba tartoznak. Ezeket ti hát a lábba-
dozó osztagoktól és a póltestektól most min-
denütt szabadságolják. 

— Kitüntetés. A király Bokor Mihály szá-
zadosnak az ellenség előtt tanúsított vitéz és 
eredményteljes magatartása elismeréseül a ha-
didiszitméuyes 3. osztályú Vaskorona-rendet 
díjmentesen adományozta. 

— Életbelép újból a lisztutalvány. A 
hivatalos lapban megjeleut liszt- és keny rfo-
gyasztást szabályzó rendelet kimondja, hogy 
1916. január 10 tói kezdve buza-, ruzs-, vagy 
árpa lisztből, vagy e gabonanemüek keveréké-
ből előállított lisztből bárki legfeljebb  kétszáz-
negyven grammot fogyaszthat  naponkint és 
fejenkint.  Nehéz testi munkával foglalkozók  s 
azok, akiknél azt valamely ok szükségesé teszi, 
naponkint és fejenkint  háromszázgramm lisz-
tet, az őstermeléssel foglalkozók  négyszázgra-
mot fogyaszthatnak.  Buza-, rozs-, és árp (lisz-
tet, s e lisztnemüekből előállított kenyeret ja-
nuár 10-től kezdve csak a közigazgatási ható-
ság által kibocsátott liszt- és kenyérfogyasztási 
igazolványok ellenében szabad forgalomba 
hozni, elidegeníteni vagy vásárolni. A kormány 
tehát ezzel az egész országra életbeléptelte 
a kenyérjegyreedszert, amelynek részleteit vár-
megyénkben és tönvényhatósági joggal fölru-
házott városokban a törvényhatóság első tiszt-
viselője állapítja meg. 

— Tiszti kinevezések. Hadnagyokká ne-
veztettek ki a tartalékban a 2. gyalogezred-
nél: Ilyés András, Molnár János, Hadnagy 
György. Kolumhán István, Solymossy János, 
Szabó Gábor, Kutby Gyula, Fejér András, Szé-
kely Lajos, Aranka Béla. Keresztes Károly dr., 
Boáin András. Kóváry Ottó, Fogorascher Péter, 
Érsek Elek, Bencze Béla, Benke Ferenc, Al-
bertini Géza, Mikovényi Béla, Galei Kálmán, 
Winternitz Károly, Kovács István, Pünkösti 
Károly, Kozma Gyula, Majerszky Gyula. A 2. 
huszárezrednél: Báró Andreánszky István, báró 
Apor István, báró Bánffy  Dániel, gróf  Bethlen 
Ödön, Potsa József.  A 24 honvéd gy. ezred-
ben Boros Jenő, Hentes György, Bartba Jenő, 

Cseh Lajos, Maksay László, Nagy Tivadar, 
Rákosi Ferenc, Tóth Kálmán, ÜrmÖBy Zsig-
mond, Veress Eudre, Császár János, Zathu-
reczky László, Szász Jenő, Csiki József,  Bur-
ján Lajos, Imecs Endre, László Árpád, Bar-
talis Kornél tisztjelöltek. 

