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Kéziratok nem adatnak vissza. 

A-háború. 
A Lovcsen eihoditása és Montenegró 

összeroppanása e haborunak elsó harc 
téri eseménye, melynek hatása alól ellen-
feleink  sem vonhatják ki magokat. 
Eddigi taktikájukhoz hiven letagadták 
győzelmeinket, vagy amennyiben ez le 
hetetlennek bizonyult, devalválni töre-
kedtek a központi hatalmak fegyveres 
sikereit. Montenegrói diadalainktól azon-
ban annyira megrémültek az entente 
diplomatái, hogy még a megszokott le-
tagadási rendszerről is megfeledkeztek 
fájdalmas  maglepetésükben. Ezúttal tar 
tózkodás nélkül elismerik győzelmeink 
teljességét, ellenben mintha már a szent 
egyetértésről is megfeledkeztek'  volna, 
kölcsönös inszinuációkkal egymást okol-
ják a montenegrói katasztrófa  bekövet-
kezéseért. Az entente sajtóból kirivó 
diszharmónia és a bizalmatlanságnak 
elemi erővel való megnyilatkozása a 
harctereken is érezteti hatását. 

~A nyugati fronton  ismét elcsende-
sedtek a franciák,  az olasz támadás lát-
hatóan veszített erejéből, az oroszokat 
pedig eleinte annyira megdöbbentette a 
montenegrói vészhir, hogy napokon át 
tartózkodtak támadásaik megismétlé-
sétől. 

Lassan-lassan azonban visszatért a 
bátorságuk éB a hét közepéig az oroszok 
újból nagy erővel támadták a bessza-
rábiai-bukovinai határon álló csapa-
tainkat. 

A Románia közelségében lejátszódó 
események a figyelmet  természetszerű-
leg ismét Romániára terelik. A bukaresti 
hírek annyira ellentmondók és a ma-
gyar közvélemény oly kevéssé van tá-
jékoztatva a román nép igaz hangula 
tárói, hogy talán még a Bratianu kor-
mány őszinteségében is kételkednünk 
lehet. 

Annyi bizonyos, hogy a „nagy lendü-
lettel és óriási tömegekkel foganatosí-
tott orosz offenzív1»,  mely az időpont 
azonossága folytán  az entente szaloniki 
akciója kiegészítéséül tekinthető, jelen-
tékeny mértékben emelte ismét Romá-
nia katonai jelentőségét. Megbízhatatlan 
szomszédunknak legkedvezőbb alkalom 
az akcióba lépésre az oroszok kárpáti 
ostroma lett volna. Azután már csak az 
olasz badizenet, illetőleg Szerbia leígá-
zását eredményező Balkán-hadjárat lett 
volna támadásának megfelelő  atkalom. 

A bukaresti nacionalisták a szaloniki 
operáoióikkai párhuzamosan folyó  orosz 
erőlködésben látják utolsó lehetőségét 
Erdély elhódításáoak. Ami érdekeinket 
szolgáló diplomáciai körökben azonban 
meg vannak arról győződve, hogy mi-
ként elbuktak Lucaciu és Goga a vá-
lasztásokon, asonkép Take Jonescu és 
FHipeaeu is Iá fognak  dőlni a céltalan 
ocMkMéibwi< 

Valószínű, hogy gy lesz, de a ke-
leti eseményen kivételes jelentősege to-
vábbra is kötelességünkbe teszi az éber 
őrtallást. A szaloniki harctérről még uem 
jeleznek fontosabb  esemenyekei, de a 
német császár nisi ünaepeltetese után 
ujabb Balkán offenzivánk  aligha késhet 
már soká. 

A közfigyelem  egyelőre még mindig 
Görögországra irányul, mely már alig 
kepes Iţivedeni az entente erőszakossá 
gait. Valóban csodálni lehet, hogy az 
amerikai közvélemény, mely oly Kokon 
vette Németországtól a belga semleges 
ség kikényszeritett megsértését, fel  nem 
zudul a nyugati hatalmak megdöbbentő 
terrorja ellen. És a többi semlegesek 
is hallgatnak. Mindegyik a maga bőrét 
félti,  mert az entente nem kiméli egyikü 
ket sem. 

fiz  a felháborító  erőszakoskodása az 
entente nak azonban nem tarthat már 
soká. A nemzetközi távíró szolgálat és 
a kábelvonalak szabadalmazott birtok 
lása sem fogja  megakadályozhatni az 
igazság diadalát, mely meghozza majdan 
a nemzetközi közvéleménynek javunkra 
szolgáló átalakulását. 

A semleges államok rokonszenvéért 
épp ugy kell folytatnunk  a harcot, mint 
ahogy küzdünk katonai sikerekért a kü 
lönbözö csatatereken. Igaz, hogy a nem 
zetközi közvélemény irányítására ez idő 
szerint nem állanak rendelkezésünkie 
eléggé hathatós eszközök, de a mi harc 
téri diadalaink és még inkább ellenfe-
leinknek a mérhetetlen brutálisa bősé-
gesen pótolja a hiányokat. 

Montenegró leveretése, az entente 
legravaszabb tagjának a kidólése már 
is érezhető hatással volt a semleges 
kül/öldre, amely növekvő tisztelettel te-
kint az e háborúban katonailag és ha 
talmilag újjászületett Ausztria-Magyar-
országra. És ha eddig némelyek azt hit-
ték, hogy katonáink vitézsége mellett 
főleg  a némettel való kooperálás ered-
ményezte fényes  diadalainkat, az-olasz 
batáron és a Montenegróban aratott si 
kerek arról tesznek tanúságot, hogy 
hadvezetésünk és hadaink önálló ope-
rációi is teljesen alkalmasak az ellen 
séges dölyf  megtörésére. 

És éppen a német szövetségeseink 
örvendenek leginkább ennek a törté-
nelmi revelációnak. 

Márton Ferencz és a hadiárvák. 
Csíkszereda, január 25. 

A Márton Ferencz festőművész  által a csíki 
hadiárvák javára felajánlott  „Erdőirtás Csik-
országban* cimü olajfestmény  két koronás sors-
jegyei az egész vármegyében nagy keresett-
ségnek örvendenek. A Borsjegyek mindenhová 
eljutottak ós közönségünk — tekintve az iga-
zán hazafias  célt — meleg szeretettel fogadta 
az akciót. 

A vármegye minden részéből beérkezett 
eddigi jelentések szerint a sorsjegyek túlnyomó 

részét közönségünk már az első napokban meg-
vásárolta, ugy hogy közönségünk Impozánsán 
megnyilvánuló áldozatkészségé a csíki hadi-
arvak sorsjatekanak a legfenyesebb  sikert igeri. 

A S/epvizi járasnak száz darab sorsjegy 
jutott, melyet dr. Marton László főszolgabíró, 
ki minden hazafias  akciónak a leglelkesebb 
apostola, rövid három nap alatt elhelyezett a 
jaras aidozatkész közönsége körében. A száz 
darab sorsjegy 200 korona értéke már a csíki 
hadiarvák alapjat gyarapítja es gyümölcsözteti. 

Lapunk szerkesztősege is alig győzi a le-
vélbeli megkereséseknek eleget tenni, különö-
sen akkor, midőn megkeresők határozott szá-
mokhoz kötik magukat. Kérjük is közönségün-
ket, hogy ettől lehetőleg eltekinteni szívesked-
jenek, mert ha a szám megvan, készséggel 
küldjük meg, de bizony már igen sokBzor meg-
történt, hogy azokat a bizonyos tizenhármas 
és he tus számokat nem tudtuk megküldeni, 
mivel minden számból csak egy van és ezek 
éppen az első órában keltek el. Elvégre min-
deu Bzám jó, mindenik egyenlő nyeréBi esély-
lyel bir, különösen ha a szegény hadiárvák 
ügyét tekintjük. Szerkesztőségünk már az elBŐ 
héten kerek 200 darab sorsjegyet adott el és 
juttatta értékét rendeltetési helyére. 

A városunk közönsége részére (entartott 
400 drb sorsjegyből mar csak egyharmad vau 
meg és tekintve, hogy a megye töobi részebe 
kihelyezettek ertekefitese  biztosítottnak tekin-
tendő, a sorsjegyek mielőbbi megveieiet kö-
zönségünk meleg figyelmébe  ajánljuk, mert 
könnyen megtörténhetik, hogy egy pár nap 
múlva egyáltalában nem lesz kapható. 

A még el nem adott sorsjegyek városunk-
ban kaphatók Merza Rezső és Pototzky Pál 
divatüzletében, Szvoboda Miklós könyvnyom-
dájában, továbbá a Csiki Lapok kiadóhivata-
lában és szerkesztőségünknél is, vidéken 
pedig a főszolgabíróknál  és községi jegy-
zőknél. 

Qyergyószentmiklóson értesülésünk szerint 
a kiadott 250 drb sorsjegy tulnyomo része már 
szintén elkelt és hazafias  közönségünk ott is 
a legnagyobb lelkesedéssel vásárolja a csiki 
hadiárvák sorsjegyeit. 

Felesleges talán hangsúlyoznunk, hogy a 
a kibocsájtottt 1250 drb két koronás sorsjegy-
nél több kibocsájva nem lesz, de nem is le-
hetne a szigorú feltételekhez  kötött pénzügy-
miniszteri engedélynél fogva,  viszont a sors-
húzás február  15-én delelőtt 11 órakor poli-
tikai biztos jelenlétében, a legnagyobb nyilvá-
nosság mellett, a vármegyeház tanácskozási 
termében, minden körülmények között, feltét-
lenül megtartatik. 

A sorshúzás napja közeledik. Minden el nem 
adott sorsjegy  világszerte híres székely hő-
seink csiki hadiárváinak szájából vonja el a 
mindennapi kényeret. Jól tudjuk, hogy közön-
ségünk áldozatkészsége határtalan, de ezúttal 
mégis különösen hangsúlyozzuk ez akc ó sike-
rének jelentőségét, mert hiszen tisztán csiki 
székely testvéreink, vérüket és életüket éret-
tünk feláldozó  hőseink elhagyatva maradt ár-
váinak felsegitéséről  van szó. 

Hivő szózatunkat megértették a távol ide-
genbe, talán örökre elszakadt csiki véreink ia, 
kik beküldötték hozzánk jelentős adományaikat, 
hazafias,  lelkes szavak kíséretében, a maguk 
10—20 koronájával segítvén a csiki hadiáryák 
szent ügyét. Pedig régen eltávoztak e várme-
gyéből, de nevük csiki zamatossága ismét 
visszahozza emlékünkbe, kik nem feledkeztek 
meg e nehéz napokban szülőföldjükről  és szé-
kely testvéreikről. 

Márton Ferencz, a nemeslelkü festőművész, 
talán maga sem gondolta, hogy nagylelkű ado-
mányával annyira összehozza a csiki székelyek 
itthonmaradt táborát. — Nem kétséges, hogy 
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ebben éppen a művésznek van különös érdeme, 
ki a legilletékesebb művészi körök által mél-
tatott és meleg elismerésben részesített vász-
nának javitott másodlatával, mely egyébként 

.izzig-vérig csiki tárgyú is, itthon ÍB nagy fel-
tűnést és közérdeklődést keltett. 

A kép békében készült és a háború iga-
zolja a tehetséges művész eredeti kompozí-
cióját. Az erdóirtás négy csiki izomember meg-
feszített  munkája, amint küzködnek egy hatal-
mas tuskóval. Az a négy csiki székely, nem 
négy, de az egész székelység ma éppen oly 
megfeszített  erővel, hősi bátorsággal es kitar-
tással küzd a sokszoros ellenséggel szemben. 
A merész gondolat, a művészi ecset által ki-
fejezett  akarat és erő adja meg a székelység 
hú képét és teszi nekünk különösen értékessé 
a vásznat. 

A művész bizonyára a legteljesebb mérték-
ben eléri célját. Lelkes férfiak  vették kezükbe 
a csiki hadiárvák ügyét. Közigazgatásunk ve-
zetői egyéni aulyukkal biztosítják a sikert. 
Főszolgabíróink, polgármestereink és községi 
jegyzőink, sok hazafias  akció lelkes vezetői, 
ezúttal még fokozottabb  ínértékben veszik ki 
részüket a hazafias  munkából. 

És rövid pár hét alatt 2500 koronával gya-
rapodik a csiki hadiárvák alapja . . . 

A gyergyói gyermekhalandóság. 
A „Csikvármegye" nyílt levele. 

Csíkszereda, január 23. 
A vármegye közigazgatási bizottságának 

januári rendes havi ülésében dr. Veress Sán-
dor tiszti főorvos,  mint rendesen, ezúttal is a 
tőle megszokott alapossággal és körültekintés-
sel, beszámolt a vármegye elmúlt havi köz-
egészségügyi állapotáról. A jelentésről a Csiki 
Lapok is megemlékezett. 

