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Kéziratok nem adatnak vissza. 

A háború. 
A nagy hadi akciók még nem vet-

ték kezdetüket. A harc ugyan nem szü 
netel teljesen, különösen a nyugati 
fronton  állandóan intenzív tevékenység 
tapasztalható mind a két fél  részéről, 
de az igazi nagy offenzíva  késik a Vo-
gézekben, az Argonnokban, Flandriában 
és a többi fronton  is. Talán majd csak 
tavasz elejére várható a legtöbb harc-
téren a döntő mérkőzés. 

A németeknek a nyugati harctéren 
kivívott legújabb sikerei gondolkodóba 
ejthették a franciákat  s mintha megin-
gott volna abbeli bizodalmuk, hogy ta-
vaszra tervezett általános támadással a 
francia  területet felszabadíthatják  a né-
met uralom alól. Az angolok taktikázá-
sát megértve, most már ők sem bánnák, 
ha a német nem francia  földön,  hanem 
messzebbesö területen pazarolná a vérét, 
hogy aztán a siker annál biztatóbb re-
ménységével vehetnék fel  a harcot. 

De hát a németek, akik akaratukat 
kezdettől fogva  fölényes  módon kény-
szeritették rá az ellenségre, a fraifciák 
kai való leszámolás idejét és módját is 
bizonyára a nyugati ellenfél  szándékai 
tói függetlenül  fogják  megállapítani. 

Az északi harctérről csak kevés hir 
érkezik, de a gyér tudósításokból is 
megállapítható, hogy az oroszok téli 
kudarc* tökéletes volt és az oktalan 
vérpazarlás végzetesen befolyásolni  fogja 
az oroszok tavaszi operációit is. 

A muszka megint elhamarkodta a 
dolgot. Abban a hiszemben, hogy a szö-
vetségesei is megkezdik a támadást a 
többi vonalon, arra vállalkozott, hogy 
offeozivájával  Ausztria - Magyarország 
hadierejének jelentékeny részét leköti. 
Da a nyugati fronton  tovább is veszteg 
maradtak a franciák,  az olasz hadviselés 
meg teljesen ellanyhult; a szaloniki ha-
dak sem kezdték meg akciójukat, Ro-
mánia és Görögország pedig továbbra 
iá megőrizte semlegességét. Az oroszok 
e két ország közbelépésére majdnem 
feltétlenül  számítottak. 

SzaioBiki előtt a nagyobbmérvü ope-
rációk talán nemsokára meg fognak 
kezdődni. Ha nem támadunk mi, bizo-
nyára az entente fog  támadólag fellépni. 
Nem volna sok értelme annak, ha a 
közel egy negyed milliónyi enteate ha-
dak tovább is tétlenségre kárhoztassák 
magukat. Meg is kezdték volna már 
támadó akciójukat, ha nem akarnák 
előbb bevárni Briand francia  miniszter-
elnök római tárgyalásainak az ered-
ményét. 

Sarrail tábornoknak, mielőtt meg-
kezdené hadmiveleteit, tudnia kell, vaj* 
jon számithat-e jelentékenyebb olasz 
kontingensre. De az ententenak Görög-
országhoz való viszonya is szükségessé 
teszi a mielőbbi döntést. Ma már az 
entente tisztábau lebet azzal, bogy nem 

számithat Görögország csatlakozására. 
Ha a görögök az entente érdekében 
fel  akarták volna adni semlegességüket, 
azt már előbb is megcselekedték volna. 
Ezzel elejét vehették volna a végnél-
küli gyötrelmeknek és megaláztatásnak. 
Ám ha a görögök mégis kilépnének 
semlegességükből, akcióba lépésük már 
csak a központi hatalmak erejét növel-
hetné. Szófiai  félhivatalos  híradás sze-
rint Radoszlavnak sikerjllt a görög kor-
mány aggodalmait eloszlatni és a bol-
gár-görög kormány viszony annyira 
tisztázódott s annyira javult, hogy az 
entente által elnyomott görögök a nem-
rég még gyűlölt bolgárokat is szabaditó-
ként Üdvözölnék âzalonikiban. És mivel 
már a német, osztrák magyar, bolgár és 
török hjdak is, melyeknek feladata  ki-
verni az ellenséget Szalonikiból, befe-
jezték a felvonulást,  a görög területen 
közelebb várható nagyjelentőségű har 
cok, akár Mackensen, akár Sarrail lesz 
azok megindítója, már soká nem kés-
hetned. De hamarosan megtörténik majd 
a döntés Durazzónál is. Kövess  had-
serege a rossz időjárás  és. a nehéz 
terep viszonyok dacára  eljutott  Du-
razzó közvetlen  közelébe  A bolgárok 
elfoglalták  Elbassánt  és tovább halad 
nak a tenger  és Valona  felé.  A Berat-
ból kiindult  bolgárok  is közelednek 
már e helyekhez  és velük  egyesülve 
az Essad  pasa által  támogatott  olasz-
szerb ellentállást  meg fogjuk  törni. 
Nem  lehetetlen,  hogy Durazzót csak 
a látszat  kedvéért  és csak rövid  ideig 
lógják  védeni. 

Repülőink  az utóbbi időben  ismé-
telten  eredményesen  bombázták  a Du-
razzó mellett  levő  csapattáborokat  és 
a kikötőben  levő  olasz gőzösöket.  Jö-
vetelünk  és győzelmeink  szárnyas 
hírnökeiként  jelentek  meg derék  pi-
lótáink  s a látogatásuk  nyomán kelet-
kezett  általános  pánik meg fogja  kö 
nyiteni hadaink  diadalmas  előretörését. 

Montenegróban  a helyzet  — Höfer 
szerint — változatlanul  csendes.  A 
lefegyverezés  be van fejezve.  Diplo-
máciai vonatkozásaiban  pedig  a mon-
tenegrói  kérdés  Nikita  király  futásá-
val egyidőben  megszűnt.  Es hamaro-
sán rendet  teremtünk  Albániában is. 

Gyalélray ispán Gyernyóremete díszpolgára. 
Csíkszereda, február  16. 

Vármegyénk  egyik  legnagyobb  szín-
tiszta székely  községe,  Oyergyóremete, 
Gyalókay  Sándor  főispán  urat egyhangú 
lelkesedéssel  díszpolgárává  választotta.  — 
Gyalókay  főispán  ur mindenkor  a legme-
legebb érdeklődéssel  és jóindulattal  támo-
gatta  a székelység  igaz ügyét és eddigi 
működése  alatt  bőleseségével  és fáradha-
tatlan  tetterejével  igen nagy eredményeket 
ért el. Vármegyénk  osztatlan  bizalma ós 
szeretete  veszi körül,  melynek  számtalan 
megnyilatkozásához  most méltán'  csatlako-

zik  Oyergyóremete  nagyközség  képviselő-
testületének  egyhangú határozata.  Díszpol-
gárrá  történt  megválasztása  alkalmából,  a 
képviselőtestület  a következő  táviratban 
fejezte  ki  jókivánatait  Gyalókay  főispán 
urnák : 

Méltóságos 
Gyalókay  Sándor 

főispán  urnák 
Csíkszereda. 

Azon alkalomból,  hogy Oyergyóremete 
község  képviselőtestülete  Méltóságodat  a 
mai napon a község  ügyeinek  állandó  és 
itatásos pártfogásáért  egyhangúlag  dísz-
polgárnak  választotta,  a képviselőtestület 
megbízásából  bátorkodunk  tinzteletteljes  jó 
kívánságainkat  kifejezni  addig  is, mig a 
díszoklevél  átnyujtásával  megbízott  kül-
döttség  élőszóval  fogja  tolmácsolni  érzel-
meit. Dr. Zakariás  Antal h. jegyző,  Nagy 
Imre  segédjefryző,  Pál András  főbiró. 

Gyalókay  főispán  ur a következő  távi-
ratban válaszolt  dr.  Zakariás  Antal helyet-
tes községi  jegyzőnek: 

Felkérem,  fejezze  ki  legmelegebb,  őszinte 
köszönetemet  Oyergyóremete  Lagy község 
érdemes  képviselőtestületének,  azoo nekem 
igaz őrömet  okozott  megtisztelő,  egyhan-
gúlag  meghozott  határozatáért,  a melylyel 
a község  díszpolgárává  megválasztott  és 
ez alkalommal  táviratilag  üdvözölt. 