— Kitüntetések. A „Rendeleti Közlöny" 
az alábbi kitüntetéseket közli: A 2. osztályú 
ezüst vitézségi érmet kapta: Hamar Zoltán t. 
zászlós, Dobos Györgv szakaszvezető a 2. gya 
logezredben. — A bronz vitézségi érmet kap-
ták : Dombi B Ma t. hadapród, beosztva a 2. 
gyalogezredhez ; S/öcs Sámuel szakaszvezető ; 
Pál Zsigmond, Szabó Lajos tizedesek, Boga 
András, Ricz Domokos, Jancsó Lajos, Mezei 
Imre, Cseh Árpád őrvezetók. Balázs Fdrenc, 
Baczoni Imre, Soós IsUán, Mire a János, Petki 
István, György László, Kiss Mihály, Tikosi Mó-
zes, Rónai István. Libsai Lőrinc, Biró Mihály, 
Ferencz András. Csekme Károly, Szemeudri 
Lajos, Korezsi G\u!a gyalogosok a 2. gyalog-
ezredben. — B»r<ba Béla bratsói 2. huszár-
ezredei főhadnagynak  a hadiokiiményes 3 
osztályú katonai érdemkeresztet adományoz-
ták. — Az 1. o«ztalyu ezüst vitézségi érmet 
k:ipta: Butyka Mózes szakaszvezető a 2. hu-
szárezredben. — A 2. osztályú ezüst vitézségi 
érmet kapták: báró B inffy  Dániel t. hadapród, 
Fancsali Mózes, Péter András tizedesek és Biró 
Mihály tisztiszolga, mind a 2. huszárezredben. 
A bronz vitézségi érmet kapták: Biró Benedek 
szakaszvezető, Fülöp István, Szabó András, 
Kovács György, Koncz Etek, Ferkó Simon hu-
szárok. A hadidiszitményes 3 osztályú katonai 
érdemkeresztet adományozták : Murányi János 
ós Csánky Gyula főhadnagyoknak.  A legfelbótib 
dicsérő elismerés (Signutn laudis) tudtul ada-
tott ; Z&thureczky Ferenc hadnagynak. 

— Kitüntatas Őfelsége  az ellenség előtt, 
tanúsított \itéz magntartá-a elismer >seüi Dr. 
Dávid LÍSZIÓ tan. h idnagynak (82 . gy. e.) a 
katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadiekít-
ménnyel, Dr. Vértes Gyula 22. népf.  gy. ez-
redbeli hadnagynak pedig a „Signum laudist-l" 
adományozta. 

— Halalozas. Balázs Jenő m kir lánya-
mérnök, életének 36-ik, boldog házasságának 
2-ik évében, folyó  hó 5 én Parajdon elhunyt. 
Halálával nejét Veress Erzsébetet es kisleányát 
Magdát, úgyszintén számos rokont borilott 
gyászba. 

— Egy liter potrolenm hivatalossn meg-
szabott ára 50 fii  tér. 

— Kérelem. A Vörös Keresd Egy-
let Csíkszereda városi vál tsztuiányu 
tisztelettel kéri városunk honleányait, 
szíveskedjenek a ka onák rezére tá 
lakat kötni. Pamuot erre a célra 
Bodor Gyulánó elnöknél és özv. dr. 
Kilép Sándorné alelnöknél lehet kapui. 

— Hősi halai. Koziuási Boga Lukács 
m kir. 24. honvédgyalogezredbeli egyéves ön-
kéntes a Strypa folyó  mellett, Siemicliovctnél, 
mult évi november 2-án, 20 éves korában a 
négy napig tartó győzelmes harcokban hóai 
halált halt. Boga András István az ifjú  hősben 
nagyreményű, derék fiát  vesztette el. 

— Kolozsvár pótadója. Amint Kolozs-
váréi jelentik, a város jövő évi költségvetése 
80°/» os pótadut irányoz elő. A b iborus köz-
gazdasági állapotok ott is nagy d licitet okoz-
tak, melyet kölcsönből kívánnak fedezni  s az 
igy keletkező terhet több évre osztják be. 

— Az előfizetők  arcképcsarnoka. Hu-
moros esetet ir meg ma eg\ik n igy váradi új-
ság. Egy vidéki újság az 1916. ev küszöbén 
azzal a szenzációi ujitáesal lepte meg előfize-
tőit, hogy újév alkalmából kiadandó naptárában 
köz i valamennyi előfizetőjének  élei hü arcképét. 
Az amerikai izű ujitás énhetően nagy feltű-
nést keltett az előfizetők  kisd 'd, de az ötle-
tekert melegen lelkesedő táborában és osztat 
lan fejtörést  okozott, hogy jutott a zseniális 
szerkesztőség valamennyi előfizető  üroképéhez ? 
Es újév reggelén lázas izgatottsággal várták 
a naptárt, mely pontosan meg is érkezett. 
Kezdőd'itt az izgatott hpozgatás, :.meiy arról 
győzte meg a már ősidők óta nyáj is olvasót, 
hogy az egész naptárban nincs ug\ an egy fia 
fénykép  sem, do a lapok közül kll uüott egy 
miniatűr — zsebtükör. Az előfizetők  — kivé-
tel nélkül — ösztönszerűleg is e odálkozó 
arccal pillantottak a fenyes  tükörlap:-;* és ak-
kor rájöttek a szenzációs ötlet hm: órára: a 
tükörben tényleg megláthatta mind u előfizető 
a maga jólsikerült arcképét. 