A jelentés örvendetesnek egy cseppet Bem 
volt mondható, sót igen elszomorítónak jelen-
tette ki a főorvos,  hogy a ködön felüli  köz-
ségekben és több gyergyói községben a jár-
ványos betegségek, különösen a gyermekek 
között, nagy erővel felléptek  és sok áldozatot 
kívánnak. Elnöklő főispán  részletesen informál-
tatta magát és a bizottságott a gyermekhalan-
dóság arányairól és a tett óvintézkedésekről. 
Dr. Veress Sándor főorvos  kimerítő jelentést 
tett és ezt ugy az elnöklő főispán,  mint a köz-
igazgatási bizottság megnyugvással tudomásul 
vette. A többi tulajdonképpen a közegészség-
ügyi hatóságra tartozna, mely minden embe-
rileg lehető intézkedést megtett, hogy a jár-
ványt lokalizálja és elfojtsa. 

Vissza kell azouben újból térnünk ez ügyre, 
mert nem hagyhatjuk szó nélkül a Gyergyó-
szentmiklóson megjelenő „Csikvármegye* c. 
laptársunk 7. számában megjelent és Sümegi 
Vilmos országgyűlési képviselőhöz intézett nyilt 
levelet, mely nemcsak azért keltett mindenfelé 
megütközést, mert valótlanságot közöl, de szo-
katlan módjánál fogva  is, melylyel egyenesen 
a parlament elé (!) akarja vinni a kerület kép-
viselője utján a járványos betegségek teljesen 
hamis színezésbe öltöztetett ügyét akkor, mi-
dőn a hatóságok mindent megtettek a járvány 
elfojtására.  Azt esetleg elérhetné vele laptár-
sunk, hogy saját vármegyéjét az ország szine 
előtt — minden alap nélkül — befeketítse  és 
a közvéleményt hátrányunkra megtévessze, de 
hogy ezzel nem szünteti meg a jelenlegi na-
gyon Bzomoru állapotokat, azt felesleges  taláu 
Hangsúlyoznunk. 

A közegészségügyi hatóság kötelességsze-
rűen, a kellő időben megtett minden intézke-
dést a járvány emberileg lehető lokalizálására. 
Nem szándékunk egyáltalában senkit védeni, 
de a valóságról fel  kell világositanunk a kö-
zönséget akkor, midőn azt látjuk, hogy a „Csik-
vármegye" teljesen hamis beállítással és va-
lótlan adatok közlésével mesterségesen mág 
nagyobbra akarja fújni  a dolgot. Talán azt 
hiszi, hogy ó és a parlament azonnal meg fog 
ják szüntetni a bajt I ? .Vagy minden gyermek 
mellé egy őrangyalt, egy orvost' fog  állitaniJ ? 

Az Ugy és a közönség érdekében szüksé-
gesnek tartottuk alaposan utánna járni a tett 
hatósági intézkedéseknek. Sajnos, a baj meg-
van és ez nagyon elszomorító, mert különösen 
Gyergyóujfaluban  a gyermekhalandóság meg-
lehetős nagy arányokat öltött. A közönség meg-
nyugtatására írhatjuk azonban, hogy Oyergyó-
ujfaluban  már sikerült lokalizálni a járványt 
óa remélhetőleg nem fog  tovább terjedni. Ter-
mészetesen a járványt máról-holnapra elfojtani 
nem lehet és hosszabb idő szükséges annak 
teljes megszűnésére. 

A vármegye alispánja január 15-én, miután 
H Járvány nem szítat meg, 684—916 ai. sz. a. 

a belügyminisztertől járványorvos kiküldését 
kérte, tehát négy nappal előbb, mint a .Csik-
vármegye* január 19 én megjelent számában, 
a járásorvos kirendelését Bzóvá tette. Sót ja-
nuár 19-én 901—916. ai. sz. alatt már leérke-
zett a belügyminiszter 7222—916. sz. rendelete, 
mely felhatalmazta  a vármegye alispánját, hogy 
dr. Tibold Károly gyimesbükki járványorvost 
rendelje ki Oyergyóujfaluba. 

Dr. VereBS Sándor tiszti fóorvus  január 18 
éB 19-én, tehát két napig a járvány területén 
volt és a Bzüksóges rendszabályokat személye-
sen ellenőrizte. Laptársunk a hírek rovatában, 
.az igazsághoz hiven" megemlékezik a főor-
vos kiszállásáról, nem vesz fáradságot,  hogy 
meggyőződést szerezzen a tett intézkedések-
ről, hanem pennát ragadva, annyira rosszhi-
szemű, hogy a járvány területén csak egy orvost 
lát, holott Gyergyószentmiklóson és az egész 
gyergyószentmiklósi járásban, — kivéve a 
gyer^yóremetei hadbavonult községi orvost — 
a világháború dacára, az összes hatósági orvo-
sok helyükön maradtak I Sőt a főorvos,  január 
20-án visszaérkezve a járvány területéről szék-
helyére, mégu^yanazon napon kirendelte dr. 
Tibold ^Károly járványorvost Oyergyóujfaluba. 

Az sem áll, hogy 30000 lélek lakik a jár-
vány területén, mert 19.000 lelket mutat a sta-
tisztika, kikből bizony sokan védik ásóval és 
fegyverrel  távol, a harcmezőn a hazát. így is 
a járvány területén éppen ugy állanak az or-
vosi viszonyok, mint béke idején,  sőt  még 
jobban! Gyergyóujfaluban  ugyanis béke ide-
jén nem volt orvos, most pedig külön Járvány-
orvos rendeltetett ki a községbe. A szomszé-
doB Gyergyóalfaluban  van dr. Péter Zoltán köz-
ségi orvos, Gyereyószentmiklóson dr. Dobribán 
Antal járásorvos, az ország egyik legkiválóbb 
járásorvosa, dr. Nagy Lajos városi orvos és 
még dr. Fejér Dávid, habár állandó orvosi 
prakszist nem is folytat.  Szárhegven dr. Sziny 
János és Ditróban dr. Mezey Géza elismert 
községi orvosok helyükön maradtak, csupiin 
tehát Gyergyóremetéról vonult hadba dr. RM-
bin Jenő, mint hatósági orvos, A többi ható-
sági orvos Gyergyószentmiklós városban és a 
járásban mind helyén maradt, sót Gyergyóuj-
falu  még külöu járványorvost is kapott. Gy r-
gyószentmiklósról Kertész és Borbáth orvosok 
igaz ugyan, hogy hadbavonultak, de mindket-
ten csak magánprakszist folytattak. 

Ha már most a világháború szemüvegén 
vizsgáljuk akár a vármegyei, akár az országos 
állapotokat, tudja-e c .Csikvármegye* v.igy 
vájjon most tudomásul veszi-e, hogy a gyergyó 
szentmiklósi járásban az orvosi viszonyok, az 
adott körülmények között, teljesen kielégi tők 
és ezért nem szükséges a parlamenthez és 
Sümegi Vilmoshoz folyamodni  Begits gért, kü-
lönösen nem valótlan adatok közlésével?! 
Vagy nincs-e e vármegyében főszolgabíró,  alis-
pán, közigazgatási bizottság, ha éppen mulasz-
tás forongna  fenn,  aminthogy nem forog  fenn 
a hatóság rászéról. A járásban az orvosi vi-
szonyok annyira kielégítők, hogy ha összeha-
sonlítjuk Csikvármegye többi járásaival, való-
ban rosszul jön ki a többi járás. 

Ugy látszik a .Csikvármegye* nem ukarja 
tudni, hogy világháború van, hogy a lapok 
szerint 6000 polgári orvosból 5500, de 5000 
egész bizoqyosnn háborúban, a harctéren van, 
hogy a gyergyótölgyesi járás hossza' b ideig 
egyetlen orvos nélkül (!) volt, hogy dr. Nagy 
László gyergyótölgyesi járásorvost, m!at egyet-
lent, sokszoros és a legnagyobb ne hézségek 
leküzdése után lehetett csak bazaazabadságol-
tatni és az egész járásnak  ma is c?ak egy 
orvossá van 1? De nem áll jobban a többi járás 
sem A szépvizinek szintén csak egy orvosa 
van, a kászonalcsikinak és felcsikinak  2-2, mig 
ezzel Bzemben a gyergyószentmiklÓBisak hat 
hatósági orvosa van. 

Természetes, hogy ily kevés Bzámu orvos 
nem elég az előbb emiitett járásokba, de vi-
Bzont ha figyelembe  vesszük azt, ho<y 6000 
polgári orvosunkból 5000 a harctéren van, 
egész bátran állithatjuk, hogy mi el̂ a; jól ál-
lunk orvosok dolgában az ország má, vidékei-
vel szemben. 

A gyergyói járványos betegségek fllépése 
igen elszomorító éppen most, mikor a ma-
gyarság a harctereken ia vérzik és pusztul. 
A hatóságot azonban nem lehet vádolni ebben 
az ügyben, mert minden emberileg lehetőt 
megtett a járvány tovább terjedésének meg-
gátlására. Az eredmény máris megvár, mert 
a járvány Gyergyóujfaluban  lokalizálolott és 
remélhetőleg az eddiginél nagyobb arányokat 
nem ölt. Ismételjük azonban, hogy a teljea 
megszűnés máról-holnapra nem várba'.ó. 

A temetésekhez és általában a községbe 
csendőrség rendeltetett ki már régebb és az 
elkülönítés mindenütt a lehetőség szerint ke-
resztül vitetik, a gyergyószentmiklósi piacra 
csak olyan termények vihetők be, melyekről 
a községi elöljáróság igazolja, hogy fertőzés-
mentes házból azármazik. 

Gyergyóujfaluban  1915-ben csak 30-al volt 
több a halálozás, mint 1914 évben és 1914-ben 
ll-el több, mint 1913 évben, ami tekintve a 
háborút és uralkodó járványt, az előreszámítás 
kereteit alig haladja tul. Ezenkívül figyelembe 
veendő, hogy Gyergyóalfaluban  a járványos 
betegségek nagyobb része nem skárlát, hanem 
kanyaró és vöröshimlő (rubeóla). Alfaluban 
egész januárban csak egy gyermek halt meg 
hevenyfertózó  betegségben, Gyergyóujfaluban 
20, Tekerőpatakou 5, Vaslábon 1. 

A háború sok csapással Bujtja az itthon-
maradottakat is. Majdnem mindenben a polgári 
érdek enged a katonaival szemben, mindkettőt 
pedig lehetetlen kielégíteni tökéletesen. A haza 
mindenelótt a jelszó s hogy e célért a háború 
milyen elváltozásokat és kényszerhelyzeteket 
teremt, azt már bőven volt alkalmunk tapasz-
talni. Ugy a katonai, mint a polgári hatóságo-
kat hazafias  munkájukban kötelességünk tá-
mogatni, de nem ugy, hogy valótlan adatok-
kal egyenesen a parlamenthez futunk  Begélyért, 
vészkiáltásokkal pánikot igyekszünk teremteni, 
mert ugyan mi lenne, ha az ország minden 
részéből hasonló lelkiismeretességgel mindenki 
egy-egy nyilt levelet irna és azt csakugyan 
tárgyalni is kezdenék a parlamentben. Igazán 
nem szolgálná a mindennél fontosabb  katonai 
érdekeket, mely előtt e nehéz időkben minden 
más háttérbe szorul és amely nem engedi 
meg, hogy 5900 orvos visszatérjen polgári 
foglalkozásához. 

Jó lesz tehát más alkalommal alaposabban 
körülnézni a mindent nem a tetején kezdeni. 

Ott hátul... 
Mikor az ütközet- vagy málbavonathoz a 

lőszerpótlás éB az élelmezési szolgálat ellátá 
sára beosztott katonák harcvonalbeli bajtár-
saikkal találkoznak, mindig zsebre kell vágják 
azoknak lekicsinylő kérdésüket. 

— Hogy vagytok ott hátul ? — 
Pedig bizony eltekintve azt az emberfeletti 

munkát, melyet ezen osztagokra szolgálatuk 
ró, igen sokszor élnek át ők is nehéz, vesze-
delmes órákat. 

Az ütköíetvonatok, melyeket a Bzázadok 
lőszerkocsijai és mozgókonyhái alkotnak, min-
dig az ellenség ágyú- és legtöbbször puskatü-
zének ÍB körletében állanak föl.  És mig a csa-
patot a srapnellek elól biztos fedezékek  vé-
dik, addig ezek szabadban, vagy fedezéket 
alig nyújtó házcsoportok között kell tűrjék a 
reájuk irányitott ágyutüzet. 

Majd lőszerrel és élelemmel hevea harcok 
ajatt kell caapataikhoz vonulniok, mart hisz 
lőszer nélkül éa éhesen a magyar honvéd sem 
harcolhat. 

De a front  mögötti katona azért a „Csatár* 
előtt nem emiitheti az őt érő veazedelmeket, 
mert az kigúnyolja : „caak ott hátul*, hangzik 
feléje  a guny, és a csatár talán még azt Bem 
veszi komolyan, ha hallja, hogy „ott hátul* va-
laki sebesült, vagy valakit széttépett a gránát. 