A jövőben is mindenkor  a legmelegebb 
érdeklődéssel,  a leghathatósabban  fogom 
támogatni  Gyergyóremete  községének  min-
den  jogos, méltányos kérését  és törekvését. 

Hazafias  üdvözlettel 
Gyalókay  Sándor, 
Csiktármegye  főispánja. 

Az idén nem lesznek érettségi vizsgál 
Hónapokkal előbb fejezik be a tanítási 

A háború az iskolai oktatás körül is vál-
tozásokat idézett elő, eltekintve attól, hogy az 
egyes középiskolai és elemi iBkolai helyisége-
ket át kellett engedni a katonaság részére kór-
házak céljaira. 

A háború hatását az iskolai oktatás terén 
leginkább a középiskolák felső  osztályos nö-
vendékei érezték meg, akik az érettségi elótt 
állottak. Már a tavalyi iskolai évben is koráb-
ban történtek meg az érettségi vizsgálatok, 
amit szükségessé tett nagyrészben az a körül-
mény, hogy az érettségi előtt álló ifjaknak 
egyúttal sorozáai kötelezettségüknek ÍB eleget 
kellett tenniök. A középiskolák jelenlegi nyol-
cadik illetőleg felsőosztályos  növendékei Vala-
mennyien abban a korban vannak, amely előre-
láthatólag rövid időn belül sor alá fog  kerUlni. 
Hogy tehát a diákok tanulmányaikban el ne 
maradjanak és tekintettel a közelgő Borozásra, 
bogy készülésük és tanulásuk megkönnyítes-
sék, mint budapesti tudósitónk értesül, a mos-
tani második háborús iskolai év nyolcadik és 
felsóosztályos  növendékei nem fognak  érettségi 
vizsgálatot tenni, hanem csupán a szokásos 
évzáróvizsgót kell leteuniök, amelynek sikeres 
feltétele  után kikapják az érettségi bizonyít-
ványt. A közoktatásügyi minisztériumtól még 
nem érkezett meg az erre vonatkozó hivatalos 
rendelkezés, csupán magánúton szereztek » 
tanárok tudomást arról, hogy a második hábo-
rús iskolai év érettségi vizsgája elmarad. 

A második háborús iskolai év a nyolcadik 
és felBŐosztályban  sokkal hamarább fog  befe-
jeződni, mint tavaly, vagy a béke éveiben. A 
tanítások körülbelül április első felében  még 
tartanak, »de április tizenötödikére teljesen be-
fejeződnek.  Ezután pár nap múlva meg lesz a 
vizsga, mely után megkapják a diákok a bi-
zonyítványaikat. 
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E u 24-es M i a d n a i î ; a le^tézeM tanító. 
Négy kitüntetést kapott és 
8oronkiviil hadnagygyá léptették elö. 

Kolozsvár, február  16. 
Csinos, szimpatikus arcú fiatal  hadnagy. 

Botra támaszkodva lassan lépeget. 
Mellén négy vitézségi kitüntetés bizonyítja 

mindennél jobban, hogy a tisztelet méltán meg-
illeti. Büszkén, egymás mellett fénylik  a kis 
és nagy ezüst, az arany vitézségi érem és a 
katonai érdemkereszt. 

A hós honvédhadnagyot Vén Lászlónak hiv-
ják, háromszéki születésű székely és ezidósze-
rint Kolozsváron tartózkodik Bebesülten. A pol-
gári életben a magyarkapusi állami iskola ta-
nítója. 1914. augusztus 9-én vonult be mint 
önkéntes katonai szolgálatának megkezdésére 
ás alig egy esztendő elmulta után, mint a leg-
díszesebben dekorált hadnagy jött haza. 

A harctérre mint önkéntes tizedes került ki 
Vén Ferenc László s ott már az elBó napon 
felterjesztették  kitüntetésre a vitéz tanítót. 
Egyik hőstettét a másik után vitte véghez és 
az önkéntes tizedesből egy hónap alatt zász-
lóst csináltak vitézi tettei. Mint zászlós elérte 
a legmagasabb kitüntetéseket, amiket legény-
ségi állománybeli katona megkaphat. Megkapta 
elŐ3zör kicsiny, azután a nagy ezüst érmet s 
később a legszebb kitüntetést, amit katona-
ember elérhet: az arany vitézségi érmet. 

A mult év augusztus havában, nagyszerű 
cselekedeteinek elismeréseként, soronkivül 
hadnagygyá léptették elő a huszonkét éves 
tanítót. 

Vén László már több ízben megsebesült és 
felgyógyulása  urán rögtön visszament a harc-
térre. Legutóbb a hives siemikovcei ütközetben 
vett részt, mint a brassói huszonnégyes hon-
védek egyik századának parancsnoka. Maga 
vezette rohamra a híres székely honvédeket 
és nagy győzelmet aratott a túlerőben levő 
oroszok felett. 

Ebben a nevezetes, véres ütközetben su-
lyosan megsebesült, egy orosz golyó az olda-
lán futott  keresztül, de a vasszervezetü fiatal 
hós ezt a súlyos Bebesülést is kiheverte. Bot-
tal ugyan, de már egyenesen jár és arcára 
visszaKöltöztek az egészség rózsái. 

A siemikovcei ütközetben szerezte a negye-
dik kitüntetést, a katonai érdemkeresztet. 

Lélekemelő, gyönyörű látvány a fiatal  ka-
tona mellén a négy piros-fehér  szalag. 

Ugy érzi az ember, hogy oda kell mennie 
a fiatal  hőshöz, kezet kell vele szorítani és 
valami nagy, nagy köszönetet mondania azért, 
mert olyan nagyszerűen viselte magát, mert 
olyan hős volt, mert olyan magyar volt. 

Az egyik kolozsvári kávéházban ült az 
egyik ablak melletti asztalnál Fülöp Arthur 
altábornagy, volt macsvai katonai kormányzó 
és a legutóbbi orsovai áttörés vezetője. A 
vitéz altábornagy jelenleg Kolozsvárt időzik 
és ugy látszik, hogy az ő katonaleikét is ez 
az érzés fogta  el, amikor lassan elhaladt mel-
lette a fiatal  hős. 

Fülöp altábornagy felállott,  elébe ment a 
magyarkapusi tanítónak, kezét nyújtotta neki 
és hosszasan, barátságosan elbeszélgetett vele. 

A kolozsmegyei Magyarkapus és a 24. szé-
kely honvédezred büszkék lehetnek az ó taní-
tójukra. 

i a tincstár a lovai nam árát. 
Megszűnnek a szabványárak. 

A honvédelmi miniszter uj rendelete. 
Ma már meg lehet írni, hogy a katonai 

kincstár lóvásárlásai bizony nagy elégedetlen-
séget keltettek lótenyésztőink, lókereskedőink 
ós általában a lótartó gazdák között A háború 
természetes következményeképpen megfogyott 
a lóállomány, emelkedett a lovak ára, minden-
féle  spekuláció nélkül is, mert hiszen a szük-
séglet is óriási módon megnövekedett. 

A katonai kincstár viszont egészen mosta-
náig az összes lóosztályozások alkálmával még 
mindig a mozgósítás idején érvényben levő 
katonai szabványárakon váltotta magához a 
lovakat. Egy hátaslovat 825, könnyű hámos-
lovat 850, nehéz hámos lovat 1000, málhás 
állatot pedig 400 koronáért, holott ma egy 
hátasló ára kétezerötezáz korona és hasonló 
arányban emelkedett a hámos éB málhás lovak 
ára is. 

A nyilvántartási lappal ellátott lovak tulaj-
donosai kénytelenek voltak mégis a szabvány-
árakon átengedni lovaikat, legutóbb mozgalom 
indult meg abban az irány ban, bogy az árkü-
lönbözetet térítse meg a katonai kincstár. 