— A külföldi  valuta besző gáltatása. 
A marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 

közli az érdekeltekkel, hogy a külföldi  fi*  -
tési eszközökre irányuló kereslet kielégítésé-
nek megkönnyítése érdekében az érdekelt 
kormányzati ágazatokkal, valamint a cs. kir. 
ausztriai pénzügyminisztériummal egyetértőleg 
intézkedés történt az iránt, hogy mindazok a 
kik ezentúl kiviteli engedilyhez kötött árukat 
külföldre  exportálnak, kötelesek lesznek a ki-
vitelből eredő külföldi  valutát az Osztrák-ma-
gyar banknak beszolgáltatni. Ez az intézkedés 
1916. januar 1-én lépett életbe. Ezen időtől 
kezdve a kiviteli engedély megadása attól té-
tetik függővé,  vájjon a kivitelből eredő kül-
földi  valutának az Osztrák magyar bankba 
való beszolgáltatása biztosítva van e. Érde-
keltek a kamaránál nyerhetnek az eljárásra 
nézve részletes tájékoztatást. 

— Köszönetnyilvánítás. A Vö-
rös Kereszt Bgylet Csíkszereda városi 
választmánya hálás köszönetet mond T. 
Nagy Imrén n^k, Bedő Akosnénak és 
Salamon Károlyaénak, akik a választ-
mány részérő sálakat kötöttek. 

— Siklódy Lőrinc katona. A katonás-
kodó mngyar művészek sorát e hó 17-tól Sik-
lódi Lőrinc, a jeles fi  ital székely szobrász, a 
gyergyószentmiklósi Kossuth szobor alko ója is 
gyarapítani fouja.  Siklódy a legutóbbi pótso-
rozáson vált he s a jelzett napon kell megkez 
denie katonai szolgálatát. A Képzőművészeti 
Társulat mostani téli kiállításán Siklódy két 
ötletes és kvalitásos szobormüvével szerepel, 
mind a kettő háborús tárgyú alkotás, amelyet 
a katonáskodás idején bizooyára még több ha-
sonló fog  követni. 

— Háborús azindarab. Nagy Géza bö-
zödujfalui  (Udvarbelymegye) áll. isk. tanitó 
„A háború gyötrelmei" cimmel aktuális 3 fel-
vonásos színdarabot adott ki, mely a legkisebb 
községben is, hol csak egy kis intelligencia 
van, csekély díszlettel, egy nebány személy 
szerepeltetése mellett könnyen betanitható. A 
könyv tiszta jövedelme a háborúban hősi ha-
lált halt tanitók özvegyei és árvái javára for-
dittatik. Megrendelhető szerzőnél 2 koronáért. 

— Vasúti szerencsétlenség. Hétfőn  reg-
gel a háiomszékí Uzonnál a reggeli személy-
vonat egy tehervonatba futott,  minek követ-
keztében egy fékező  meghalt. Csíkszeredából 
külön vonat ment a helyszínére, melyre az 
utasok átszállotiak. 

— Hány orvos teljesit hadiszolgála-
tot? A legújabb kimutatás szerint az ország 
6000 polgári orvosa közül 5500 telje-it hadi-
szolgálatot. 