Meg lehet bocsátani ezt a csatárnak, mert 
„ott hátul" érte vannak, az ellenséggel ó néz 
farkasszemet,  ff  méri össze fegyverét,  de elég 
saines az a kép is, a melyet az .ott hátul" 
élők elismerésméltó munkájuk tár szemeink 
elé. — Néha borzalmasan színes, hogy futna 
töle az ember be egészen a lövészárokba. — 

Nézzünk egy napot hát az ők életükből is. 
A Galicziában újévre fellépő  orosz offen-

zíva a frontra  Bzóllitja pihenő tartalék csapa-
tainkat. 

Gyalogságunk félelmeteB  kigyója lassan ka-
nyarog át a mezőkön abba az irányba, hon-
nan az ujabban annyira felkapott  pergőtilz mo-
raját veri füleinkhez  a szél. A géppuskás osz-
tagok málhás lovai ugy festenek  a csapatok 
végén, mintha annak a nagy kigyó farkának 
pikkelyei volnának. 

Ezeket követi az ütközet-vonat. A gyalog-
ság lepihen a Bzántóföldekre.  Erre a „gulyáa-
ágyuk" beolvadnak a csapat közé, B néhány 
perc múlva ott párolog minden baka előtt a 
kész ebéd. Pólóra múlva a csapat tovább vo-
nul, az tttközetvonat utána, de a vacsora már 
ott fő  a mozgó konyhán, hogy a csapat me-
neteléae alatt ia pontosan kapja étkezését. 

A merre elhaladnak a száraz fadaraboktól, 
kerítés roncsoktól megtisztul az ut környéke, 



4. m. C S I K I L A P O K -ik oldal. 
A szemfüles  szakácsok konyhájába kerül az 
mind. Óbégathat a pollák I 

K . . . . községbe érünk be. Gyalogságunk 
a falu  fölött  levő tartalékállásokba vonul föl, 
a vonat pedig a községbe marad. 

A község csendes, elhagyatott. Lakosságát 
haAvezetőségünk kilakoltatta és elszállította 
messze a fronttól.  A házak egyetlen lakói a 
régiek közül a macskák. A legtöbb ház ajtói, 
ablakai hiányzanak. Az ablakok a fedezékekbe 
vándoroltak ki, hogy a föld  lakóinak világos-
ságot bocsássanak oda le, az ajtók pedig bi-
zony tűzre kerültek, mert kevés itt a tűzifa. 
Helyüket zsákok, ponyvák pótolják, a ház egyik 
felét  katonák, másik felét  lovak foglalják  el. 

A  község közelében a dombok alján és ol-
dalában tüzérségi ütegek húzódnak meg, a köz-
ségben pedig ezeknek lőszeroszlopai csinálnak 
nem kis forgalmat. 

Első kérdésünk az, hogy szokta-e a muszka 
megtisztelni egy-egy gránáttal a falut? 

— Majd meglátják — feleli  egy aiföldi  tü-
zérkáplár. 

Ebből mindent tudunk. Kisé kedvetlenül 
bujunk be egy még üresen levő. bűzös vályog 
házikóba, s alapos tisztogatással lakhatóvá tes-
szük azt. A tüzérektől megtudjuk, hogy négy 
nap óta hevesen támad itt az orosz, de jóleső 
érzéssel vesszük tudomásul azt is, hogy hiába 
támad, mert állásaink úgyszólván bevehetet 
lenek. 

Este van. Ilyenkor kezdődik itt az élet 
Konyhák dörögnek ki a rajvonal felé,  s lőszer-
kocsik munícióval a holnapi napra. Csapatok 
váltják fel  egymást csendben, egy hang, egy 
szó nélkül Ügy jár itt mindenki, mint az ár-
nyék, hisz mindenki tudja, hogy egy hangosan 
elejtett szó elég ahhoz, hogy idecsaljon egy-
két muszka gránátot. 

A vacsora kiosztásával nincs vége még a 
csapat napi étkezésének. A konyha viaszatér, 
s éjfélre  újra útban van a rajvonal felé  jó erős, 
forró  teával. Hajnalra pedig újra a kávéval. 

Mire a hajnal fölvirrad,  a rajvonal felé  ve-
zető utakat kémlelheti a muszka. Egy egy ma-
gános baka, vagy lovas látható csak a kikre 
bizony nem érdemes lőni. 

Szép derűit napra ébredünk föl,  rövid szen-
dergésünkből. 

Vésztjosló csend uralkodik a vidéken. Kis 
idő múlva repülőgép berregése hallatszik. A 
házak elé kiállnak a bakák, s minden tekin-
tet a közeledő gépmadár felé  irányul. Min 
denki az akarja tudni, hogy milyen gép köze-
zeleg, ellenséges-e vagv saját? 

— Saját — hangzik kis idő múlva a meg-
nyugtató megállapítás, s a következő pillanat-
ban mindenki közömbösen lát dolga után. 

Alig halad tovább ez a gép, tO'npa, idegen 
berregés hallatszik újra felülről.  Hatalmas két-
fedelű  tűnik szemeink elé. Egyenesen a köz-
ség felé  tart. Halk kattogás vegyül a motor 
zúgásába, s rémülten tapasztaljuk, hogy a re-
pülőgépről géppuskával a községet lövik. Pil-
lanat alatt megtisztul a kocsik, házak környéke 
a katonáktól, s mindenki sáppadtan lapul oda 
a házak, kőkerítések oldalához. 

A gép állani látszik a levegőben, néhány 
befogott  lőszerszállító lóra rálövöldöz, azután 
még egy ideig kovályog ott fönt,  s végre to-
vább megy. 

A megkönnyebülés sóhaja szakad föl  keb-
lünkből, s elhagyjuk rejtekünket. Izgalmasan 
tárgyalja mindenki az elmúlt percek történe-
tét, s a következő pillanatban az ékek árja 
indul meg. Egyik baka a másikat vicceli ré-
mülete miatt, s félóra  múlva el van felejtve 
minden. 

Délfelé  futótűzként  terjed a hír, hogy fog-
lyok vallomása szerint az oroszok ma ismét 
támadnak. Az ütegek lőszert kérnek. A lőszer 
oszlop lázas munkába kezd. Ugy néz ki a köz-
ség mint egy fölbontott  hangyaboly. Most már 
jöhet viBsza a repülőgép, munkája mellől nem 
szabad ellépni senkinek, ha még ugy géppus-
káz is az. 

A levegőben még mindig az a nagy csend, 
az a bántó csend, melyről mindenki tudja, hogy 
vihart jósól. A konyhák elindulnak az ebéddel 
a rajvonal felé.  Mozgókonyhán viazik az ebé-
det a mig észreveszi a muszka őket, 8 akkor 
kiemelik az üstöt, a a szakácBok vállukon rú-
don szállítják tovább. 

Pontban déli 12 órakor gyér ágyúzás veszi 
kezdetét, mely percről percre erősödik. Negyed-
óra alatt tombol a csaták csatája. A levegő-
ben a gránátok, arapnellek sivitáBa, üvöltés-
egy idegbontó síró zogásá olvad össze. A föld 
nyög, morog, bömböl a szakadatlan dörgóstőL 

A láthatáron összefoly  a srapnellek füstje,  s 
azokba ijesztő rémséggel vágódnak föl  a grá 
nátok által ütött fekete  föld  és fűst  oszlopok. 

„Ott hátul" minden ember sáppadt arccal, 
szorongó szívvel jár kel. Eiült újra a jókedv 
a katonák közül. Mintha elszálló lelkek sóhaja 
kiáltana ki e vad féktelen  üvöltésből, megil-
letődve a halál gondolatával tesz-vesz minden 
ember. Tekintetük minduntalan odatapad a köz-
séget félkörben  övező dombláncolatra. A po-
kol néz simán felénk  minden rémségével. A 
gránátok ugy verik föl  a földet,  mint a csen-
des viztükört az ólmos eső. 

Ütegeinket a sorban elvillauó lángok jelzik, 
amint válaszolnak az ellenság vad tüzére de-
rék tüzéreink. 

Egy tüzér áll mellettem, s tekintete mere-
ven csüng egy ponton. Egyszerre fölordít: 

— Jaj az ütegünk I — 
Elhűlve látom, hogy az egyik üteget négy 

gránát undok füstoszlopa  fedi  el. Még el sem 
oszlik a füst  újra négy fekete  oszlop emelke-
dik az üteg mellett égnek. 

A tüzér halálra vált arccal figyel.  A gyé-
rülő füstben  gyors egymásutánban öt lángocska 
villan meg, s nyomban reá öt dörrenés csapja 
meg fülünket. 

— Hála Istennek I — rebegi a tüzér, s 
elrohan kacagó arccal mellőlem. 

A tüz alatt álló dombok alján és oldalá-
ban lŐHzerkocsik jelennek meg. 

„Hátulról" szállítanak muníciót. Elhűlve né-
zem. Megállás nélkül halad a domboldalon föl-
felé  egy, kettő, négy kocsi. Most fölérnék  a 
dombtetőre. Az orosz látja. Remegve számlá-
lom a perceket. Most, most fog  tüzelni reá-
juk, most vágódik a gránát rémes fekete  füstje 
fölfelé  a lovak közül, most, most repül a hat 
ló, az öt tüzér cafatokban  az ég felé.  De nem, 
késik még, de reájuk irányitjak az agyukat, 
azért késik. Érzem, hogy őrülten szaladgál a 
vér ereimben, minden idegszálam remeg, 
örökkévalóság az a néhány pillanat, a mig a 
lovak átszágu'danak a dombtetőn, megvan I 

Fohász szakad föl  szivemből, de ajkaimon 
hal el. Az utolsó kocsi három gránát rettene-
tes füstjében  vesz el Bzemeim elöl. Síró ka-
cagás tódul torkomba, mikor látom, hogy a 
hat ló a füstből  tovább vágtat. 

* A -domb másik oldalán egy konyha eresz-
kedik alá. Gránát vágódik elebe. Akonybaelé 
fogott  négy ló megtorpan, majd letérnek az 
útról s a domb meredeke felé  ereszkednek 
alá. A következő percben újra egy gránát vagja 
fel  a földet  a konyha oldalánál. És nem ro-
hanhatnak szegény emberek erről a rettenetes 
helyről, mert a meredek oldalon tartaniok kell 
a konyhát, hanem felborul.  Még három gránát 
kíséri őket járhatóbb útra, honnan gyorsabban 
ereszkedhetnek alá. 

A lószeroszlopok parancsot kapnak, hogy 
indulásra álljanak készen. Lakásunk felé  indu-
lok, hogy holmimat összepakoljam. 

Rettenetes dörrenés rázza meg a házikót. 
Kirohanva látom, hogy a házunk előtti uton 
álló tüzérségi lőszer kocsik hatalmas füstgo-
molyagha vannak burkolva s a füstből  egy 
kocBi kerlil ki összetört hátsó kerekeivel, jaj-
gató sebesültek mászkálnak a sárban. 

Egy kóboros kocsi pedig lovakkal, ember-
rel együtt gurul az útról le a néhány méterrel 
alább folyó  patakba. Ujabb dörrenések, ujabb 
füsttömegek. 

A „hátul" levőkön a sor. Mindenki, ki ló-
val, kocsival, ki egymagában őrülten rohan a 
helytől, hol a lövedékek robbantak. 

Elhagyom a szobát s az itt sürün álló há-
zak közül — hol veszedelmesebb az ágyútűz — 
egy tisztás fele  szaladok. Sivítva száll egy 
ujabb lövedék fölénk  s a következő pillanatban 
siketitő dörrenéssel robban szét. 

Akaratlanul simultam egy alacsony házikó 
Bzalmafedelé  alá s szorosan mellém egy hajtó 
katona. Dorombolva, visítva repült köröttem 
száz szilánk, száz golyó. 

Feljajdul a honvéd mellettem, az öreg 
Égető: 

— Engem ért — s mutatja vértől csöpögő 
összezúzott kezefejét. 

Tovább rohantam oehány lépésnyire. Az 
épületek falához  reszkető katonák lapultak 
meg. Széttekintek, hogy alkalmas védőhelyet 
keressek magamnak. Sehol semmi. 

Egy ujabb lövedék üvöltésére levágódtam 
egyik ház falához  a katonák közé én is s ott 
órákig szorongva vártam a legrettenetesebb 
ágyutüznek a végét. 

Végre az ágyútűz alábbhagy, a katonák 
előkerülnek az épületek közül. Főzik tovább 
az ételeket, szállítják tovább a lőszert s hall-
gatnak arról, ami történt: .Ott hátul*. 

F, J. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Földrengés. Ma, szerdán reg-

gel 8 óra 30 perckor hatalmas földren-
gés vonult keresztül vármegyénkén. 
Két igen erős, észak déli irányú lökés 
kimozdította a bútorokat helyükből és 
a kisebb tárgyak 1—2 percig erősen 
kilengtek. A két erős lökést több ki-
sebb követte, szerencsére azonban, kár 
sehoi sem esett. Ez a földrengés  telje-
sen hasonló volt ahhoz, mely ezelőtt 
8 évvel, 1908. évi november havában 
vonult végig városunkon. A földrengés 
nagyobb ijedelmet nem keltett. 