Ezt az akciót előzi meg az a honvédelmi 
miniszteri rendelet, amely a szabvány árak ha-
tályát 1916 február  hó 15-tól megszünteti és 
elrendeli, hogy lóosztályozások alkalmával a 
rendes napi árat fizessék  meg a lovakért. 

A rendelet vonatkozó része így szól: 
Minthogy azonban most a háború második 

évében a lovak értéke nem a mozgósítás 
folytán  beállott áremelkedése, hanem a ló-
állomány folytonos  csökkenése ós így e rész-
ben a kereslet és kínálat viszonyának ter-
mészetes és lényeges megváltozása folytán 
tetemesen magasabb, mint a mozgósítás ide-
jén volt s igy, mert már a lovak árainak nem 
mesterségesen felhajtott,  hanem a közgaz-
daság törvényei által szabályozott természet-
szerű emelkedése észlelhető, ezért 1916. évi 
február  bó 1-tól kezdve a lóosztályozásoknál 
a lovak értékének megállapításánál a mai 
tényleges piaci lóárak vétessenek figyelembe 
és a ló értéke becslés utján állapíttassák 
meg. 

Rejtett gabona nyilt — hazaárulás. 
A parlamenti vita utóbbi napjaiban alapos 

megbeszélés tárgya volt a gabonakérd'és is. 
A miniszterelnök ennek során nyíltan és 

egyenesen kijelentette, hogy sajnos, sok ga-
bona el van rejtve. Logikája világos voit: a 
kicsépelt mennyiséget a géptulajdonosoknak 
folytatólagosan  be kellett jelenteni. Így tehát 
a kormány tudta, hogy mennyi a kicsepelt ga-
bona. De most a bejelentett készletek össze-
gezéséből kitűnik, bogy leszámítva a fogyasz-
tást éB eladást, egyszerűen eltűnt sok millió 
métermázsa gabona. Kivitelre nem került, el 
nem fogyott,  hová lett tehát? Oda, a hová a 
szűk látkörü önzés, a háború alatt túltengő rut 
kapzsiság eldugta. 

Eddig ugy volt, hogy a spekuláns gazda 
csak saját magát károsította meg az el nem 
adással, mert a magasabb eladási árak idején 
több pénzt kapott volna érette. De ezentúl más-
képpen lesz: a gabona úgyis a baditermény 
r. t. készletei közé kerül, az esetleges elkob-
zás folytán  az ára elvész, — a becsületes is, 
a kétes értékű eredmény: egy alapos, példa-
adó pénzbírság, ha nem elzáratás. 

Van-e esze, hazafiaága  annak, a ki ezt be-
várja ? — 

A mi vármegyénkben is rámutattunk aga-
bonakérdés fontosságára.  Elmondtuk, hogy mi-
dón dicsőséggel küzdő katonáink és hü szövet-
ségeseink az egész vonalon diadalmasan halad-
nak előre s tehetetlen ellenségeink a legera-
bertelenebb eszközhöz, a kiéheztetéshez folya-
modnak, — ezen barbár támadással szemben 
az ország minden lakosának fel  kell venni a 
front  mögötti komoly, céltudatos harcot. 

E harc legelső része a legmesszebb menő 
takarékosság. Nem az most a kérdés, hogy ki-
nek mennyi az igénye normális időkben, hanem 
az, hogy most okos beosztással, minimális igé-
nyekkel élni hazafias  kötelesség. A mi ottho-
nainkat, földeiuket,  vetéseinket nem pusztította 
el garázda ellenség, ennyi áldozatot tehát csak 
hozhatunk, hogy meggondoltan, takarékosan 
éljünk. 

Kötelességünknek tartjuk, hogy a nsgy idők-
höz méltó beszéd nyomán a sajtó utj 'n is kér-
jük a gazdaközönséget, bogy félretéve  minden 
spekulációt, önzést, moBt, a mig nem késő, je-
lentse be gabonakészletét. Ne féljen  a'.tól, hogy 
gabona nélkül marad, hiszen a korn ány külö-
nös gonddal volt ugy a vetőmagra, mint a gaz-
dasággal foglalkozók  nagyobb mennyiségű szük-
ségletére Ellenben minden termelő értse meg, 
hogy az elrejtett gabona — nyilt hazaárulás. 

Micsoda szégyen és nugbélyegzÓB volna az, 
ói az egéBz község ujjal mutatva ar.a, a ki-
nél a nyomozó pénzügyőrök eldugott készletet 
találnának. A kémeknek kijáró megvetés és a 
hazaárulókat megillető kiközösítés öri. kre meg-
szégyenitené azt, a ki ellenségeink cinkostár-
sává szegődnék gabonája elrejtése által. 

Véreink küun, a frontokon  harcolnak. El-
képzelhető-e az, hogy akkor mi itt, alpont mö-
gött az ország kiéheztetéBét segítenél;k e!ő? 

Azt hisszük, gazdáink megértik és teljesí-
tik a történelmi idők nagy kötelességbit és ta-
karékossággal, gabonájuk őszinte bejeit ntÓBé-
vel, földjeiknek  mindenképpen való megműve-
lésével hozzájárulnak a haza védelméhez. 

Ismételjük, a ki ezt nem teszi mer.: elvi 
selhetetlen megszégyenítésnek, megbélyegző 
büntetésnek teszi ki magát. Bár ebben a vár-
megyében egyetlen lakós se akadna, a ki erre 
a szörny 1} sorsra jutna) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hir. Gyalókay Sándor fóis-

nán Fejér Sándor alispán, dr. Ujfalusi  Jeno 
és Órel Dezső polgármesterek a vármegye koz-
é elmezésének biztosítása céljából a belügymi-
nisztériumban szombaton tartandó értekezletre 
Budapestre utaztak. 

_ Kövess tábornok megkapta a Pour 
le merite rendjelet. A hivatalos lap közli, 
hogy a német császár a Pour le mente rend-
jelet adományozta Kövess tábornoknak. 

— Törvényhatósági közgyűlés. Csik-
vármegye törvényhatósági bizottsaga folyo  évi 
február  hó 29-én délelőtt 10 órakor rendkí-
vüli közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyat ke-
pezi a jövedelemadó felszólamló  bizottságnak 
megalakítása. — Ezenkívül nem nagy szamu, 
kisebb jelentőségű ügyek képezik a közgyű-
lés tárgysorozatát. 

— Közigazgatasi bizottsági ülés. Csik-
vármegye közigazgatási bizottsága hétfőn  dél-
előtt tartotta rendes havi ülését, melyen az-
előadók havi jelentései tudomásul vétettek. 
Nagyobb fontosságú  ügy nem fordult  elö. 

— A bulgár király, Bécsben. A Magyar 
Távirati Iroda jelenti: Félhivatalosan jelenük, 
bogy a bulgár király hétfőn  Őfelségénél  te-
endő rövid látogatásra Bécsbe érkezett. 

— Lázadas a szerb sereg reorgani-
zálása miatt. Athénből jelentik: Az ántánt 
a szerb seregbe annak reorganizálása céljából 
olász tiszteket és altiszteket osztott be. A 
szerbek vonakodtak az olaszokkal egjütt har-
colni, megtagadták az engedelmességet és 
fellázadtak.  Negyvennél több olasz tisztet 
megöltek. Az olaszokat visszarendelték, a szer-
beket pedig elszállítják Szalonikibe. 

— Városi főjegyző  választás. Fejér 
Sándor alispán pályázatot hirdetett Csíksze-
reda városnál dr. Demény Józt-ef  halálával 
megüresedett főjegyzői  állásra. Értesülésünk 
szerint a március havában betöltendő főjegy-
zői állásra ezidó szerint pályázunk dr. Orbán 
Gábor városi aljegjző, dr. Bilogh Lajos, dr. 
Búzás József  és Tompos Gábor ügyvédjelöltek. 
A választók bizalma meglehetősen megoszlik s 
mivel még ujabb pályázók is jelentkezhetnek, 
jósolásokba bocsátkozni még korai volna. 

v- Kitüntetések. A cs. és kir. hadsereg 
és a m. kir. honvédség legutóbb megjelent 
^Rendeleti Köz!öny"-ei az alábbi kitüntetése-
ket közlik : A hadidiszitményes 3. osztályú vas-
korona-rendet adományozták : Ritter József  őr-
nagy nak, Bene Jenő századosnak a brassói 24. 
honvéd gyalogezredben; továbbá Pap Ovidius 
a 12. honvédgyalogezredhez beosztott 16. h. 
gy.-ezredbeli századosnak, végül az ellenség 
előtt elesett Szokoli István brassói 24. h. gy. 
ezredbeli tartalékos főhadnagynak.  A hadidi-
szitményes 3. osztályú katonai érdemkeresztet 
adományozták: Popist Mihály brassói 2. gya-
logezredben századosnak és Petle Gyula 24. 
honvédgyalogezredbeli hadnagynak A legfel-
sőbb dicsérő elismerés (Signum laud s) újólag 
tudtul adatott Pálmai Béla tartalékos főhad-
nagynak a brassói 24. honvéd gyalogezredben. 