— Nyomtatvány áremelés. Az osztrák 
és magyar papirgyárosok január hó elsejével 
ujabbi 30°/o-al emelték a papírárukat. Ezzel 
a háború óta beállott pnpiráremelkedés meg-
haladja a 130°/0 ot Ezenkívül nagyban meg-
drágultak a nyomtatványok készítéséhez szük-
séges összes anyagok és a munkások is hábo-
rús pótlék cimén magasabb fizetésben  része-
sülnek. E kényszerhelyzetből kifolyólag  a vidéki 
nyomdatulajdonosok is elhatározták a nyom-
tatvány árak emelését A nyomdatulajdonosok 
hosszú ideig viselték a nyers anyagok stb-
áremelkedéséból előállott többköltséget, ezen 
emelkedések azonban most már oly mértéket 
öltöttek, hogy saját létfentartásuk  szempont-
jából elkerülhetetlen ezen nyomtatvány ár-
emelés. 

— A kártya-játékot Marosvásárhelyt dr. 
Varga Lijos főkapitány  a Royal- ós Transyl-
vania kávéházakban betiltotta. Ezt az intézke-
dést a közönség nagy megnyugvással fogadta 
és dicséri a főkapitány  derék eljárását. 

— Hadifoglyok  levelezése. A nálunk 
levő hadifoglyok  használatára a Hadifoglyokat 
Gyámolító és Tudósító Hivatal a kereskede-
lemügyi miniszter engedélyével és a hadügy-
minisztérium hozzájárulásával, vöröskeresztes 
rózsaszínű levelező lapokat tart forgalomban, 
amelyek egyöntetű magyar, francia,  orosz, 
szerb és olasz nyelven nyomtatott szöveggel 
bármelyik hadifogoly  levelezésére egyformán 
használhatók. A Hivatal ezekből a levelező-
lapokból félév  alatt 38 805 K 64 fillér  tiszta 
jövedelmet ért el a ebből az összegből három-
ezer hadifogoly  számára meleg alsóruhát kül-
dött Szibériába. 

— 8 óra alatt megőszült. Érdekes kül-
sejű katonát ápolnak most Tordán. Tartler 
János budapesti, alig 30 éves vendéglős az 
illető, aki az uzsoki szorosnál vívott nagy csa-
tában, a csata hevében 8 óra alatt teljesen 
megőszült. Korábbi fényképe  holló fürtökkel 
ábrázolják a most galnmbfehér  haja honvéd 
Bzakaszvezetőt. kinek fiatal  20 éveB felesége 
éa egy kicsiny fiúgyermeke  van. 
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— Egyhásközségi gyüléB. A csíkszeredai 
nemea róm kath. egyházközség folyó  hó 17-én 
hétfőn  délután 2 (kettő) órakor a városház gyü-
léstermében egyházközségi gylllést tart, melyre 
az egyházközség kepefizető  tagjait atyafiságos 
szeretettel meghívja a plébánia hivatal. Tárgy: 
kepekivetéa elleni felebbezések  és egyházkölt-
Bégi ügyek. 

— Mozi. A csíkszeredai Edison mozgószin-
házban folyó  hó 13-án csütörtökön este bemu-
tatásra kerül. .A rab asszony, detektív törté-
net 3 felvonásban*.  „Menydörgésként zug egy 
szózat", háborús dráma 3 felvonásban.  Zsu-
zsanna kalandja, bohózat és Legújabb harctéri 
felvételek.  Vasárnap teljesen uj műsor lesz, 
mely d. u. 4 és este 8 órakor kerül vászonra. 

L E G Ú J A B B . 
Elfoglaltuk  a hatalmas Lovcen-hegyet. 
A montenegróiak 26 ágyút vesztettek. 

Budapest,  január 11. 
(Hivatalos.)  Hó  fer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról 
jelenti: 

Orosz hadszintéren tegnap a szokásos tü-
zérségi harcoktól eltekintve, a besszarábiai arc-
vonalon és Kelet-Galicziában is csend uralko 
dott. Ma reggel óta ellenség leghevesebb tü-
zérségi tüz után sikertelen támadásokat inté-
zett a Toporautz és Rarance közötti terület 
ellen. 

Olasz hadszintéren helyzet változatlan. Dél-
tirolban az Etskh völgye felett  11 olasz repü-
lőgép jelent meg, több helyen eredmény nél-
kül bombákat dobtak le. 