— Királyi kitüntetés. A hivatalos  lap 
legutóbbi  száma közölte,  hogy a király 
dr.  Sándor  László  államrendőrségi 
tanácsosnak a Ferencz  József  rend 
lovag  keresztjét  adományozta.  Sándor 
László  a háború kitörésének  első  nap 
jától  kezdve  mint  államrendőrségi 
tanácsos országos érdekű  ügyekben a 
legsúlyosabb  és  legfelelőségteljesebb 
munkakört  tölti  be s nevét  a legbo-
nyolultabb  kérdésekkel  kapcsolatban 
olvashattuk,  amelyeket  mindig  csodá-
latos  szívóssággal  és  éleslátással  de-
rített  ki. Sándor  tanácsos kitüntetése 
egész  vármegyénkben  őszinte  örömet 
keltett. 

— Dr. Szilágyi Lajos kitüntetése. Dr. 
Szilágyi Lujos cs. esi ktr. kamarás századosnak, 
a budapesti honvedkerületi parancsnokság ve-
zérkari főnökenek,  a Külügy-Hadügy hetiszemle 
alapitojanak a király a haboru alatt teljesített 
kitűnő szolgálatai elismeresóül a hadiekitmé-
nyes katonai érdemkeresztet, Ferenc Szalvátor 
főherceg  pedig a Vöröskereszt hadiékitményes 
II. osztályú diszjelvényet adományozta. 

— Kitüntetett 82-esek. Ö cs. és kir. 
apostoli Fel&ego Windauer Vilmos szazadost 
a hadiékitményes 111. oszt katonai érdemke-
reszttel, Jandourek Vencel I. oszt. Bzámvevó 
altisztet pedig a vitézségi érem szalagján levő 
koronás ezüst szolgálati kereszttel tüntette ki. 
Német hadi emlék érdemérmet kaptak az el-
lenseg előtt tanúsított vitéz magatartásukért: 
Gál András és Szabó Lőrinc tiszthelyettesek, 
valamint Oláh DeneB törzsőrmester, I. oszt. 
ezüst vitézségi érmet nyertek hősies viselke-
désükért: Fogarassy Balázs, Kovács Kálmán, 
Varga Jenő tart. zászlósok, Solnay Dénes tart. 
hadapród, jelenleg zászlós, Simó Baias tizedes. 
II. oszt. ezüst vitézségi ermet kaptak: Berecz 
Gyula tart. zászlós, Kerekes Elek tart. őrmes-
ter, Fikó Péter, Orbán Sándor tizedesek, Bokor 
Dénes, Franczia György, Madarász Lajos és 
Molnár Ferenc gyalogosok. 

— Vöröskeresztes kitüntetés. Ferencz 
Szalvátor főherceg  a katonai egeszségügy kö-
zül szerzett érdemeiért Dr. Bodo Farkasnénak 
a Vöröskereszt hadiékitményes ezüst diszér-
mét adományozta. 

— Áthelyezés. Zakariás Imre erzsébet-
városi kir. törvényszéki jegyzőt bárom hónapi 
időre a csíkszeredai kir. ügyészséghez helyez-
ték át. 

— Az uj csendőrkerületi parancsnok. 
A király Spalla Aurél ezredest, a pozsonyi V. 
számú csendórkerület beosztott törzstisztjét, 
a brassói VII. számú csendőrkerület parancs-
nokáva kinevezte. 

— A csikszentmártoni hadsegélyzö a 
katonáknak. Dr. Nagy  Jenő,  a csik-
szentmártoni  hadsegélyzö  bizottság 
elnöke,  42 darab  sált,  28 pár érmele-
gitőt  és  7 pár térdvédőt  küldött  be 
Gyalókay  Sándor  főispán  urnák, a 
katonák  között  leendő  szétosztás  végett. 
Gyalókay  főispán  ur, a bizottság  inten-
cióihoz  képest,  a mintegy  500 korona 
értékű  meleg  ruhanemüeket  elküldötte 
a brassói m. kir.  24. honvédgyalog-
ezred  pótzászlóalj  parancsnokságnak, 
mely azokat  a csiki  katonák  között 
fogja  kiosztani.  A nemes és  áldozat-
kész  adományért  Gyalókay  főispán  ur 
meleg  elismerését  és  hazafias  kösző' 
netét  fejezte  ki ugy a bizottságnak, 
mint  agilis  elnökének. 



4. oldal 

— Bőséges gyermekáldás. Csik-
szentimreí Pál Józsefné  szül. Ilyés Bor-
bálának január 22-én este három ép, 
erös és egészséges fiúgyermeke  szüle-
tett. Anya és gyermekei teljesen jól 
vannak. Az apa az nap ment a harc-
térre, mikor a hármas ikrek születtek. 
A szülőknek az újszülötteken kivül még 
négy gyermekük van. 

— Öngyilkosság. Fülöp Imre hon 
véd hadapród vasárnap reggel szolgá-
lati fegyverével  mellbe lőtte magát, 
állapota nem életveszélyes. Tettének 
oka ismeretlen. 

— Jótékonyoélu előadás. A cslkszentsimonl 
ifjúság  1916. évi február  hó 6-án és 7-én, az iskola 
termeben, jótékonycéla műkedvelő előadást rendez, 
a háborúban hősi halált halt csikszentsimoni katonák 
emlékoszlopa javára. Színre kerlll: A csikós, Szigli-
geti Ede 3 felvonásos  népszinmfive,  a következő sze-
reposztással : Karvasiné, Özvegy, Szép Ilona. Ormodi 
Asztolf,  fia  az első férjétől,  Nagyormod ura, Bardocz 
Dénes. Ormodi Bencze, ennek unokabátyja ifj.  Virág 
Mihály. Kis Bálint, parasztgazda, Szőke Dávid. Rózsi, 
leánya, Virág Erzsike. Erzsók, ángya, Darvas Ilona. 
Márton* csikós, Virág Lajos. Andris és Ferke, boj-
tárjai, Inoze István és Virág B. Szárnyai, szomszéd 
földes  ur, Jánosi Ferenc. Torkosi, jegyző, Vámon, 
rektor Nagyormodon, Incze V,, Réti András. Geor-
ges, Bencze inasa, Virág R. Peti, Asztolf  inasa, Szép 
Béla. Labdncsné, gazdasszony Incze Veronika. Korcs-
máros, Szép János. Befejezesül  Incze Katicza, Szép 
Ernő „Imádság" clmü költeményét szavalja. Hely-
árak : I-ső r. ülőhely 1 K 40 f.  íl-od r. ülőhely 1 K. 
Állóhely 80 L Kezdete este fél  8 órakor. 

— Mozi. Az Edison mozgószinházban ja-
nuár hó 30 án d. u. 4 és este 8 őrikor szinre 
keriil: 1. Éjjeli kaland, dráma 3 felvonásban. 
2. Legújabb harctéri felvételek.  3. A sofför 
kisasszony, vígjáték 2 felvonásban.  4. A ré-
szeg férj,  komikus. 

— Újból kivetik a hadi-adót. A má-
sodik háborús esztendő a hadsegélyezés foko-
zása és kiterjesztése következtében akkora 
kötelezettségeket ró az államra, hogy másod-
szor is kénytelen mindazokat, akiknek az 1915. 
évben 20.000 koronánál nagyobb jövedelmük 
volt, hadiadóval megterhelni. A pénzügyminisz 
ter az indemnitás javaslatbcn megkapta erre 
a törvényes fölhatalmazást  s annak alapján 
— mint hiteles forrásból  értesülünk — az ösz-
szeiró bizottságok a pénzügylgazgatóság köz-
bejöttével meg is alakíttattak s működésűket, 
melyet március 15 ig kell befejezniök,  a na-
pokban meg is kezdik. Az összeiró bizottság 
3 tagból és 3 póttagból áll, elnököt és elnök-
helyettest a pénzügyigazgatóság nevez ki, a 
városi tanács két tagot és három póttagot 
választ. Tulajdonképpen nem lesz külön ösz-
szeiráB, hanem egyszerűen az 1916. évi egye-
nesadó bevallása alapján fogják  a bizottságok 
összeválogatni a hadiadózókat. Egyelőre csak 
a varosokban foly  ez a munka, hol persze 
több adóalany van. Különben szakértők szerint 
az idén a hadiadó többet fog  jövedelmezni, 
mint tavaly, mert a pénzügyminiszter rende-
lete alapján a nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatoktól húzott jövedelem is hadiadóköteles. 

— A 24-68 honvédárvák sorsa. A 
brassói 24. honvéd gyalogezred, mely a har 
cokban vitézségével a hősök közt is az első 
helyet vivta ki, és a székelységnek soha el 
nem hervadó babérokat szerzett, a humanitás 
terén is példáját nyújtotta a nemeslelküségnek, 
a bajtársi kegyeletnek és fajszerető  hazafias-
ságnak. Az ezred tisztikara egy alapot léte-
sített „A m. kir. brassói 24. honvéd gyalogez-
red hősei árváinak neveltetési alapja" cimen, 
melynek célja, miként az a címben is foglal-
tatik, mindazon árvák neveltetéséhez segéllyel 
hozzájárulni, kiknek atyjuk az ezredben szol-
gálva, a háború folyamán  elhalt és segélye-
zésre rászorult. Eddig az alapvagyon 25.000 
korona névértékű III. kibocsátású 6 százálé-
kos hadikötvény, mely az ezred harctéren 
levő tisztjei és legénysége adakozásából gyűlt 
össze. A gyűjtés tovább folyt  és az alap még 
növekszik. Az alapszabályok most jóváhagyás 
végett a minisztériumba felterjesztettek.  Erre 
hivatalból adakozik mindenki, akit valamelyes 
öröm ér. Pl. kitüntetés, előléptetés, stb. stb. 
Az alap a tisztikar kezelésében marad, a se-
gélyek is általa intéztetnek el. Az alapsza-
bályokat jóváhagyás után teszik közhírré. 

• 

Ennyit tartunk szükségesnek közölni arról 
a nem&s célú árva-alapról, melyet 24-es hon-
védeidk gyűjtötték össze a harctéren, gigászi 
kttedelműkben módot és időt találva a jóté-
konyság gyakorlására is. Az alapot termé-
szetesen még bővíteni kell, hogy majd fel-
Bcáritbassuk azoknak az árváknak könnyeit, 
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akiknek atyjuk, hozzátartozójuk a braBSÓi 24. 
honv. gy. ezred kötelékében teljeBitette kö-
telességét én halt meg hazájáért A társada-
lomnak is meg kell mozdulnia I 

— Kereskedelmi kapcsolat .Spanyol-
országgal. A m. kir. kereskedelmi, muzeum 
értesítette a kereskedelmi és iparkamarát, hogy 
Spanyolországban már most élénk érdeklődés 
mutatkozik az iránt, hogy a már fennálló  ke-
reskedelmi összeköttetések Magyarországgal 
éB Ausztriával kibővítessenek és szorossabbakká 
füzessenek.  A spanyol kormány súlyt helyez 
arra, hogy a spanyol kereskedői körök leve-
lezés utján már most lépjenek összeköttetésbe 
kereskedőink és iparosainkkal, hogy a háború 
után a forgalom  nyomban megindulhasson. 
Spanyolországból déli gyümölcsök, főzelék-
félék  és rizs hozhatók be, tehát oly cikkek, 
a melyek eddig Olaszországból jöttek hozzánk. 
Ott viszont igen nagy érdeklődés mutatkozik 
ipari termékeink iránt. Azzal juttatja ezt a 
kamara az érdekelt kereskedők és iparosok 
tudomásár», hogy azok, akik ilyen összeköt-
tetést óhajtanak létesíteni, közöljék ebbeli 
szándékukat a kamarával, amely készséggel 
vállalja annak létrehozását. íme már itt az 
egyik alkalom arra, hogy mellőzhessük a hűt-
len Olaszországot. Hogy azonban neki ántánt 
cimborái fognak-e  módot nyújtani arra, hogy 
azok az alattvalói, akik eddig Magyarországon 
kerestek foszlós  bélü habfehér  kenyeret, azt 
náluk, ántantéknál találják meg és hogy min-
dazon terményeit, a melyeket eddig nagy tö-
megekben mi vásároltunk meg, cimborái szin-
tén megvásárolják-e ? Az más kérdés. 

— A ténylegesek családjának hadi-
segélye. Többféle  és jobbára téves verzió 
kering arról, hogy ezentnl a tényleges szol-
gálatukat teljesítő katonák hozzátartozói is 
azonos hadisegélyt kapnak azokkal, akiknek 
családfentartója  tartalékos vagy népfölkelő. 
Ezt a kérdést országosan a bonvédelmi mi-
nisztérium Hadsegélyzö Bizottsága 5439/1915. 
szám alatt kelt. rendelete a következőkben 
szabalyozza: „Minden törvényhatóság terüle-
tén megállapitandók azok a. kivételes esetek, 
amelyeknél beigazolást nyer, hogy tényleges 
szolgálatot teljesítő katonáknak családtagja 
a tényleges katona bevonulása óta beállott 
betegBég, elnyomorodás, vagy az előbbi csa-
ládfentartónak  ugyanezen idő alatt történt 
halála, vagy más csapás következtében jutott 
abba a helyzetbe, hogy a bevonult családtag 
támogatására feltétlenül  rászorul. Ezen esetek-
ben az illető családtag, vagy családtagod a 
nem tényleges állományú katonák családtagjait 
megillető államsegélylyel egyenlő mérvű liadi-
segélyben részesitendók.* A jogosultak össze-
írását most rendelte el Gyalókay Sándor fő-
ispán a lőszolgabirák és polgármesterek utján. 
Az igényjogosultakat a polgármestert k és 
községi elöljáróságok írják össze, kiknek ál-
lamsegélyére a polgármesterek és főszolgnbirák 
tesznek javaslatot. Az államsegélyt a főispán 
állapítja meg és időnként az Országos Had-
segélyzö Bizottság saját pénztárából küldi meg 
kifizetés  végett. 