A legfelsőbb  dicsérő elismerés (Signum lau-
dis) újólag tudtul adatott: Hegedűs Vazu! és 
Raglan Vazul főhadnagyoknak  a brassói 24. 
honvéd gya'ogezredben; továbbá Hpjja István 
a brassói 24. honvéd gyalogezredhez beosztott 
népfölkelő  főhadnagynak.  A legfelsőbb  dicsérő 
elismerés (Signum laudis) tudtul adatott Kar-
leusa Fülöp brasssói 24. bouved gyalogezred-
beli ezredesnek, egy honvéd gyalogdandár pa-
rancsnokának. A koronás ezüst érdemkeresz-
tet a vitézségi érem szalagján adományozták : 
Ráduiy Kálmán, Pal Imre, Jánosi Mihály és 
Rob Miklós csendőröknek címzetes őrmesterek-
nek a brassói VII számú C3endőrkerület állo-
mányában. A bronz vitézségi érmet kapták: 
Szitterli András tartalékos zászlós és Bálint 
Ignác népfölkelő  tizedes, mind a kettő a brassói 
24. honvédgyalogezredben. 

* 

Weisz Emil népfölkelő  I. osztályú számvivó 
altiszt, beosztva a brassói 24. honvéd pótzász-
lóaljboz, a 24. honvéd népfölkelő  parancsnok-
ság nyilvántartásában népfölkelő  gazdatiszt-
helyettessé ; dr. Wasylkievicz Győző brassói 
r. kath. lelkész, főgimnáziumi  tanár, a 24. nép-
fölkelő  parancsnokság nyilvántartásában nép-
fölkelő  s.-lelkésszó neveztetett ki a háború tar-
tamára, a cs. és kir. nagyszebeni katonai 
parancsnokság rendelkezésére való bocsátás 
mellett. 

— Halálozás. Id. Potyó Antal 77 éves 
korában, folyó  évi február  hó 12-ón, Kozmá-
son meghalt, 
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— Köszönetnyilvánítás a osikazent-
mártoni hadsegélyző bizottságnak. Annak 
idején megírtuk, hogy dr. Nagy Jenő, a csik-
szentmártoni hadsegélyző bizottság elnöke, a 
bizottság megbízásából mintegy 600 korona 
értékű meleg téli ruhaneműt küldött be Gya-
lókay főispán  úrhoz, melynek anyagát a bi-
zottság lelkes és áldozatkész tagjai maguk 
szerezték be és dolgozták fel.  Kifejezett  óhaj-
tásukhoz képest Gyalókay főispán  ur az érté-
kes adományokat a brassói 24-es csiki szár-
mazású honvédek részére küldötte meg, — 
melyért most Nagy Pál alezredes ur az alábbi 
meleg hangú köszönetet nyilvánítja: 
M. kir. 24. honvéd gyalogezred pótzászlóalj. 
843. szám. 
gt. 1916. 

Méltóságos  Főispán  urnák 
Csíkszereda. 

Brassó, 1916. február  hó 12. 
A csikszentinártoui hadsegélyző bizottság 

által Méltóságod utján hozzánk juttatott szere-
tet adományokat, a mellékelt elismervény tanu-
sága szerint, hiánytalanul átvettem azzal, hogy 
azokat az adományozó hadsegélyző bizottság 
kéréséhez képest a 24. bonvéd gyalogezred 
csiki származású katonái között osztottam ki. 

Egyben a vitéz székely harcosaink nevé-
ben a csikszentmártoni hadsegélyző bizottság-
nak elismerő köszönetemet fejezem  ki, ama 
fáradhatatlan  tevékenységért és ragaszko-
dásért, melyet adomány gyűjtéseikkel katonáink 
érdekében odaadólag fejtenek  ki. 

Nagy,  alezredes. 
M. kir. 24. honvéd gyalogezred pótzászlóalj 

gazdasági hivatala. 
Elismervény. 

Alolirott elismerem, hogy a csikszentmár-
toni hadsegélyző bizottság által, Csikvármegye 
főispánja  utján ezredünk csiki származású le-
génysége (katonái) részére adományozott alábbi 
szeretet adományokat u. m. 40 darab sált, 24 
pár érmelegitót és 7 pár térdvédőt köszönet-
tel átvettem. 

Brassó, 1916. február  hó 12-én. 
Szépsarki  János, 

gh. főnök. 
— A belügyminiszter Marosvásár-

helyen. Sándor Jánoj belügyminiszter a mult 
héteb Marosvásárhelyen volt, hogy a harctérre 
induló harmadik fiától,  ki 9-es honvéd huszár, 
búcsút vegyen. A belügyminisztert a város 
közönsége meleg szeretettel és ünnepséggel 
fogadta. 

— Műkedvelő eiőadáa Caikszentsi-
monon. A csikszentsimoni ifjúság  f.  hó 6-án 
és 7-én este ugy erkölcsileg, mint anyagilag 
fényesen  sikerült szinelőadást rendezett, me-
lyen Szigligeti Edének a „Csikós" cimü három 
felvonásos  népszínművét adta elő. Az ifjak  ügye-
sen betanult szerepükkel és a művészet iránti 
szép érzékre valló alakításaikkal ugy a község-
ből, mint a vidékről nagyszámban megjelent 
érdeklődő közönséget elragadták és nekik nem 
feledhető,  élvezetekben gazdag estét biztosí-
tottak. Az estély fénypontját  Rózsi (Virág Er-
zsike) és András (Incze István) kitűnően adott 
szerepe adta meg. Asztólí (Bardócz Dénes) a 
színpadon egéBZ otthonosságot mutatott, mint 
cigány utolérhetetlen komikus volt. Bencze (ifj. 
Virág Mihály), Bálint parasztgazda (Szőke Dá-
vid), Márton csikÓB (Virág Lajos) Szárnyai (Já-
nosi Ferenc) TorkOBi jegyző (Incze Vilma) Kar-
vasiné (Szép Ilonka), Labdacsné (Incze Vero-
nika mind kedvesen szerepeltek. Sikerült sze-
replők voltak Erzsók (Darvas Ilona), VámoB 
(Retyi András), Geonyes (Virág Regina), Peti 
Asztolf  inasa (Szép Béla) és a korcsmáros Szép 
János). A szinelőadás után Incze Katicza sza-
valta el szép csengő hangján, meleg átérzéssel 
Szép Ernőnek „Imádság" c. háborús költemé 
nyét, a közönség viharos tapsa között. A két 
előadáson befolyt  összesen: 530 kor. 36 fillér, 
kiadás: 130 kor. 36 fillér,  a tiszta jövedelem: 
400 kor. mely ösBzeg a Csikszentsimon köz-
ségből elhalt hősök emlékére állitandó emlék-
oszlop alapja javára takarékpénztárba helyez-
tetett, mig a nemea cél a háború befejeztével 
megvalósulhat. Felülfizettek:  Cu. V.2 K 20f, 
Szőke Erzsike 2 K 60 f,  Fazakas Ignácné 1 
K, Szőke Mihály 20 f,  György Ábrahám 2 K, 
Korodi Máté 6 K, Endes' Józsefné  2 K, Ilyés 
Andrásné 4 K, Barabás Márton 1 K, Dengel 
János 1 K, Veress Erzsike 60 f,  Veresa Dé-
nesné 60 f,  Veress Gergely 20 f,  Balázs La-
josné 1 K, Darvas Albert 4 K, Bajna Ferenc 
6 K, Kápi Ignác 1 K, Karda Istvánné 20 f, 
Endea Ida 2 K, Endes Kálmánné 2 K, Kallós 
Ferenc 2 K, Bors Károly 1 K, Simon Bénlám 