Délkeleti hadszintéren a Lovcent elfoglal-
tuk. Hősies gyalogságunk a nehéz tüzérséggel 
és a haditengerészettel remek együttműködés-
ben három napi kemény harcban legyőzte az 
az ellenség elkeseredett ellenállását és a télies 
Kraszt-hegység mérhetetlen nehézségeit és 
elfoglalta  a tengertől sziklafalként  1700 mé-
ternyi magasságban kiemelkedő, védelemre 
évek óta berendezett Lovcent, 26 ágyút, két 
12 cm. ágyút, két 15 cm. modern mozsarat 
és két 24 cm. mozsarat, azonkívül lövószert, 
puskákat, élelmiszert, ruhakészleteket szák-
mányoltunk. Az ágyuk, egy része sértetlen, 
ezeket az ellenség ellen használjuk. 

Montenegró északkeleti részén ellenséget, 
amely tegnap közvetlenül Beráne előtt még 
egyszer ellentállt elüztük. A község és az azt 
délnyugat felől  uraló magaslatok birtokunkba 
vannak. Gyors közbelépéssel elejét vettük 
annak hogy a Beránéba vezető égő Lim-hid 
elpusztuljon. 

Ipeknél újra 13 szerb ágyút ástunk ki sok 
lőszerrel. 

A német jelentés. 
Berlin,  január 11. 

(Hivatalos.)  A német  nagy főhadiszál-
lásról  jelentik  : 

A Masszigestól nyugatra elfoglalt  árok el-
len intézett ellenségeB előretöréseket vissza-
vertük, az ott elfogott  foglyok  száma 480-ra 
emelkedett. 

Vounnenél, Dixmuidentől délre védő ágyú-
ink és egy harci repülőnk leszállásra kény-
szeritettek egy 38 cm. ági uval felszerelt  fran-
cia repülőgépet. Repülőgép bennülókkel sér-
tetlennül kezünkbe került. Toruainnál lelőttünk 
egy angol kétfedelüt. 

Keleti és balkáni hadszintéren semmi ese-
mény nem történt. 

évi I. t.-c. 6. §-ában, illetőleg az 1900. 
évi XX. t.-c. 3. §-ában előirt képesíté-
süket igazoló okmányokkal felszerelt 
pályázati kérvényüket hozzám folyó  hó 
28-án déli 12-órátg annál is inkább adják 
be, mert a később beérkezett pályázati 
kérvényeket tekintetbe venni nem fogom. 

A jegyzői állás javadalmazása a 
következő: 

1. Törzsfizetés  2000 korona. 
2. Fűtési általány 100 korona. 
3. Lakbér 200 korona. 
4. Irodaáltalány 100 korona és 
5. A szabályrendeletekben megálla-

pított magánmunkálati dijak. 
A választást folyó  hó 31-én délelőtt 

10 órakor Gyimesbükk községházánál 
fogom  megtartani. 

Seépviz, 1916. évi január hó 5-én 
Dr. Márton László, 

fószolgabiró. 

IbHBIBIBIIBIBI51ÍBIH15IIBIBI5]IBIH151IBIB1B1IBI 

FOGAK! 

K I A D Ó URI LAKÁS 
Csíkszeredában, a Szentlélek-
utcában folyó  évi április 1-tól, 
nio'y áll 3 utcai szoba, ebédlő, 
konyha, kamra, fürdőszoba,  sütőház, 
kemence, kut, két sertés ól, nagy 
k e r t h e l y i s é g és külön udvarral. 

Értekezni lehet Gáspár József  tulaj-
donossal, Csíkszereda, Apafii  M.-utca. 

brassói Greising Albert 
önálló fogászatra  jogosított 

Közóhajra Csíksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-
orvosi mügéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér 
zéstelenitéssel, arany 
és más töméseket; 
készit müfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj-
padlás nélkül, korona 
és hidinunkálatokat. 