— Magyar kereskedelmi utazók Svéd-
országban. A marosvásárhelyi keresi i deírni 
és iparkamara tudatja, hogy a cs. és kir. 
közöB külügyminiszter ur a stockholmi cs. és 
kir. követség jelentése alapján arról mlott ér-
tesítést, hogy a magyar honosságú kereske-
delmi utazók részéről magukkal vitt áruminták 
vámkezelése tekintetében a svéd királyság 
területén ugyanoly elbánás fog  érvényesülni, 
mint a milyen a német birodalmi kereskedelmi 
utazók árumintái tekintetében már eddig Is 
fennállott.  A részletek a kamaránál megte-
kinthetők. 

— Halálozás. Kegyes József,  a csíksze-
redai róm*. kath. fógimn.  VII. oszt. tanulója 
január 23-án váratlanul elkuoyt. A szépremé-
nyű, tehetséges ifjú  tüdőgyuladást kapott és 
alig másfél  napi betegség után kiszenvedett. 
Tragikus halála mélyen sújtotta szülőit, Görög 
Péter kir. törvényszéki bírót, ki nevelő atyja 
volt és nejét, elhunyt édesanyját, Pisek Irént. 
Elhunyt tetemét, a ref.  egyház B̂  rtartáBa 
szerint tartott istentisztelet után, Múntmáros-
szigetre szállították, hol temetése 25- n ment 
végbe. Halála városunkban mély részvétet 
keltett. 

— A nyugalmazott állami tisztvise-
lők, altisztek ós szolgák s ezek Özvegyei 
egyszeri Begélye. Az Országos Hads a;ólyző 
Bizottság határozata folytán  az 1912. ja&uár 
elseje előtt az 1885. évi XI. t.-c. alapján 
nyugdíjazott állami tisztviselők, alti ;.tek és 
szolgák s ezek özvegyei egyszersmindimkorra 
szóló pénzsegélyben részeslttetnek, ha nyug-
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dijuk a tisztviselőknél az évi 3000 koronát, 
tisztviselő özvegyeknél az évi 2800 .koronát, 
altisztek és szolgák s ezek özvegyeinél az évi 
1000 koronát nem haladja meg. A segélyért 
1916 január 31-ig bélyegmentes kérvényben 
folyamodni  kell. Az e célra alkalmas kérvény-
blanketták és összes Bzükséges felvilágosítások 
a nyugdíj kifizetésére  illetékes adóhivafblnál 
szerezhetők be s a kérvények is ott záradé-
koltatnak. Nem részesülnek ily egyszeri se-
gélyben a nyugalmazott tanítók, tanárok s 
ezek özvegyei, a vármegyei, a községi, a ka-
tonai, az államvasuti nyugdíjasok, állami dij-
nokok s ezek özvegyei, a nyugbérezett állami 
napszámosok és munkások B általában azok, 
a kiknek nyugdija nem az 1885. évi XI. t.-c. 
vagy az azelőtt érvényben volt nyugdijszabá-
lyok alapján állapíttatott meg. A segélyeket 
az Országos Hadsegélyzö Bizottság az Állami 
Tisztviselők Országos Egyesületének közre-
működésével a m. kir. postatakarékpénztár 
utján fogja  az egyes nyugdijasoknak éB öz-
vegyeknek kifizettetni. 

— Balkáni gazdasági kurzus Buda-
pesten. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara értesíti az érdekelteket, hogy fo-
lyó évi február  hó elejétől 1916. évi április 
közepéig tartó kereskedelmi és gazdasági kur-
zust fog  rendezni Budapesten a m. kir. keleti 
kereskedelmi akadémia. Ezzel párhuzamosan 
török, bolgár és szerb nyelv kurzus is tartatik. 
A kurzusok ingyenesek lesznek. Csupán be-
iratási díj fejében  kell fizetui  kurzusonként 
20 20 koronát. A részletek a kamaránál meg-
tudhatók. 

— Nyugtázás. Hart Károly brassói 
kereskedő, dr. Márton László szépvhri 
főszolgabíró  utján a Vöröskereszt cél-
jaira 100 koronát adományozott. E nagy-
lelkű adományért fogadja  a Vöröskereszt 
választmányának háláB köszönetét. 

— Auguszta naptár a legjobb magyar 
irók almanachja. Jövedelme a Nemzet Háza 
rokkant-otthoné. Szépirodalmi részét irták: 
Bálint Lajos, Bede Jób, Biró Lajos, Drasche-
Lázár Alfréd,  Faragó Jenő, Hajdú Miklós, Hajó 
Sándor, HeveBÍ József,  Hervay Frigyes, Igno-
tus, Kosztolányi Dezső, Kozma Andor, Krúdy 
Gyula, Lakatos László, Lázár Miklós, Márkus 
Miksa, Molnár Ferenc, Nádas Sándor, Pékár 
Gyula, Porzsolt Kálmán, Révész Béla, Sebők 
Zsigmond, Színi Gyula, Tormay Cecil, Vajda 
Ernő. Az Auguszta naptár ára 1 korona. Meg-
rendelhető az Auguszta-Alap központi irodá-
jában (Budapest, Karoly-körut 3). Portókölt-
ségül 20 fillér,  ajánlott küldés esetén 45 fillér 
mellékelendő. Mindenkinek szüksége van nap-
tárra. A legjobb naptár az Auguszta Naptár. 
Mindenki vegye meg, mert ezzel rokkant hó-
Beinken segít I 

— Szerbiával szemben való köve-
telesek. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara közli, hogy a harmadik hadsereg 
hadtápparancsnoksága (3. Armee Etappenko-
maudo) azt a megkeresést terjesztette elő, hogy 
a szerb ipari válalatokkal szemben érdekeit 
magyar pénzintézetek iparvállalatok és más 
hitelezők figyelmeztetést  nyerjenek miszerint 
igényeik jogszerű fennállását  a nevezett ka-
tonai hatóság e|őtt okmányilag haladéktalanul 
igazolják, illetőleg anyagi érdekeik megóvása 
céljából meghatalmazott alkat küldjék Szerbiába, 
mert közhitelű okmányokkal nem igazolt igé-
nyek figyelembe  nem vehetők. 

— Rendelet az osztalékról. A hivata-
los lap egyik legközelebbi száma közölni fogja 
a pénzügyminiszter rendeletét, amelyben a 
nyilvános Bzámadásra kötelezett vállalatokat 
utasítani fogja,  hogy az 1915 iki üzletévre 
vonatkozó mérlegüket milyen elvek alapján 
készítsék el. A rendelet legfontosabb  része az 
osztalék megállapítására vonatkozik és azt az 
elvet tartalmazna, hogy résgvényvállalatok 
1915. évre nem fizethetnek  nagyobb osztalé-
kot, mint amennyit a háborút megelőző három 
esztendő valamelyikében fizettek.  E három év 
maximumát túllépni ném szabad. ' 

— A városok államsegélye. A belügy-
miniszter most értesítette leiratban a városo-
kat, hogy kiutalta részlikre az 1916. évre 
szóló rendes államsegélyt. A rendőrségi állam-
segélyből ez alkalommal, épp ugy mint a 
uţult év elején, 2 millió koronát oazt ki a mi-
niszter a városok között, mely segélyből elş6-
sorban rendőrségi, egyébként pedig más köz-
célokat szolgáló kiadásokat, kell fedezni.  A 
hátralevő égy millió kórpna szétosztásáról a 
miniszter annak Idején fog  rendelkezni, aiqint 
a mult évben is ez az Összeg az első félév 
vógóVtel kerQl sxójQMtási-á. 
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— Kitüntetés. A király  elren-

delte,  hogy az ellenséggel  szemben 
tanúsított  kiválóan  vitéz  és  eredmé-
nyes magatartásáért  Gyalókay  Jenő 
8. honvéd  tábori  ágyusezredbeli  tüzér 
századosnak  a legfelsőbb  dicsérő  elin 
mérés  — Signum  Laudis  — tudtu! 

adassék.  A hős  százados  főispánunk 
fivére. 

— Tanügy' köréből. A vallás-
és  közoktatásügyi  miniszter  az állami 
elemi  népiskolai  tanítók  létszámában 
Sztancsu  Kristófot  Gyergyótölgyesre 
helyezte  át. 

— Milyen beruházást lehet levonni 
a hazberből ? A királyi kúria nemrég kimon-
dotta, hogy a lakás bérlőjének jogáhan áll a 
lakásban eszközölt javítások költségeit a ház-
bérből levonni, ha a háztulajdonos azokat nem 
téríti meg. A kúria most ujabb döntést hozott 
ebben a kérdésben és kimondotta, hogy nincs 
olyan jógszabály, a melynél fogva  a bérlő kü-
lön megállapodás hiányában a bérbeadó tudta 
akarata nélkül a szükséges és hasznos beru-
házások megtérítését követelhetné a bérbeadó-
tól. A házbérból tehát csakis a/, olyan kiadá-
sokat lehet levonni, amelyeket a lakásban nél-
külözhetetlen javításokért adtak ki, ilyen pél-
dául a kályha megjavítása, de nem igényel-
heti a bérlő a villanyvilágítás bevezetésének 
költségeit. 

— A felmentési  kórvények bélyeg-
mentesek. A katonai felmentés  iránt beadott 
kérvényekre eddig egykoronás bélyeget kellett 
ragasztani, a mellékletekre pedig egyenkint 
harminc fillért  A kik ezt elmulasztották, azokat 
megleletezték. Mint most értesülünk a pénzügy-
miniszter a bírságokat törölte és akként intéz-
kedett, hogy a felmentés  iránt beadott kérvé-
nyek a jövőben bélyegpientesek. 

— A világháború költségei a lefolyt 
17 hónap alatt kerekszámban 160 milliárd ko-
ronára rúgtak. Bázel szemben az összes had-
viselő államok adóssága 1914. juliusában 170 
milliárd koronát tett, amely össze a követ-
kezőkép oszlott meg: Ausztria-Magyarország 
18. Németország 35. Anglia 41. Franciaország 
21. Oroszország 25. Olaszország 7 A mostani 
világháború költségéi havonként mintegy 9 
milliárd koronát, naponként mintegy 300 mil-
lió koronát tesznek. Az 1870—71 háború költ-
ségei mindkét félre  nézve együttvéve 3 milli 
árd koronára rúgtak. A háború 8 hópupot tar-
tott és igy egy-egy napra 15 millió korona 
jutott. Az orosz-japán háború 16 havi tartalma 
alatt 9 milliárd koronát nyelt el, ami egy-egy 
napra 17 millió koronát tesz. 

— Ajdukievio Tádé meghalt. Krakói 
távirat jelenti, hogy Ajdukievic Tádé festő-
művész tüdógyuladásban 64 éves korában meg-
halt Egyike volt a legkiválóbb lengyel fes-
tőknek és nemzetközi jelentőségre tett szert, 
ősszel önként beállott a lengyel légióba, a 
melynek harcaiban résztvett s a táborban is 
több képet festett.  Főleg a lófestésnek  volt 
egyik legkiválóbb művésze. Keleti tárgyú ké-
pei közisqertek. A román kir. család kedvenc 
udv. festője  volt, de igen gyakran fordult  meg 
Brassóban is, ahol széles körben ismerték. 
Képei Brassóban különösképpen elterjedtek 
és csaknem valamennyi műgyűjtőnk képtárai-
ban láthatók. A Révai lexikonban ezeket ol-
vassuk Ajdukievicről; Lengyel festő,  született 
Krakóban, 1852-ben. A müncheni akadémián 
Wagner Sándor alatt is tanult. Miután sokat 
utazott a keleten, és onnan merítette képeinek 
tárgyait, Bécsben telepedett le és gondos, 
tetszetős módon sok katonaképet, díszszemlét, 
lovasképet stb. festett,  különösen a bécsi ud-
vari körök számára. Jelenleg Romániában él 

— Hadisegély a nem állajni tanítók 
részére. A nem állami tanitók (ideértve a 
polgári iskolaikat is) és óvónők részére a kép-
viselőház által megszavazott hadisegély kiuta-
lására nézve a kultuszminiszter a kiutaláshoz 
szükséges előzetes intézkedéseket megtette 
A kiutaláshoz alapul szolgáló kimutatások 
egybeállításán most fáradozik  a kolozsvári kir. 
tanfelügyelőség.  Ilyen államsegélyben azok a 
nem állami tanitók és óvónők részesülhetnek, 
akiknek iskolafentartói,  tanítóik, illetve óvónőik 
részére a vonatkozó törvények alapján állam-
segélyt vettek igénybe. 