1 K, Csiszér Margit 1 K, Varga István 30 f, 
Veress Károly 40 f,  Virág Mihály 10 K, a 
brassói cselédkör 10 K, S. F. 5 K, Pototzky 
Gergelyné 1 K 40 f,  Sándor Izsákné 1 K, Váczi 
József  1 K 20 f,  Gaál Karola 4 K, András 
György 1 K 20 f,  Gál Péter 2 K 40 f,  Kósa 
Rózsika 1 K, Balog Jánosé 60 f,  KriBtó Áronné 
60 f,  Kristó Albert 1 K 20 f,  Simon Istvánné 
60 f,  Simon Mariska 60 f,  Bedő Mózes 60 f, 
Koncz István 2 K, Hosszú Ferenc 1 K, Bar-
dócz Mártonné h, K, Ambrus Jolán 40 f,  Klein 
Adolf  1 K 80 f,  Neufeld  Gusztáv 60 f,  Am-
merling Alajos 60 f,  Csomortáni Ignácz 10 K, 
Péter IstváDné 2 K 60 f,  Anda Géza 1 K, Vi-
rág Jánosné 1 K, Beke Gáborné 1 K, Sándor 
Ignác 1 K, Lebovics Lázár 3 K 40 f,  Simon 
Etuska SO f,  Gergely József  1 K, Balázs La-
jos 1 K, Gál Lajosné 2 K, Füstös Károly 2 K, 
mely adományokért az elesett csikszentsimoni 
hősök nevében fogadják  az áldozatkész ada-
kozók meleg köszönet nyilvánítását a szobor 
bizottság részéről, valamint a szereplók és azoD 
nuvtelen rendező is, aki a magas célt szolgáló 
actió megvalósításához szükséges alap létesí-
tésére a fiatalság  között indított ágitálásával 
őket ezen nemesítő fáradságos  munkára ser-
kentette, s csatószegi lakhelye és hivatalos 
teendőivel való nagymérvű elfoglaltsága  da-
cára is velük ugy tanulásuk alatt, mint az elő-
adásokon a teljes erkölcsi siker fényes  leara-
tásáig hiven kitartott, s annak eléréséhez gaz-
dag tapasztalatokkal párosuló tudásával nagy-
mérvben hozzájárult. 

Itt emelitjük meg Ilyés András tanitó urnák 
a csatószegi előadás tiszta jövedelmét 400 ko-
rouára kiegészítő 2 K 85 f  felülfizetését,  me-
lyet a múltkor véletlenül kifeledtünk. 

— A pajesz. A múltkor egy budapesti 
iróval a főváros  egyik nagyobb templomában 
jártam. 

Amint beléptünk, mindjárt meglepett valami 
s meg is löktem a barátomat. 

— Mi ez...?! Talán eltévedtünk... Avagy 
a hírneves székesfehérvári  püspök, mint egy-
kor Pázmány... 

— Miket beszélsz, mondta a barátom. Ezek 
mind magyar hölgyek. Nem látod, csupa úrinő ? 

— No de a pajesz! 
— Bolondokat beszélsz ! Színtiszta katholi-

kusok ezek mind. 
— Az állam majd leesett, hogy mindaoy-

nyian magyarok. Előkelő uridámák, színtiszta 
kathoükusok, B akkor, midőn katonáink nem-
csak határainkért, de  magyar mivoltunkért 
is vérüket áldozzák, akkor a magyar lányok 
és asszonyok idegen,  ellenszenves  divatot 
majmolnak. 

— Mond meg légy szives — szóltam a 
barátomhoz — nem nevettek-e idáig, ha a 
jámbor bevándoroltakon pajeszt láttak s nem 
vihogtak-e a gyerekek utcahosszat, pedig hát 
akkor nem a mienk volt ez a divat s talán 
nem is lett volna joguuk kacagni ? 1 

— Hát ez nagyon egyszerű — válaszolt a 
pesti iró. Nekünk magyaroknak meg van az a 
tulajdonságunk, hogy ha minket nem is utá-
noz senki, mi másokat mindig utánozunk. 

Szegény galíciaiak bejöttek hozzánk, mert 
már nem volt hajlékjük s mi elvettük nyom-
ban a — divatjukat. 

— Milyen szép lesz, ha néhány évtized 
múlva megnézik a mai kor emlékeit, különö-
sen a képeket: 

Daliás, erős katonák, vitézkötéses magya-
rok, a kezük a kard markolatán, szemük a 
távolba révedez — és itthon . . . mint valami 
furcsa  epigonok, leányaink, a harmatos virág-
szálak : pájesszal ékesítve ülnek a katholikus 
templomok padsoraiban. 

— Ugyan ne haragudj kérlek az ilyen cse-
kélységekért. A divat az divat I Ha a cilinde-
remet átlyukasztom s egy tollseprüt dugok ki 
belőle, holnap biztos, hogy követóm akad s ha 
kiálltam ismerőseim mosolyát, már meg is 
győztem őket és esküszöm neked, hogy hol-
napután azt fogják  bolondnak  tartani,  aki 
ép cilinderben  jár. 

— Köszönetnyilvánítás. A Vörös Ke-
reszt Egylet Csíkszereda városi választmánya 
hálás köszönetet mond özv. Balló Gábornénak, 
Becze Imrénének, özv. Bidiga Gförgynének, 
Bidiga Ilonkának, Bíró Bélánénak, Bodó Far-
kasnénak, Bodor Gyul ínénak, Bartha Emmának, 
Bartba Erzsinek, Bartha Jucinak, Bocskor 
Erzsinek, Böjthy Gábornénak, Borcsa Geróné-
nek, dr. Csedó Andrásnénak, Dajbukát Jakab-
nénak, Fejér Sándornénak, dr. Fejér Antal -
nénak, Fejér Micinek, Fejér Ellának, özv. dr. 
Filep Sándornénak, Gözsy Arpádnénak, dr. 
Kovács Gyárfásnénak,  Kovács Antalnénak, 
Kovács Lajosnénak, Kovács Mariskának, Ko-
vács Irénnek, dr. Kolonics Dénesnének, Király 

Emmának, özv. Loyczell Ferencnének, Lányi 
Gizellának, Lányi Margitnak, Lázár Erzsinek, 
Lukács Juliskának, özv. Mártonffy  Bélánénak, 
Mártooffy  Böskének, Mártonffy  Mariskának, 
PaulovitK Antalnénak, Péterffy  Juliskának, özv. 
Szász Lajosnénak, Szász Lajosnénak, Szász 
Annusnak, Szobodeczkynénak, Szabó Lajosné-
nak, Takács Károlynénak, dr. Tauber József-
nénak, Tompos Karolinnak, Tamás Veronká-
nak, Tamás Bertának, dr. Újfalusy  Jenőnének, 
Veress Arpádnénak, Weinholdné Szász Paulá-
nak, Weigel Ferencznének és Zacharie Jolán-
nak, hogy a magánjavak igazgatóságától ado-
mányozott 20 kg. pamutból sálakat kötöttek. 

— Kitüntetés. A király László Gyula 
feltót,i  áll. iskolai igazgató, tart. főhadnagyot 
a Lovcsen elfoglalása  alkalmával, tanúsított 
vitéz magatartásáért a Signum Laudissal tün-
tette ki. 

— Kinevezés a csendőrségnél. A király 
gyergyóujfalvi  Egyed József  csendőrőrnagyot 
alezredessé, báró Diószeghy Tibor csendőrfő-
hadnagyot századossá nevezte ki. 

— Hősi halál. Csikszentsimoni Lakatos 
Kálmán, a budapesti 1. honvédgyalogezred fő-
hadnagya 1914. szeptember 11 én Galicziában 
ellenséges srapneltöl találva hÓBi halált halt. 