10 évi garancia 1 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

2 - 5 óráig 
Vasár- és ünnep-
napok kivételével. 
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L a k á s a : Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 
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NYOMDÁSZTANULÓNAK 
felvétetik  tgy ügyes fiu,  ki lega-
lább a középiskola II. vagy Ill-ik 
osztályát jó s ikerre l végezte 

Vákár L könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

Szám 6—1916. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött biiósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbí-
róságnak 1915. évi P. K. 1580 számú végzése 
következtében dr. Zakariás Manó ügyvéd altal 
képviselt Fejér Sándor alispán javára 571 K 
40 fillér  B járulékai erejéig 1915. évi szeptem-
ber hó 2-án foganatosított  kielégítési végrehaj-
tás utján le- és felülfoglalt  és 660 koronára 
becsült következő ingóságok, u. m.: 20 szekér 
széna és 3 öl fa  nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1915 évi P. K. 1580. sz. végzése foly-
tán 571 K 40 f  tőkekövetelés, 5714 K o r o n á n a k 
1912 évi augusztus hó 20. napjától járó 6V0 
kamatai, iWU váltódij és eddig összesen 450 
korona — fillérben  bíróilag mar megállapított 
költségek erejéig a végrehajtást szenvedő laká-
sán Csikdeluen leendő megtartásara 1916. ja-
nuár 21. napjának délutáni 2 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. c. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat rnásck is le és felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t. c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszereda, 1916. évi január hó 
6 ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bír. végrehajtó. 

Szám 86-1916. ki. 1-3 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye szépvizi járásához tar 

tozó Gyimesbükk községben nyugdíjazás 
folytán  megüresedett községi jegyzői 
állásra pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy as 1883. 

Szám 1—1916. végrh. 
Árveresi hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1902. évi V. 1301. számú végzése következté-
ben dr. Daradics Félix ügyvéd által képviselt 
a Csikmegyei Székely bank vagyis Zakariás 
Manó ügyvéd által képviselt Fejér Sándor 
alispán javára 5714 korona s jár. erejéig 1912. 
évi október hó 26 án foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt  és 2160 
koronára becsült következő ingóságok u. m : 
Lovak, csitkók, szekerek, juhok, tűzifa  és 
takarmány nyilváuos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a c s í k s z e r e d a i kir. 
járásbíróság 1912. évi .V. 1301. számú vég-
zése folytán  5714 korona tőkekövetelés, ennek 
1912. évi augusztus hó 20 napjától járó 8°/, 
kamatai, Vi% váltódij és eddig összesen 
240 koronában bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig, a végrehajtást szenvedők lakásán 
Csikdelnén és folytatva  tovább leendő megtartá-
sára 1916. január 27-ik napjának délutáni 
2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1381. 
évi LX. t.-c. 107. éB 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés  mellet^ a legtöbbet ígérőnek, 
szükség eBetén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1916. évi január hó 
4. napján. Molnár Sándor, 

Uz. bli, végrehajtó. 

Szám 203/1915. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1915. 
évi PÜ. 1580. számú végzése következtében dr. 
Zakartás Manó ügyvéd által képviselt Fejér 
Sándor alispán javára 571 korona 40 fillér  s 
járulékai erejéig 1915. évi október hó 5-én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
es felülfoglalt  és 23:20 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. m.: zab. széna, sarjú, éB 
tűzifa  nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1915. évi PK. 1580. számú végzése foly-
tán 571 kor. 40 fillér  tőkekövetelés, 5714 koro-
nanak 1912. augusztus 20-ik napjától járó 6°/« 
kamatai, ViVo váltódij és eddig összesen 620 
koronában bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, végrehajtást szenvedő lakásán Csik-
delnén leendő megtartásara 1916. évi ja-
nuár hó 21-ik napjának d. u. 2 óraja 
határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra 
kielégítési jogot nyertek voina, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csikszereda, 1916. évi január hó 
5-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bix. végrehajtó. 



e-lk Oldal. C S Í K I L A P O K 2. szám. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye székházában a kisgyü 

lési teremben 1916. évi január hó 
31-én d. e. 10 órakor nyilvános ár-
verésen eladatnak hóvihar által kidön-
tött alábbi Iuc fenyőfa  tömegek : 

1. Csicaói közbirtokosság erdejében 
mintegy lüüO m3, becsértéke m3 ként 
tövön 8 K 50 f,  kitermelve 19 K 50 f, 
bánatpénz 800 K. 