— AB eibooaátott fiatal  népfelkelők 
nem lennek katonák a háború után sem. 
A háború kitörése óta egyesek valóságos re-
kordot teremtettek azzal, hogy életükben ha 
toduor, hetedszer jelentek meg a soroió-, ille-

tőleg népfölkelóket  felülvizsgáló  bizottságok 
előtt. A háborús „untauglichok" között pedig 
már régebben felmerült  a kérdés, vájjon azok-
nak, a kiket a háború végén is alkalmatlanok-
nak osztályoz a bizottság és badiköteles kor-
ban vannak, kell-e majd rendes sorozásra menni. 
\ háború kitörése óta ugyanis nem volt ren-
d sorozás és egyelőre bajos is elgondolni, 
ii igy a báhoru után kiknek kell mérce alá ál-
lani. Mindenesetre érdekes a honvédelmi mi 
niszter intézkedése, amely elrendeli, hogy a 
vegyes felülvizsgáló  bizottságoknak végleges 
határozatot kell hozni »z előttük megjelent III. 
korosztálybeli állitáakötelesekre. Az érdekes 
rendeletet, itt adjuk : „Valamennyi Törvényha-
tóságnak I Több felmerült  kérdés folytán  köz-
löm, hogy a védtörvénvi utasítás I. rész. 74. §. 
3. pontjának utolsó bekezdésének azon rendel 
kezése, mely szerint a jnnuar és február  hó-
napban a vegye* felülvizsgáló  bizortfingok  ele 
előállítottakra nézve, a kik már a 111. korosz-
tályban állanak és alkalmatlanoknak találtat 
nak, végérvényeR határozatot kell hozni, « há-
ború tartama alatt is ervényben van és a fel-
merülő esetekben a védtörvényi utasítás ezen 
rendelkezései szerint kell eljárni. Gz az eljárás 
alkalmazandó most már az 1893 ban születet 
tekre vonatkozólag és ugyanugy kell, illetőleg 
kellett az 1892-b'-n születettekkel szemben 
eljárni. Budapest, 1916. január 5-én. A minisz-
ter helyett: Karácsony, államtitkár*. 

— Halálozás. Dr. Lukács Mózes m. kir. 
határrendórségi nyug. segédfogalmazó,  cs. és 
kir. 82. gyalogezredbeli tartalékos hadnagy, 
36 éves korában, folyó  évi janáur 24 én hosz-
szas szenvedés után Székelyudvarhelyen el 
hunyt. Halálát neje Jakab Anna, három kis 
leánya, szülői Lukács Lajos és neje, valamint 
apósa Jakab József  gyászolják. 

— Az exhumálasok sürgetáse. Az egyes 
hadseregparancsnokságok az utóbbi időben 
Bzinte aggasztóan nagy számban kapták az 
exhumálási engedélyekre vonatkozó sürgetése 
ket, amelyeknek megfelelően  gondos elinté-
zése igy tulnagy munkát okozott. Gz a körül-
mény a hadvezetőséget arra az intézkedésre 
késztette, hogy az ilyen sürgetéseket, — ame-
lyek a kérvények beküldését igen gyakran 
nyomoh követték, sőt néha előbb érkeztek a 
hadseregparancsnokságokhoz, mint a kérvény 
maga — nem szabad ezentúl a harctérre to 
vábbitani, nehogy ott munkatorlódás kelet-
kezzék. A parancsnokságokat azonban utasí-
tották, hogy az exhumálási kérvények megér-
kezését a felekkel  hivatalos tábori levelező-
lapokon haladéktalanul közö'jék. 

— A külföldi  valuta beszolgáltatása. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
közli, hogy a külföldi  fizetési  eszközökre irá-
nyuló kereslet kielégítésének megkönnyítése 
érdekében intézkedés történt az iránt, hogy 
mindazok, akik ezentúl kiviteli engedélyhez 
kötött árukat külföldre  exportálnak, kötelesek 
a kivitelből eredő külföldi  valutát a? Osztrák-
Magyar Banknak beszolgáltatni. A kiviteli en-
gedély megadása attól tétetik függővé,  vájjon 
a kivitelből eredő külföldi  valutának az Oszt-
rák-Magyar Bankba való beszolgáltatása biz 
tositva van-e. Érdekeltek a kamaránál nyer-
hetnek az eljárásra nézve részletes tájékoz-
tatást. 

L E G Ú J A B B . 
Szkutarit, Niksicset, Danilovgradot és Pod-

goricát megszállottak. 
A Mkntarli szerb helyőrség harc nélkül elmenekült 
A montenegrólak fegyverletétele  Eavartalanul 

folyik. 
Budapest,  január 24. 

{Hivatalos).  Hőfer  altábornagy,  a vezér-
kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról 
jelenti: 

Délkeleti  hadszíntér:  Tegnap  este meg-
szállottuk  Szku'arit.  Néhány  ezer szerb, 
akik  a várost megszállva  tartották,  a harc 
elől  kitérve,  dél  felé  vonult  vissza. Azon-
kívül  csapataink  a tegnapi nap folyamán 
bevonultak  Niksicsbe,  Danilovgradba  és 
Podgoricába. 

Az ország fegyverletétele  mindezideig 
súrlódások  nélkül  ment védbe.  Egyes pon-
tokon  a montenegrói  osztagok  haderőnk 
megjelenését  meg sem várra, a fegyvere-

ket  már előbb  letették,  h>gy hazatérhes-
senek. Más  helyeken  a lefegyverzettek  túl-
nyomó része a hadifogságot  választotta  a 
nekik  megajánlott  hazatérés helyett.  A 
lakosság  csapatainkat  mindenütt  barátsá-
gosan, nem ritkán  ünnepélyesen fogadta. 
Olyan zavargások,  aminők  például  Podgo-
ricában előfordultak,  megszűntek,  mihelyt 
az első  osztrák-magyar  osztag megjelent. 

Hat órás csata Kut el Amara közelében. 
Az angolok 3000 halottat vesztettek. 

Konstantinápoly, januar 24. 
(Hivatalos.) A török fóliadi.száliasrot  jelentik : 

Kut  el Amaránál a pozícióharcok  tovább 
tartanak.  Angol erők,  melyek  Imum  Gharbi 
irányából jőtiek.  januar 21-én monitorok 
védelme  alatt  Kut  el Amarától  harmincöt 
kiloihéterre  keletre,  Menlahicnel  levő  álla-
sainkat  a Tigris  mindkét  partján megtá-
madták.  A csata hat ora hosszáig tartott. 
Az ellenség  valamennyi támadasát  ellen-
támadásunkkal  visszavertük.  Az ellenség 
kénytelen  volt  néhány kilométernyi/e  ke-
let  fele  visszavonulni. Mintegy  háromezer 
angol holttestet  számláltunk  meg, egy szá-
zadost  es néhány angol közkatonát  elfog-
tunk.  Veszteségeink  aránylag  csekélyek. 

Hilemer  angol tábornok  halottai  elte-
metésére egy napos fegyverszünetet  kért, 
melyet erre a célra megadtunk.  A foglyok 
vallomásai  szerint az angolok  a fentemli-
tett  veszteségeken  kivül  a Cheik  Said  kö-
rül vivott harcokban  háromezer halottat, 
illetve  sebesültet  vesztettek. 

Támadásunkkal  egy másik angol had-
oszlopot,  mely Komától  nyugatra  Munteük 
irányából előretörni  igyekezett,  visszavo-
nulásra kény szeritettük.  Az angolok  száz 
halottat  hagytak  a csatatéren.  Nagyszámú 
tevét és körülbelül  száz sátrat  zsákmá-
nyoltunk. 

Más  újság nincs. 

A szkutarii zsákmány. 
Montenegró lefegyvereiése  tOvébb folyik. 

Budapest,  január 26. 
(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnők  helyettese  a főhadiszálláaról 
jelenti: 

A montenegrói  hadsereg  lefegyverzése 
csak ugy, mint eddig,  simán folyik.  Min-
denütt,  a hol csapataink  megjelennek,  a 
montenegrói  zászlóaljak  tisztjeik  vezetése 
alatt  vonakodás  nélkül  beszolgáltatják  fegy-
vereiket.  Szamos csapatrész olyan vidé-
kekről,  a melyeket  meg nem szálltunk  meg, 
elfiörseinknél  bejelentette,  hogy kész  a 
fegyvert  letenni.  Szkutariban  12 ágyút, 
500 puskát  és két  géppuskát  zsákmányol-
tunk. 

Az ellenséges  táborból  származó mind-
azok a hirek,  a melyek  montenegrói  uj 
harcokról  szólnak,  tisztára'  koholtak.  Az, 
hogy a király  országát  és hadseregét  ott-
hagyta, valónak  bizonyult.  Hogy  a tény-
leges kormányzati  hatalom kinek  a kezé-
ben van. ez idő  szerint még határozottan 
nem állapitható  meg, de  ennek  a monte-
negrói hadjárat  katonai  eredménye  szem-
pontjából nincs semmi jelentősége. 

A tiroli  arcvonalon az ellenséges  tüzér-
ség a Judikáriákban  Creto  és a Sugana 
völgyben Caldonazzo  helységeket  bombázta. 
A görzi hídfőnél  Oslavija közelében  ismét 
harcok  folynak.  Tegnap  este a tengermel-
léki  arcvonalon az olasz tüzérség  tevé-
kenysége  láthatóan  élénkebb  volt. 

Északkeleti  arcvonalunk  külömbőző  ré-
szei tegnap ismét orosz tüzérségi  tüz alatt 
állottak.  Sok  helyen az ellenség  felderítő 
tevékenysége  igen élénk  volt. 

Az olaszok nagy veresége. 
45 tiszt, 1107 olasz fogoly. 

Budapest,  január 26. 
(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnök  helyettese  a főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orosz hadszintéren  nincs újság. 
Olasz hadszintéren  a gőrzi  hídfőnél 

csapataink  az Oslavija melletti  harcokban 
ellei.ség  ottani állásainak  egy részét  bir-
tokukba  vették.  Ez alkalommal  1197 főnyi 
fogoly,  kőztük  45 tiszt  és 5 gépfegyver 
jutott  kezünkre. 
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Az Jsonzó-arovonál  többi más helyén is 
megélénkült  a harci tevékenység.  Az ola-
szok Podgora,  San Michele  és Monfalco-
nétól  keletre  levő  állásaink  ellen intézett 
támadásait  és közeledési  kísérleteit  vissza-
vertük.  Repülőink  bombázták  az ellenség 
borgöi és élai szállásait  és raktárait. 

Délkeleti  hadszíntéren  montenegrói 
hadsereg  fegyverletételéről  szóló  meg-
állapodásokat  tegnap este hat órakor 
a montenegrói  kormány meghatalma-
zottjai  aláírták.  A lefegyvezést,  mely 
nehézség  nélkül  folyik,  a kolasini  és 
andrijevicai  kerületekben  is meg-
kezdtük. 

CSARNOK. 
A szerelmi próba. 
Irta:  Révész Gyula. 

A szép Babólinéról, a ki a nagy város leg-
gazdagabb özvegyasszonya volt, mindenki tudta, 
hogy férjhez  szeretne menni, a min nem is 
csodálkoztak, mert mindössze 23 tavaszt és 
egy telet iátott. A gyászévet természetesen 
télnek kell számitani, mert az özvegy Bzinte 
indus ethiketnek hódolt a szomorú időszakban. 
Nem ment ugyan máglyára, hogy halottjával 
egyesüijöu a Nirvánában, de kiáilotta a férfi 
ostrom tüzpróbáját 

Most, hogy a szép asszony visszatért a ten-
ger mellől, a hol a nyarat töltötte, három ud-
varlót hozott magával: Miklóst, Gázát, és Ala-
dárt. Meghatotta őt az a ragaszkodás, amely-
lyel ez a három gavallér kitartott mellette. 
Egyiknek sem nyújtott több reménységet, mint 
a másiknak, s ó miíga sem tudta, melyiket 
válassza ? Mindegyik egyformán  szerelmes, lo-
vagias, erős s még arcban is hasonló egymáshoz. 

Amikor a Svábhegyről jó későn hazavetód-
tek s a három gavallér kézcsókkal és sóhaj-
tással elvált tőle, Bibótiné ingerlő pongyolá-
ban kiült az erkélyre, hogy még egy kicsit 
hüsüljón, mielőtt szőke fejét  letenné a párnára. 
Fölötte az égboltozat két vakitó szeme, a Vé-
nus és a Merkúr, alatta egy éjjeli kávéház 
villamos gömbjei. Hamarosan választott B in-
kább a csillagszemmel nézett farkasszemet. 

— Vénusz — szollott csöndes könyörgés-
sel — mondják te a szerelmesek s különösen 
a fiatal  özvegyek tanácsadója vagy. Mond meg, 
melyiket szeressem a három közül ? Miklóst, 
aki szivét az ajkán hordja? Gézát, akinek sze-
méből kisugárzik a szerelme ? vagy Aladárt, 
akinek kezeszorítása is csupa tüz? — Mond, 
melyiket szeressem a három közül. 