— Bika vásár. Az Udvarhely megyei Gaz-
dasági Egyesület Székelykereszturon február 
29-én és március 1-én országos jellegű magyar 
erdélyi fajta  bikakiállitást és vásárt rendez, 
melyre a tenyésztőket, községeket éB érdek-
lődő közönséget ezúton is meghívja. 

— Műkedvelő e l ő a d á B . A csikdelnei 
állami iskola növendékei a hadiárvák javára 
szépen sikerült műkedvelő előadást tartottak. 
Alkalmi költeményeket és énekdarabokat adtak 
elő. Nagy buzgalommal és a szentúgy iránti 
nemes lelkesedéssel oldották meg feladatukat. 
Kedves előadásukkal mig a szülőknek ÓB más 
érdeklődőknek igen kellemes estét szereztek, 
anyagilag is szép eredményt értek el, midőn 
ezen kis községben 100 korona tiszta jövedel-
met hoztak össze az üdvös célra. Felülfizettek: 
László Péter 4 K 40 f.  Felcser Miklós 3 K. 
Iucze Dénes 2 K. Gál Lajos, Kánya Imre, 
Bocskor Zsigmondné, Kovács Péter, Erőss 
Béla és Kovács Ferencz 1—1 K. Bíró József, 
Láz&r Dénes, Kovács Mihály és Becze Alajoa 
6á—60 f.  Bocskor Ilona, ifj.  Bocskor András, 
özv. Kovács Mózesné és id. Benő Dénesné 
40—40 f.  Fogadják hálás köszönetünket. A 
rendezőség. 

— Balogh Ferenc — ezredes. A Szat-
máron megjelenő „Szamos* irja: A háború 
tartama alatt helyezték Szatmárra Balogh 
Ferenc alezredest, mint honvéd állomás- és 
kiegészítő parancsnokot. Az öreg ur, aki tí-
pusa a régi magyar nemesi uraknak, de egy-
szersmind a szigorú katonáknak is, itt mű-
ködése alatt erős magyar érzelmével, pártat-
lan igazságosságával, barátságos modorával a 
legszélesebb körű népszerűségre tett szert 
nemcsak a katonaság, de a polgári társada-
lom körében is, ahol már szinte régi szatmá-
rinak tekintik. Bizonyára széleB körben fog 
örömet kelteni ezért az a hír, hogy Balogh 
Ferenc alezredest Őfelsége  a király ezredessé 
léptette elő. 

— Románia állásfoglalása  a legköze-
lebbi harctéri eseményektől függ.  A 
Jassyban megjelenő .Opinia" cimü újság ma 
ideérkezett száma „Átmeneti állapot*1 cimen 
foglalkozik  Románia magatartásával, a román 
kormány bizonytalan helyzetével és többek 
között ezeket irja: Mindnyájunk sejtése, hogy 
ezidószerint provizórikus állapotban élünk. 
'Senki, még a beavatottak Bem memék meg-
kockáztatni, határozottan megjelölni azt az 
irányt, amelyet Románia holnap követni fog. 
Egy kormányválságot senki sem tarthat ki-
zártnak. Ez az állapot azonban kétségtelenül 
rövidesen véget fog  érni. Románia magatar-
tását ugyanis döntően befolyásolni  fogják  azok 
az események, amelyek legközelebb a harc-
tereken lejátszódni fognak.  A Szaloniki elleni 
támadás eredménye, továbbá a keleti arcvonal 
déli részén lefolyó  offenziva  sorsa irányadó 
lesz Románia magatartására. Románia átme-
neti helyzete sokáig már nem tarthat A harc-
tér eseményei siettetni fogják  a döntést. 

— Ujabb földrengések  Romániában. 
Caineniből jelentik a bukaresti lapoknak: A 
földrengések,  leginkább az éjjeli órákban foly-
ton megujulnak. Mindegyik földrengést  előre 
hirdeti egy balsejtelmU zúgás és a kutyák uga-
tása. Az elöljáróságot értesítették, hogy a bu-
karesti földtani  intézet több geológusa megér-
kezik a helységbe a földrengés  hatásának éB 
ha lehetséges, az okának tanulmányozására. 
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— A. jjPttggéjtléu Székelység mdRflsflnt: 
A Sepsiszetgyörgyön megjelenő FUggetlen Szé-
kelység,, m l̂y ap utóbbi években hetilap volt, 
a szerkesztő katonai szolgálata miátt a hábóru 
tartamára megszűnt január hóban. 

— Királyunk imája. A világtörténelmi 
események amá forgatagában,  amelyek között 

' élünk, az Országos Hadsegélyző Bizottság jel 
vényosztálya azt a feladatot  szolgálja, hogy 
enyhítse a hadbavonultak hozzátartozóinak meg-
élhetési gondját és könnyítsen sorsukon a je-
lenben és a jövőben. E sok ágazatu tevékeny' 
aég egyik most megindult actiója a „Királyunk 
Imája" elnevezés alatt fordul  a hazafias  tár-
sadalom áldozatkészségéhez. Ezen elnevezés-
sel művészi kivitelű dombornyomásu ezüst gyű 
rüket hozott forgalomba,  megörökítve azt i 
megkapó képet, mely szeretett uralkodónkat 
imádkozás közben ábrázolja. E szép kivitelű 
és a történelmű évszámókkál ellátott gyűrűk 
örök emlékei maradnak a most duló nt pek csa-
táinak és felette  alkalmasok arra, hogy azo-
kat — mint a mai naşy időknek a jövőben 
egyre értékesebbé váló történeti emlékét — 
mindnyájan megszerezzük és viseljük. Olyan 
actió ez, mély az egyénnek legnémesebb és 
legtisztább emberi érzéseihez fordul:  a haza-
szeretet s a jótékonyság szelleméhez; azokhoz 
a lelki érzésekhez, melyek a hadi tettek világ-
híres dicsősége mellett a szeretet ezernyi ál-
dozatkészségének legfenségesebb  emlékeivel 
gazdagítják hazánk történetét. Ebben az actió-
ban tehát bizalommal számithat a bizottság a 
magyar társadalom és közélet minden tagjá-
nak készséges támogatására. A gyűrűk ára 2 
korona és minden nagyságban kaphatók. A 
pénz előzetes beküldése mellett a gyűrűket 
bérmentve küldi a Bizottság, testületek stb. 
utólagos elszámolásra is átvehetnek bármely 
mennyiséget. Rendelésnél, vagy pénzküldésnél 
ügyelni kell a következő plbntos cimre : Orszá-
gos Hadsegélyző Bizottság Jelvényosztálya Bu-
dapest, Képviselőház. 

— Az iparsó ára. A marosvásárhelyi ke 
reskedelmi és iparkamara közli az érdekeltek-
kel, hogy a pénzügyi m. kir. minisztérium 
136229-915. számú rendeletével az iparsó árát 
1916- évre a köVetkező képpen állapította meg: 
a tiszta iparsó ára egyszáz métermázsán 'aluli 
mennyiségbea métermázsánként 2 K 57 f;  a 
tisztátián iparsóé pedig 2 K 17 f,  egyszáz mé-
termázsa vagy azon felüli  mennyiségnél az ár 
métermázsánként: a tiszta iparsónál 2 K 20 f; 
a tisztátlan iparsónál 1 K 80 f-  Ez az ár az 
iparsónak a Vezérügynökség szigetkamarai és 
maroşujvâri denaturáló telepein való átvétele 
esetére Jbir érvénynyel; Szigetkamarán azon-
ban a fentebbiekben  megállapított árakhoz még 
a bányahelyekról való szállításért járó dij fe-
jében métermázsánként 18 fillér  hozzászámí-
tandó. Az iparsónak az ország egyéb helyein 
való átvétele esetére, az itt megállapított árak 
a szigetkamarai, illetőleg a marosujvári dena-
turáló teleptől járó vasúti szállitási dijakkal 
emelkednek. 