2. Madéfalvi  közbirtokosság erdeje 
ben mintegy 2000 m3, becsérteke m3 ként 
tövön 7 K 50 f,  kitermelve 19 K 50 f, 
bánatpénz 1500 K. 

3. Csikmadarasi közbirtokosság er 
dejében mintegy 15000 n.3, b' CáCrtéke 
m8-ként tövön 7 K 50 f,  kitermelve 
19 K 50 f,  bánatpénz 10500 K 

4. Csikszenttamási közbirtokosság 
erdejében mintegy 5000 m3, becsrrtéke 
m3-kent, tövön 7 K 50 f,  kitermelve 
19 K 50 f,  bánatpénz 3000 K. 

5. Cdikszentdomokosi I. hr. közbir 
fokosság  erdejében mintegy 10000 

Csíkszereda város rendőrkapitányától. 

becsértéke m3kent tövön 8 K 60 r. 
8000 kitermelve 19 K 50 f,  banatpén 

korona. 
6. Csíkszeredai küzbir:okojság 2000 

in8, becsérteke m'-ként tövön 9 K 50 f. 
kitermelve 19 K 50 f,  bánatpénz 1800 
korona. 

7. Csikszentiéleki köfb:r;okct->i  g 
I. hr. 1000 m3, becsértéke nőként tö-
vön 9 K 50 f,  II. hr. 4000 .u3, b'. cs 
értéke m3ként tövön 6 K 50 f,  kiter-
melve 19 K 50 f,  bánatpénz ^000 ko 
rona. 

8. Cáikszentlelek község erdejeben 
mintegy 1000 m3, becsertéke m3-kén: 
tövön 10 K, kitermelve 19 K 50 f,  bá 
natpénz 1000 K. 

9. Csikminds;:enti közbirlokcsság t r 
dejeban mintegy 3000 in3, btc^ér.tke 
m" ként tövön 9 K, kitermelve 19 K 
50 f,  bánatpénz 2700 K 

10 Csikcsornortáni közbir;okosság 
erdejében mintegy I. hr. 2000 I:I". btca 
érteke tövön 9 K, II. hr 4O0O u:3, in c*-
értéke tövön 6 K. 50 f,  kitermelve 19 K 
50 f,  bánatpénz 4000 K. 

11. Csikraenasági közbirtokosságéi' 
dejében mintegy II hr. 6000 ms, becs-
értéke tövön 6 K 50 f,  kitermelve 19 
K 50 f,  bánatpénz 4000 K. 

12 Várdotfalvi  közbirtokosság erde 
jében mintegy 1500 m', becsérteke rn" 
ként tövön 9 K 50 f,  kitermelve 19 K 
50 f,  bánatpénz 1400 K. 

Az árverés csakis Írásbeli ajánlatok 
alapján történik. Ajánlat tehető bármelyik 
tételre vagy az összesre akár a tőér-
ték, akár a kitermelt faérték  a'ap 
ján, s az ajánlatokban kifejezendő,  hogy 
ajánlattevő az árverési es sat-rzödéti 
feltételeket  ismeri és ajánlatihoz köte-
lezőnek tekinti. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az érdekelt erdőbirtokosoknál, a kezelő 
m. kir. járási erdőgondnokságnál és az 
állami erdöhivatalnái Csíkszeredában 
megtekinthetők. 

Az írásbeli ajánlatok a szüksíges 
bánatpénzzel vagy a bánatpénz letételé-
ről szóló adóhivatali nyugtával ellátva, 
az árverés idejéig Csíkszeredában a 
vármegye alispánjához mint az árverelő 
bizottság hatósági elnökéhez küldendők 
vagy nyújtandók be. 

Csíkszereda, 1916. évi január bó 
10 én. 

Fejér Sándor s. k., 
alispán, 

mint az árverelőblzottság elnöke. 