— Mind a hármat 1 — felelte  a csapodár 
Istennő. 

Vagy csak egy belső hang suttogta ezt s 
rejtelmes éjszakában ? 

— Merkúr, esengett újra a szép asszony, 
— azt mondják, te a kalmárok tanácsadója 
vagy, de én nem hiszem, mert szerelmi vágy-
tól reszked a fényed.  Mond meg, melyiket sze-
ressem a hâronţ közül ? Miklóst, a ki esküdött, 
hogy meg tudná halni érettem ? Gézát, aki 
még holtában is feltámadna  egy szerelmes 
szavamra? Vagy Aladárt, a ki él-hal érettem? 

Egyiket sem! — hangzott a rideg válasz. 
— Miért? 
— Mert mindegyik csak a milliódra pá-

lyázik. 
Babótiné elgondolkozott ezen s a kétség 

lassankint beleköltözött szivébe. Hátha igaza 
van Merkúrnak ? Még sokáig elmerengett s a 
mikor komor, barna felhók  eltakarták az eget 
s vele Vénuszt és Merkúrt, megérlelődött 
benne az elhatározás, hogy próbára teszi lo-
vagjait. 

A kertben ültek tarka ernyő óriás alatt. 
Babótiné hirtelen megszólalt: 

— Ma délelőtt a templomban voltam s 
imádkoztam a szegényekért, mert rettenetes 
a nyomorúság. Hány családnak nincs meg a 
betevő falatja  és hányan koborognak hajlék 
nélkül. Elhatároztam, hogy vagyonom egy 
réBzét a nyomor enyhítésére forditom. 

A három gavallér hallgatott. 
— Adjanak valami jó tanácsot. Hogyan 

fogjak  hozzá? 
A szerelmes, a lovagias éB erős férfiak 

még mindig hallgattak. 
— Nekem már van tervem. Itt a főváros-

ban nagyon sok jótékonysági egyesület van, 
mindegyiknek adok 10.000 frtot.  Ugy-e szép 
dolog ? 

— Szép 1 — felelte  tompán Miklós. 
— Szépl — szólott mélabúsan Géza. 
— Szép 1 — mondotta keserllen Aladár, 

— Arra kérem tehát magukat, hogy hol-
napra irják össze nekem valamennyi jótékony 
egyesületet. 

Másnap ugyancsak az ernyő óriás alatt 
ült a társaság B az özvegy átvette udvarlóitól 
a jótékony egyesületekről szóló jegyzéket. 

— Mi az ? — kérdezte az özvegy. — Mik-
lós csak öt ilyen egyesületet ismert. Géza 
csak négyet és Aladár hármat? 

— Nincs több, — erősítgették mind a 
hárman. 

Többet nem beszéltek a dologról, de Ba-
bótiné már kezdett hinni Merkúr tanácsában. 
Hogy megbizonyosodjék sejtelméről, elment a 
statisztikai hivatalba. Ott egy vöröshaju fia-
talemberhez utasították, a ki a szép asBzonny 
látására nagy zavarba jött, a mi Babótinét 
nagyon mulattatta. 

— Mivel szolgálhatok? — kérdezte a vö-
röshaju. 

— A fővárosi  jétékonyegyesületek névso-
rát szeretném. 

— Röktön. 
Tiz perc múlva megkapta az özvegy. Ke-

rek hetvenkét egyesületről szólott a jegyzék. 
Babótiné és három kérője vidám beszél-

getésbe merültek a jó uzsonna mellett, a 
mikor az Özvegy hirtelen elkomorodott. 

— Mi baja? — kérdezte Miklós. 
— Ma délelőtt templomban voltam 
— Már megint ? — szólott közbe aggódva 

Géza. 
— És könyörögtem azokért a megtért lelkű 

bűnösökért, akiket szabadon bocsátanak a 
börtönből. 

— Áldott jó szive van, jegyezte meg fé-
lénken Aladár. 

— Elhatároztam, hogy minden szabaduló 
rabot gazdagon meg fogok  ajándékozni, hogy 
uj eletet kezdhessen. Maguk derék fiuk,  hi-
szem, hogy segitségemre lesznek- Ugy-e meg-
teszik azt a szívességet, hogy összeírják ebben 
az esztendőben kiknek üt a szabadulás órája ? 

A következő nap mindegyik lovag beszá-
molt a küldetéséről. 

— Az itteni börtönökből, kezdette Miklós — 
csak egy ember szabadul ki. Ez azonban nem 
szorult segítségre, mert a börtön kapujában 
már amerikai nagybátyja várja, akit az uj vi-
lágban műtrágya királynak neveznek. 

— Én is csak eay szabaduló bűnösről tu-
dok, — folytatta  Géza, az én emberemnek 
nincs szüksége a támogatásra. Amikor ugya-
nis a harisnyakötéssel egy kis pénzt szerzett, 
sorsjegyet vásárolt s a szerencsés fickó  meg-
ütötte a főnyereményt. 

— És mit végzet maga ? — fordult  az öv-
vegy Aladárhoz. 

— Oh az én emberem még jobban járt. 
De ennek története van. Volt ennek egy ret-
tenetes gazdag nagynénje, aki halálát érezvén, 
magához hivatta és szóbeli végrendeletben rá-
hagyta egész vagyonát. A szerencsétlen fl  itást 
az öröm annyira megrendítette, hogy siket néma 
lett. Természetesen, pörre került a dolog s az 
én emberem elvesztette pört azon az alapon, 
hogy egy süket örökös nem hivatkozhatik szó-
beli végrendeletre. Sőt még be is csukták e 
miatt néhány esztendőre. A mikor most tudat-
ták vele, hogy kegyelmet kapott, az öröm me-
gint annyira megrendítette, hogy elmu't a baja 
B igy kiáltott fel:  .Hála isten, most már meg-
nyertem a pörömet I" 

Az özvegy megköszönte a fáradozásukat  B 
azután elment a státisztikai hivatalba. A vö-
röshaju most már nem jött zazarba, sőt nem-
csak székkel hanem cukorkával is rnegkinál-
gatta. Amikor megtudta, hogy miről van szó, 
hamarosan kisütötte, hogy az idén k<rek bá-
romszázkilencvenhét bűnös szabadul ki a bör-
tönökből. 

Babótiné, aki elfogadta  a széket és a cu-
korkát, a búcsúzásnál már nem találu annyira 
vörösnek a statisztikust s megenged ott neki 
egy kézcsokot. 

Egy kellemes szeptemberi napr.n ismét 
együtt volt az özvegy az ő hűséges kísérőivel. 
Többet sohajtozott, mint nevetett. 

— Talán megint templomban volt? — kér-
dezte szorongva Miklós. 

— Ott voltam. 
— És kikért imádkozott? — szollo't gya 

nakodva Géza. 
— A vén lányokért Elgondoltam, hr'e.y mi-

lyen önző a férfinépség.  Csak hozomán ra va-
dászik, emiatt mennyi szegény leány hervad 
el a pártában. Elhatároztam, hogy ha iví megy 
is a vagyonom, hogy itt a fővárosban,  minden 
öreg leánynak adok hozományt. 

— Hm! — köhintett Aladár. 
— Remélem, segítségemre lesznek s ösz-

szeiiják a vén leányokat. 
Napok múlva újra összejöttek. Babótiné föl-

szólította gavallérjait, hogy számoljanak be 
küldetéseikről. 

— Én találtam egy vén leányt, — szólalt 
meg Miklós, — a ki azonban kijelentette, hogy 
sohasem megy férjhez,  mert vőlegényét gyá-
gyászolja, a kit a trafalgári  tengeri csatában 
elnyeltek a hullámok. 

— Én is találtam egyet — folytatta  Géza. 
— Azonban Bzidtén nem mehet férjhez  egy 
szerencsétlen tévedés folytán,  képzelje csak 
Nagyságos AsBzonyom, a határörvidéki anya-
könyvben fiúnak  van beírva. 

— Remélem, Aladár maga nagyobb siker-
rel nyomozott? 

— Oh, igen — szolott a harmadik — én 
huszonhárom vén leányra akadtam. 

— Beszéljen maga édes, drága Aladár, — 
Bürgette az özvegy abban a hitben, hogy a 
három lovag közlil, ő az igazi, az önzetlen 
szerelmes. 

— Huszonhárom vén leányra akadtam, de 
mindegyiknek 100.000 frton  felül  van a ho-
zománya. 

Babótiné haragosan felugrott  elrohant a bá-
muló kérők köréből. Egyenesen a statisztikus-
hoz sietett. A vöröshaju a széken és cukorkán 
kívül virággal is meg kínálta s a legrövidebb 
idő alatt megmondotta, hogy a fővárosban  ke-
rek háromezeregyszáztizenhét vén leány vau. 
Az özvegy a búcsúzásnál engedelmet adott a 
statisztikusnak, hogy meglátogassa, mert ugy 
találta, hogy igazmondása mellett, még csinos, 
szőke baja ÍB van. 

Este volt és a Vénus meg a Merkua ismét 
fényesen  ragyogtak az ég boltozatán. Babótiné 
egy fiatalember  vállára hajtotta fejét  és ugy 
bámulta a csillagokat, mig végre tekintete meg-
pihent a Merkúron. 

— Az én csillagom, — mutatót ra az öz-
vegy. Hát arról mit tud a statisztika ? 

— Semmit — felelte  a vöröshaju. 
— Mégis . sorozza be egyik rublikába. 
— Melyikbe ? 
— A hol a házasságközvetitőket tartják 

számon. 

A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Szám 1482—1915. tlkvi. 
Árverési hirdetmény, kivonat. 

A „Kisbirtokosok Országos Földhitelinté-
zete végrehajtatónak ifjabb  Csedő P é t e r 
c s i k s z e n t g y ö r g y i l akos végrehaj-
tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé-
ben a telekkönyvi hatóság a budapesti kir. tör-
vényszéknek 14 P 39361-1915-1. sz. árverést 
rendelő végzése alapján az 1881. évi LX. tc. 
144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a vég-
rehajtási árverés 102 korona 60 fill.  félévi  já-
radéki hátrálék összeg ennek és pedig: 

34 kor. 20 fill.  után 1914. szeptember hó 
25-től, 

34 kor. 20 fill.  után 1915. évi március hó 
25-től, 

34 kor. 20 fill.  után 1915. évi szeptember 
hó 25-től járó 6°/, kamatai továbbá l°/0 bír-
ság fejében  1 kor. 2 fill..  végül 17 kor. 50 fill. 
eddig megállapított s a még felmerülendő  költ-
ségek erejéig a csikszentmártoni kir. járásbí-
róság területén levő, Csikszentgyörgy község-
ben fekvő  s a csikszentgyörgyi I. rész 2309. 
sz. tlkvben foglalt  7702. 498. 499. 500. 501. 
2307. 2308. 2673. 3078—1. 3040. 6099—2. 
7703. 8085. hrsz. ingatlanokra 2200 korona, s 
az I. rész 2788. sz. tjkvben foglalt  s ezidó sze-
rint az id. Csedő Péter hagyatéka nevén álló 
502. 503-1. hrsz. ingatlanokra 200 kor. kikiál-
tási árban. 

1., a telekkönyvi hatóság az árverésnek 
Csikszentgyörgy község házánál megtartására 
1916. évi február  25. napjának d. e 9 óráját 
tűzi ki, J 

2., az ingatlanok a fenti  kikiáltási áron alól 
el nem adhatók. 

Csikszentmárton, 1915. évi november hó 25. 
napján. 

FINTA JÓZSEF s. k., 
kir. járásbiró. 

A kiadmány biteléül: 
DÁVID ELEK, 

kiadó, 
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KIADÓ URI LAKÁS 
Csíkszeredában, a Szentlélek-
utcában folyó  évi április 1-től, 
me'y áll 3 utcai szoba, ebédlő, 
konyha, kamra, fürdőszoba,  sütőkáz, 
kemence, kut, két sertés ól, nagy 
k e r t h e l y i s é g és kQlön udvarral. 

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

2— 

Faeladási hirdetmény. 
Szépvizen, a szépvizi főszolgabiróság 

irodájában, 1916. évi február hó 14-én, 
délelőtt II órakor nyilvános árverésen 
eladatnak hóvihar által kidöntött, alábbi 
lucfenyőfa  tömegek. 

1. A ciikborisovai közbirtokosság, 
Szépviz község határában fekvő  erde-
jében csoportosan éa elszórtan fekvő, 
mintegy 1000 m8. Kikiáltási ár.m-kint 
6 korona. Bánatpénz 1000 korona. 

2. A csikborzsovai közbirtokosság 
Csikszentmiklós II. h. résabeli erdejé-
ben mintegy 200 m". Kikiáltási ár m8 

kint 12 korona. Bánatpénz 250 korona. 
3. A szépvizi közbirtokosság Gyimes, 

Gyepece és CsügéB felé  hajló erdejei-
ben, mintegy 2000 m8. Kikiáltási ár m8-
kint 6 korona. Bánatpénz 1500 korona. 