— Lóhere vetőmag. A marosvásárhelyi 
kéreskedelmi és iparkamara a következőket 
közli az érdekeltekkel: A m. kir. miniszteri 
umnak a lóheremagért követelhető legmagasabb 
áfák  megállapításáról folyó  évi január hó 7-én 
46Ş4—1915. M. E. szám alatt kiadott rende-
letében a lóheremag minősége szerint a nagy 
ban való kereskedelemre nézve 5 különböző 
ár állapitattott meg. Miután kételyek merül-
hetnek fel  abban a tekintetben, hogy valamely 
eladásra került, áru a megállapított csoportok 
melyikébe tartozik, illetőleg hogy az áruért me-
ţyik ár követelhető, e tekintetben véleményt 
adni, illetve az áru minőségét megállapítani 
a m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomások 
hivatottak. Külünösen szükség lehet ily meg-
állapításra az idézett rendelet 1 §. 5 pontjá-
ban emiitett: tisztított, de ijem teljesen aranka 
mentes lóheremagra qézve. Megjegyzendő, hogy 
tisztított áru alatt a közönségesen megrostált, 
vagy szelplőn átbocsátott áru nem érthető s a 
tisztított gyanánt forgalomba  kerülő lóheremag-
nak olyan, a kereskedelmi szokásoknak meg 
felelően  araqkainentesitő rostán a lehetőségig 
.ţisztiţott árunak kell lennie, amely, ha nem 
teljesen, arankamentes is, de kilógrammonként 

.legfeljebb,  cspk néhány s?em arattkamagot tar-
tartalma^ és megfelel  ázóltnák a követelmé-
nyeknek, ' amelyek mellett a lóheremag az ál-
Íaíni megvizsgáló állomások által piros bárcá-
yal ólomzárolható. lifmdeníki  tehát, aki lóhe're-
magot az 1. §• 5. pontjában emiitett 415 'ko-
ronás árort, mint tisztított árut elad, vagy ela-
dásra'íinál, felelőséggel  tartózik aziránt, hogy 
az áru akár ólomzároWa, ákár ólömiárolásnél-
lol tíózatík is forgalomba,  az említett 'köve-

telményeknek megfelel  s azért ugy az eladó, 
valamint a vevő is saját érdekében cselekszik, 
ha nz eladás, illetve vásárlás előtt a kinált 
'árúra nézve valamely megvizsgáló állomás vé-
lembnyét kikéri. 
i — BÍbz i . Február hó 20-án vasárnap 
délután 4Va és este 8 órakor a Nórdiak leg-
újabb szenzációja: „Az üs tökös" cimü 3 
felvonásos  dráma kerül bemutatásra. A darab-
nak különös értékét emeli az, hogy a fősze-
repét olyan művésznő adja, mint Ellen Agger-
holm, a bájos filigrán  asszony, a ki ezen ala-
kításával is méltónak bizonyul jó hírnevére. 
A rendezés,' a színészek művészi játékai iga-
zolni fogják  azon nagy sikert, melyben ezen 
kiváló darabnak mindenütt része volt. A mű-
sorból kiemelendő a „R°zkirályu cimü bájos 
vígjáték, melyben FróWich Elza kedvelt, Bzép 
színésznő játékában 2 felvonáson  át gyönyör-
ködhetik a közönség. 

— Külkereskedelmi forgalmunk.  Az 
1915. évi január-október hónapok külkereske-
delmi forgalmának  főeredményeit  az előző év 
megfelelő  időszakával összehasonlítva, a kö-
vetkező képet nyerjük: 

Behoiaul Klrttel Behoutill 
, tObblat 
Értéke millió koronákban. 

1914. január-október 1461 1 1.328.3 132.8 
1915. január-október 1220.4 1.214.1 106.3 

Ausztriával való forgalmunkat  külön vizs 
gálva, azt látjuk azonban, bogy az előző év 
január-október hónapjaival szemben ugy a 
behozatal, mint a kivitel értéke emelkedett. 
Behozatalként ugyanis ki van mutatva Ausz-
triából az 1915. év első tiz hónapjában 1.0317 
millió korona, kivitelként Ausztriában ugyan-
ezen idő alatt 1.063.9 millió korona. A beho-
zatal emelkedése az 1914. év megfelelő  idő-
szakával szemben 8 millió korona, a kivitel 
tmelkedese pedig 49.4 milló korona. Ehez ké-
pest más a külkereskedelmi mérleg képe is 
Ausztriával szemben, mint az összes forgalom  , 
ban. Mig ugyanis a fenntiek  szerint összes 
külkereskedelmi forgalmunk  mérlege 1915. év 
első tiz hónapjában 106 3 millió koronával 
passziv volt, addig Ausztriával szemben mér-
legünk 32.2 millió koronával aktiv. Ezeknek 
az egészen ideiglenes adatoknak a mérlege-
lesénél azonban nem szabad figyelmen  kívül 
hagynunk azt, hogy az értékadatok kiszámítá-
sánál a legfontosabb  kivit' li cik'.-eknél az aktu-
ális magas árak vannak alapul véve, mig a 
behozatalnak majdnem minden áruja az 1914. 
évre megállapított egységértékkel van Bzámba 
véve, amelyek ma már legkevésbbé sem fe-
lelnek meg a tényleges árviszonyoknak. 

— A csiki h&diáfvák  sorsjátéka. Ked-
den délelőtt 11 órakor tartatott meg a várme-
gyeház kisebb tanácskozási termében, teljes 
nyilvánosság mellet, a csiki hadiárvák javára 
rendezett sorsjáték. A sorshúzáson megjelen-
tek a Borsolási bizottság tagjai, dr. Fodor An-
tal politikai biztos és nagyobb számú érdek-
lődő közönség. A sorshúzás a legnagyobb sza-
bályszerűséggel tartatott meg. Az urnából a 
kis Bodor Etuska kihúzta az 1101-es számot, 
mely a hazafiam,  jótékony célra Márton Ferenc 
festőművész  által felajánlott  „Erdőirtás Csík-
országban" c. nagy és értékes olajfestményt 
megnyerte. Értesülésünk szerint az 1101-es 
számú sorsjegy tulajdonosa Lukács József 
gyergyóvárhegyi máv. állomásfőnök,  ki a 
nyereménytárgy átvételére legközelebb jelent-
kezni fog.  A nagysikerű hazafias  akciót lapunk 
legutóbbi számában érdeme szerint méltattuk, 
itt lijólbg csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
jegyek egytől-egyig elkeltek és a befolyt  2500 
kor. Csikmegye árvaszékének gyámpénztá-
rába befizettetett. 

— Adomány a osiki hadiárvák javára. 
Vilmáin Géza Csikszenttátnási piebátos, ki a 
hátíoru alatt már sok szép tanújelét adta ál-
dozatkészségének és önzetlen fáradozásainak, 
fébruár  2-án és 6*án a csikszenttamási ifjú-
sággal nafysikerü  élóadásokot tartott, melyek-
nek 100 korona tisztajövedelmét a cpíki saé-
kely htdiárvák javára beküldött» Gyalók ay Sán-
dor főispán  urttak. Ágoston Józsefné  csíkszent-
tátnáfsi  jegyző özvegye ugyancsak ezen célra 
200korotfát  juttatott Vilmán Géza plébánoshoz, 
ki ez összegből 100 koronát a gyefgyószent-
miklósi tavasszal létésitendő érvaháznfrk,  100 
koronát pedig a cslksomlyói árvaháznük kül-
dött be. A nemes és áldozatkész adományo-
zóknak ez utóm is hálás köszönetünket és eüis-
meróBtiüket nyilvánítjuk. 

L E G Ú J A B B . 
Az olaszok nagy vesztesége. 

Budapest,  február  16. 
(.HivatalosHőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról 
'jelenti: 

Orosz és délkeleti hadszintéren helyzet vál-
tozatlan. -

Olasz hadszíntéren a tengermelléki arcvo-
nalon és a karinthiai arcvonalnak ehez csatla-
kozó részén a tüzérségi harc tovább, tart. A 
doberdói szakaszou aknavető éB kézigránát har-
cokra is került a sor. Az Ivasrezeken egy olasz 
tábori őrséget nyolcadszor szedtünk ki állásá-
ból. Romboni uj állásunk előterét az ellenség 
holttestei borítják. 
Az angolok és oroszok rettenetes 

veresége. 
Az angolok 2000, az oroszok 

5000 halotat vesztettek. 
Konstantinápoly, február  15. 