7 — 1916. rki. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Csíkszereda város rendőrkapitány 
síígánál megüresedett. rendőrőrmesteri 
állásra ezenn-l pályázatot hirdetek. — 
Felhívom mindazokat, kik -zen állást 
elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 

okmányok kérésüket folyó  évi január 
14-ig ?nn\! bizonyosabban adj;'.!; he, 
mert a liésóbb érkezőit kérelmek figy0. 
lemb nem vétőinek. 

A:í állás javadalmazása 
vonatkozó feltótelek  személyes jelent-
kezésnél közölteinek. 

Csikszereda, 1916 évi jar;uárh > 3-án. 
Kovács János, 

rendőrkapitány. 2 - 2 

Nemzetközi HALOTTSZALLITASI iroda 
Temetkezési Intézetek Egyesülése 

Budapesti iroda VIII., Üllői-ut 14., I. em. 1. Telefon  József  32 -12. 
BMiunyt hőseinknek exhumálúsáf,  hazaszállítását. és az ezek-
kel kapcsolatos ösr-zes teendők végzését, kegyeletesen, szak-
szerűen, gyorsan és a legméltányosabb feltételek  mellett intézi. 

Az ország minden részében és a külföldön  mindenütt működő 
tagjai a megbízásoknak akadálytalan és gyors teljesítését teszik lehetővé. 

4 - 4 

Tanárok, tanitók és más érdeklődök figyelmébe  í 
ÉP MOST JELENT MEG: 

„A MAPÁRTÖMÉSZET KÉZIKÖNYVE" 
cimü munka, melyből a madártömészetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemere 
László, az orniihologidi központ volt tiszt-
viselője, a zsögödi Madártani Állomás 
(madártömö intézet ) tulajdonosa irta. 
Illusztrálva van dr. Szlávy Tibor és szerző 
fényképfelvételeivel  és r a j z a i v a l . 
Akönyvnek iüás irányú használhatósága isvun, 
amennyibeu benne a különféle  magyarországi 
madártani szakírók állal használt- madárnevek 
tisztáivá vriiinak egyeztető belűsoioe.okkal. 

Kapható Vákár L. könyvkereskedésében, Csíkszeredában. 
Ára 2 korona 40 fillér  frsnkó.  » 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értositjiik Csikszereda város és vidéke közönségét, hogv Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos-utcában(L: zárDomokos-féleház)  már évtizedek ótafenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZ-ÜZLETEINKET 
1914. évi okteber bó 1-én áthelyeztük az Apafii  Mihály-utcába 
(Jakab Gyula-féle  ház, a Huttur-szállodával czemben). A borbély üzlet 
mellett kiilön bejárattal van a női fodrász-terem,  kényelmesen be-
rendezve, hol elvállalnak mindennemű női hajmunkát és délutánonként 
hygit'tiikus fejmosást  viP-Miyszárifc'val  (indeghvcgóvol). Midőn ezt igen 
tisztelt vend'-geinkne'; szives tudomásara hozzuk, nem mulaszthatjuk 
el, hogy köszönetet- ne mondjunk eddigi pártfogásukért  s egyben kér-
jük, hogy jövőre is Miveskedjenek támogatni s viszont mi is biztosít-
juk vendégeinket a 'zolid kiszolgálásról. Maradunk kiváló tisztelettel: 

Szabó Lsjosés neje, férfi  és nöi fodrász. 
Raktáron tartunk mindennemű kést hajmunkákat ós női pipere cikkeket, 
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1 HEGY E S S Y LAJOS 
|{ első gyergyói asztalosáru-gyára Gyergyószentmiklóson. 
H Nagy termelés mindenféle  épület asztalos 

I® munkákban. Dus raktárt tartok sajátkészítésű 
bútoraimból, úgyszintén kárpitos árukból is. 

1 Meghívásra  személyesen megjelenek. 

I" Árajánlattal szívesen szolgálok. 
39" 

Isi3fn]  GüürI Ei l i l ! 
Nyomain Vtóár L Mnyvayomdájábi", Giikuewlábu 