4. A csikszentmiklósi közbirtokosság 
Gyimesfelsőlok,  Csügés és Gyepece felé 
hajló erdőrészeiben mintegy 1000 mk. 
Kikiáltási ár m8-kint 6 korona. Bánat-
pénz 1000 korona. 

5. A csikszentmihályi közbirtokosság 
Gyimesközéplok felé  hajló erdőrészei 
ben mintegy 2000 m*. Kikiáltási ár m8-
kint 6 korona. Bánatpénz 2000 korona 

6. Caikszentmihály község eidejében, 
mintegy 1000 m8. Kikiáltási ár m8 kint 
10 korona. Bánatpénz 1000 korona. 

7. Csikszentmihályi egyház, iskola 
és tanitók erdejében mintegy 1000 m8. 
Kikiáltási ár m8-kint 10 korona. Bánat-
pénz 1000 korona. 

8. Csikszentpéter róm. kath. egyház-
megye Csobotfalva  II. h. rész erdejében 
mintegy 2000 m3. Kikiáltási ár m8-kint 
7 korona. Bánatpénz 500 korona. 

9. Csikszentmijilós róm. kath. egy-
házmegye Csikszentmiklós II. h. rész 
erdejében mintegy 3000 m8. Kikiáltási 
ár m8-kint 7 korona. 

Az árverés zárt írásbeli és nyilvá-
nos'szóbeli ajánlatok alapján történik. 
Ajánlat tehető bármelyik tételre, vagy 
az összesre, s az ajánlatokon kifejezendő, 
hogy ajánlattevő az árverési és szerző-
dési feltételeket  ismeri és ajánlatához 
kötelezőnek tekinti. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az érdekelt erdőbirtokosnál, a kegelő' 
szépvizi m. kir. járási erdőgondnokság-
nál és az állami erdöhivatalnál meg-
tekinthetők. 

Az iráBbeli ajánlatok a szükséges 
bánatpénzzel, vagy a bánatpénz letéte-
léről szóló adóhivatali nyugtával ellátva, 
az árverés idejéig Szépvizen, a szép 
vízi járás főszolgabírójánál,  mint az ár 
verező bizottság elnökénél nyújtandók be. 

Csíkszereda, 1916. évi január hó 
22 én. 

Dr. Márton László 8. k., 
járási főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikrákosi közbirtokosság eladja 

Csikrákos közsépházánál 1916. évi feb-
ruár hó 17-én délelőtt II órakor kezdődő 
árverésen a Csikvármegye Csikrákos £s 
Göröcsfalva  községek határában levő 
Szenvedő és Gyüker nevü erdeje 51/916 
kgb ez. határozattal kihasználásra enge-
délyezett lucfenyő  faállományát. 

A vágás területe a felcsiki  ország-
úttól 9 kilométer, Máv. Csikrákosi ál-
lomásától szintén 9 kilométer távolban 
van. 

Az eladás tárgyát képnző faállomány 
mintegy 6000 m8-t, kitevő tömegesen 
előforduló  vegyes rnóretü széldöntött 
lucfenyő  fát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár tn8 ként 12 korona, 
bána pénz 7500 korona. Kihasználás 
időtartama 2 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi m. kir. járási erdő-
gondnokságnál rendelkezésre állanak. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
ós szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. 
Á megajánlott összeg számokkal és 
betűkkel is kiirandó s az ajánlatban 
kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár 
verési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Csikrákos, 1916. évi január 22-én. 
Dobos Félix s. k , 

közbirtokossági elnök. 

Szám 177/1915. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teBzi, 
hogy ii csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1915. 
évi Pk. 3224. számu végzése következtében dr. 
Kovács Gyárfás  ügyvéd által képviselt Csik-
szépviz és vidéke hitelszövetkezet javára 11 
korona 50 fillér  s járulékai erejéig 1915. évi 
augusztus hó 24 én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt  és 860 
koronára becsült következő ingóságok, u. m. : 
Ferenc/! Ignácnál, 1 sárga szekér, 4 szekér 
széna, Mihály Domokosnál szekerek, takarmány 
stb. stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1915. évi Pk. 3224 Bzámu végzése foly-
tán 11 korona 50 fillér  tőkekövetelés, 300 koro-
nának 1914. március 14-ik napjától járó 5°/« 
kamatai, Vi'/o váltódij és eddig összesen 76 K 
80 fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, végrehajtást szenvedők lakasan Szep-
vizen leendő megtartásara 1916. évi feb-
ruár hó 7-ik napjának d. e. 11 órája 
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 
becsároo alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszereda, 1916. évi január hó 
19-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikmadarasi közbirtokosság eladja 

csikmadarasi közbirtokossági irodánál 
1916. évi február hó 16-án délelőtt II órakor 
kezdődő árverésen a Csikvármegye Csik-
maras község II határrészben levő Nas-
kalat nevü továbbá a Domukvölgyére 
hajló 51/916. kgb. sz. határozattal ki 
használásra engedélyezett lucfenyő  és 
bükk faállományát. 

Az eladás tárgyát képező faállo-
mány mintegy 15000 m8-t kitevő nagyobb 
csoportokban és szórványosan előfor 
dúló; vegyes méretű széldöntött luc-
fenyő-  és bükkfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár m8-kint Naskalati fenyő-
nél 8 korona, bükknél 4 korona, a Do-
mukvölgyre hajló érdórészeknél fenyő  -
nél 5 korona, bükknél 2 korona, bánat-
pénz 12000 korona. Kihasználás idő-
tartamú 2_ év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi m. kir. járási erdő-
gondnokságnál rendelkezésre állanak. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél Dyujtandók be. — 
A megajánlott összeg számokkal és be-
tűkkel is kiírandó s az ajánlatban ki-
fejezendő  az, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Csikmadaras, 1916. évi január hó 
22-én. 

Ifj. Antal Albert s. k., 
közbirtokossági elnök. 

Csikszentgyörgyi „^gettvesz" 
nevű dűlőben, csűrbe bera-
kott nagyobb mennyiségű jó 
széna e ladó . Közelebbi fel-
világosítást ad a kiadóhivatal. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikdánfalvi  közbirtokosság eladja 

Csikdánfalva  községházánál 1916. évi feb-
ruár hó 15-én d. e. II órakor kezdődő 
árverésen a Csikvármegye Csikmadaras 
község II. r. határában levő favárdi, 
Bükkhavas továbbá a Domukpatakra 
hajló erdőrészeiben 51/916. kgb. BZ. ha-
tározattal kihasználásra engedélyezett 
lucfenyő  faállományát. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
mintegy 8000—10000 m81 kitevő cso-
portos és szórványos széldöntött vegyea 
méretű lucfenyőfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár a favárdi  és bükkha-
vasi részeknél 8 korona, a domukpataki 
részeknél 5 korona, bánatpénz 6500 K. 
Kihasználás időtartama 2 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi m. kir. járási erdő-
gondnokságnál rendelkezésre állanak. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. — 
A megajánlott összeg számokkal és be-
tűkkel is kiirandó s az ajánlatban ki-
fejezendő  az, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Csikdánfalva,  1916. évi január 22-én. 
Antal Gergely s. k., 
közbirtokossági elnök. 
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brassói Greising Albert 
önálló fogászatra jogosított 

Közóhajra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-
orvosi műtéteket, u. 
m.: foghúzást  helyi ér-
zéstelenítéssel, arany 
és más töméseket; 
készjt mtlfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj-
padlás nélkül, korona 
és hidniunkálatokat. 

10 évi garancia! 

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. 

ki. 3 - 3 Szám 86-1916. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye szépvizi járásához tar 

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

Felhivom mindazokat, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. 
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-óráig 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 Qyimesbükk községházánál 
fogom  megtartani. 

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

főszolgabíró. 
163—1915. végreh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. g. értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1915. évi 
F. K. 4060. száma végzése következtében dr. Ko-
vács Gyárfás  csíkszeredai ügyvéd javára 341 
borona 20 fillér  s jár. erejéig 1914. évi julius 
hő 23-án foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt  és 1040 koronára becsült 
következő ingóságok, u. m.: egy cséplő kasztén 
és egy korfürész  nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1915. évi P. K. 4060. száinu végzése folytán  341 
K 20 f  tőkekövetelés, ennek 1911. évi márcíns 
24. napjától járó 5°/0 kamatai, 1/ ,°/0 váltódíj és 
eddig összesen 148 korona bíróilag már megállapi-
tott költségek erejéig, Kovács György lakásán Csik-
delnén leendő megtartására 1916. évi február  9. 
napjának d. u. 2 órája határidőül kítüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. LX t.-c. 107. és 108. g-ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett a legtöbbet Ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alnl is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má-
sok is le és felülfoglaltatták  s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
tc. 120. §- értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1916. évi január hó 22-én. 
Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

Szám 14—1916. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött biiósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbí-
róságnak 1915. évi P. K. 2067̂  számú végzése 
következtében dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által 
képviselt Imre Áron csikszentmi klóéi lakős 
javára 47 K 30 fillér  s járulékai erejéig 1915. 
évi december hó 15-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt  és 655 
koronára becsült következő ingóságok, u. m.: 
juhok, faragott  és gömbfák,  széna stb. nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1915 évi P. K. 2067. sz. végzése foly-
tán 47 korona 30 fillér  tőkekövetelés, ennek 
1911. évi március hó 31. napjától járó 5°/. 
kamatai, '/."/o váltódij és eddig összesen 97 
korona 40 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig a végrehajtást szenvedő laká 
sán Csiksztmiklóson leendő megtartására 1916. 
február  10. napjának d. e. 10 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 mások is le és felülfoglaltatták  s azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t. q. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

1916. évi január hó 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

Kelt Csíkszereda, 
22-ik napján. 

Szám 176—1916. végrh. 
Árveresi hirdetmény. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX.'t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 
1915. évi Pk. 3225. számú végzése következté-
ben dr. Kovács Gyárfás  ügyved által képviselt 
Szépviz és vidéke hitelszövetkezet javára 6 K 
80 f  s jár. erejéig 1915. évi augusztus hó 24 én 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
és felülfoglalt  és 720 koronára becsült követ-
kező ingóságok u. m : Bogos Józsefnél  1 lö-
szekér, 4 terű széna. Mihály Domokosnál sze-
kerek, takarmány stb. stb. nyilvános árveré-
sen eladatnak. 

Mely árverésnek a c s í k s z e r e d a i kir. 
járásbíróság 1915. évi Pk. 3225. számú vég-
zése folytán  6 K 80 f  tőkekövetelés, 160 koro-
nának 1914. évi január hó 17 napjától járó 8°/, 
kamatai, Vi°/o váltódij és eddig összesen 
70 koronában bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig, a végrehajtást szenvedők lakásán 
Szépvizen és folytatva  tovább leendő megtartá-
sára 1916. február  7-ik napjának delelőtti 
11 óraja határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak 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 elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
18E1. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csiksz^-edában, 1916. évi január hó 
19. napján. Molnár Sándor, 

kir. blr. végrehajtó. 

! Nemzetközi HALOTTSZÁLLITÁSI iroda 
Temetkezési Intézetek Egyesülése 

Budapesti iroda VII., Üllöi-ut 14., I. emelet I szám. Telefon  József  32—12. 
Elhunyt hőseinknek exhunálását, hazaszállítását és ezek-
kel kapcsolatos összes teendők végzését, kegyeletesen szak-
szerűen, gyorsan és a leguiéitányoaabb feltételek  mellett intézi. 

Az ország minden részében és a külföldön  mindenütt működő 
tagjai a megbízásoknak akadálytalan és gyors teljesítését teszik lehetővé. 
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ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értesítjük Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogy Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos-utcában (Lázár Domokos-féle  ház) már évtizedek óta fenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZ-ÜZLETEINKET 
1914. évi október hó 1-én áthelyeztük az Apafii  Mihály-utcába 
(Jakab Gyula-féle  ház, a Hutter-szállodával szemben). A borbély-üzlet 
mellett külön bejárattal vau a női fodrász-terem,  kényelmesen be-
rendezve, hol elvállalunk mindennemű női hajmunkát és délutánonként 
hygienikus fejmosást  villanyszáritóval (meleglevegővel). Midőn ezt igen 
tisztelt vendégeinknek szíves tudomására hozzuk, nem mulaszthatjuk 
el, hogy köszönetet ne mondjunk eddigi pártfogásukért  s egyben kér-
jük, hogy jövőre is szive-kedjenek támogatni s viszont mi is biztosít-
juk vendégeinket a szolid kiszolgálásról. Maradunk kiváló tisztelettel: 

Szabó Lajos ós neje, férfi  és női fodrász. 
Raktáron tartunk mindennomQ kész hajmunkákat 6« nfti  pipere cikkeket. 
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HEGYESSY LAJOS 
első gyergyói asztal Gsáru-gy ára Gyergyószentmiklóson. 

Nagy termelés mjndenféle  épület asztalos 
munkákban. Dus raktárt tartok sajátkészítésű 
bútoraimból, úgyszintén kárpitos árukból is. 

Meghívásra személyesen megjelenek. 
Árajánlattal szívesen szolgálok. 

Nyomatott Vákáf L. könyvnyomdájában, ('Sikzzarodábuu 