(Hivatalos.) A török főhadiszállásról  jelentik : 
Az Irak-fronton  repülőgépeink egyike ellen-

Béges tüzérség kut el amarai állPsa felett  12 
bombát dobott le, amelyek igen jó hatást ér-
tek el. Komától nyugatra, Battia mellett szen-
vedett veresége után ellenség nagyszámú ha-
lottat hagyott a csatatéren. A visszavonulás 
során és az emiitett ütközetben Bzenvedett vesz-
teségei 2000 embert éB 3000 állatot tesznek ki. 

Kaukázusi fronton  azon heves pozíció har-
cokban, melyek legutóbbi három napon nagy 
hideg és hóvihar ellenére végbementek, ellen-
ség 5000 halottat és 60 foglyot  veszített. 

Dardanella-fronton  február  13 án a tenger-
szoros magasságában egy cirkáló, egy monitor 
és egy torpedónaszád busz hatástalan ágyúlö-
vést tett Ţeke Burnu és Szedil Bahr ellen, de 
ütegeink távozásra kényszeritették. 

Aden mellett, a Seikó Ozmán és El Saille 
közötti erdőben törbecsaltunk éB csaknem tel-
jesen megsemmisítettünk egy ellenséges felde-
rítő csapatot. Akinek sikerült megmenekülni, 
minden felszerelés  hátrahagyásával Seikó Oz-
mán felé  menekült. 
Az angolok és franciák sikertelen támadása. 

Berlin, február  16. 
(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-

lásról  jeléntik: 
Nyugati hadszintéron angolok tegnap este 

háromszor is eredménytelenül támadták az 
Yperntöl délkeletre általunk elfoglalt  hadállást, 
kerek számban egyszáz angolt fogtunk  el. 

Champagnéban franciák  ismét megkísérel-
ték, hogy Tahurétől északnyugatra állásaikat 
visszafoglalják.  Kísérletük csak ugy meghiú-
sult, mint az előző napon. Általában viharos 
esőzések akadályozták harci tevékenységet. 

Keleti hadszíntéren 
vihar, különös esemény 

Balkán hadBzinléren nincs újság. 

arcvonalon 
nem voit. 

hó 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL 
Mindazon jóismeróaeim és barátaimnak, kik 

Laci fiunk  hősi halála alkalmából részvétüket 
nyilvánítani szívesek voltak, fogadják  háláa 
köszönetünket. 

Ambrusa Dénes ós családja. 
*) £ rovatban költöttekért nem vállal felelős-

séget a szerkesztőség. 

Oyerggóalfnlu  község  Elöljáróságától. 

463/1915. szám. 2-2 
Hirdetmény. 

Alulírott község elöljáróság közhírré 
tesaí, hogy Gyergyóalfalu  község tulaj-
donát 'képező „Bodor", „Piros" és 
Pásztor" nevfl  tenyészbikák, továbbá 

kiselejtezendő tenyészkanok folyó 
évi február  hó 22-én d. u. 2 óra 
&or kezdődő nyilvános árverésen, a 
községházánál eladatnak. 

Gyergyóalfálu,  19t6. évi február 
hó 6-án. 

Az e l ő 1 j 'ár ó s<ág : 
Fülöp Ferenoz, Laozkó István, 

(b.jegysó. 
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FOGAK! 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra jogositott 
Közóhajra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-
orvosi műtéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér-
zéstelenítéssel, arany 
és más töméseket; 
készít mllfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj -
padlás nélkül, korona 
és hidiuunkálatokat. 

10 évi garancia! 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

2—5 óráig 
Vasár- és Onnep-
napok kivitelével. 

38-

Lakása: Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 

2 — 1916. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

Csikszenttamás község közbirtokos-
sága eladja Csikszenttamás községhá-
zánál 1916. évi március hó 14-én délelőtt 
II Órakor kezdődő árverésen a Csík vár-
megye Csikmadaras II- R. községe ha-
tárában levő B a r á t nevtl erdejé-
nek mintegy 170 kat. hold területén 
93126—911. sz. F. M. kihasználásra 
engedélyezett fenyő  faállományát.  A feb 
ruár 2l-re kitűzött árverés nem fog 
megtartatni. 

A vágás területe a gyimesi ország-
úitól 18 kilométer, a Máv. Gyimeskö-
zéplok állomásától pedig 18 kilométer 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 21838 m8 

tiszta lucfenyő  haszonfát  és 9763 m' 
tiszta jegenye fenyő  haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 272285 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10°/o a. Kihasz-
nálás időtartama 4 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a csikszépvizi m. kir. járási 
erdőgondnokságnál rendelkezésre álla-
nak. Az erdőgondnokságnál megtekint-
hető a részletes becslési munkálat is. 

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 ősszeg 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. A 

Csikszenttamás, 1916. január 31-én. 
Balogh Ignác, Tóth Lajos, 

elnök. 1—2 birt jegyző. 
1—1916. szám. 

birt. 
Faeladási hirdetmény. 

A karczfalvi  közbirtokosság eladja 
Karczfalván  a községházánál 1016. évi 
március hó 7-én délelőtt 9 órakor 
kezdődő árverésen a Csikvármegye 
Csikmadaras községe II. határrészben 
levő erdejének a közig» gazd. bizottság 

61/1916. sz. a, kihasználásra engedélye 
zett széldöntött lucfenyő  faál'ományát. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
mint 2000 m8, nagyobbrészt fürészáru 
nak alkalmas luczfenyő  szálfát  tartal-
maz. 

Kikiáltási ár ms kint 6 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 1200. Kihasz-
nálás időtartama 1 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjőnél, 
továbbá a szépvizi m. kir. járási erdő-
gondnokságnál rendelkezésére állanak. 
Az erdőgondnokságnál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is 

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 bi-
zottság elnökénél nyújtandók be. A meg 
ajánlott ősszeg számokkal és betűkkel 
is kiírandó s az ajánlatban kifejezendő 
az, hogy ajánlattevő az árverési és szer-
ződési feltételeket  teljesen ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

Karczfalván,  1916. évi február  hó 
14 én. 

Bartalis Gergely, 
birt. elnök. 

Potovszky Ferencz, 
birt. jegyző. 

7—916 szám. 
Faeladási hirdetmény. 

A Csikszentdomokos közbirtokosság 
II-od h. rész csoportja eladja Karczfal-
ván a községházánál 1916. évi március 
hó 7-én délelőtt 9 órakor kezdődő árvi 
résen a Csikvármegye Csikmadaras köz-
sége határában levő Il-od határrészben 
Hidegség és Domuk patakára hajló 
nevü erdejének 51—916. kgb. 7 hatá-
rozattal kihasználásra engedélyezett szél 
döntött lucfenyő  faállományát. 

A vágás területe a gyimesi ország 
úttól 14 kilóméter, a Máv. Gyimoskö 
zéploki állomásától pedig 16 kilométer 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faáHomány 
szembecslés szerint mintegy 3000 m8-t 
kitevő vegyes méretű nagyobb részt 
bánya fának  alkalmas lucfenyő  fát 
tartalmaz. 

Kikiáltási ár a Hidegségre hajló ré-
szeknél m8 kint 10 korona, a Domukra 
hajló erdőrészeknél pedig 6 korona, 
bánatpénz 2500 illetve 300 korona. 
Kihasználás időtartama 1 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi m. kir. járási erdő 
gondnokságnál rendelkezésre állanak. 
Az erdőgondnokságnál megtekinthető a 
a részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árveréci 
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 betűk-
kel is kiiraudó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Csikszentdomokos, 1916. évi feb-
ruár hó 14-én. 

Györpál Árpád, 
bírt. jeKyzö. MártM Ágoston, 

bírt. el&Ok. 

8—1916. sz. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikszentdomokosi közbirtokosság 
I-ső határrészbeli csoportja eladja Karcz-
falván  a községházánál 1916- évi már-
cius hó 7-én d. e. 9 órakor kez-
dődő árverésen a csikszentdomokosi va-
súti állomás melletti rakodóra kitermelt 
5000 k. m. vegyes méretű nagyobb részt 
bányafának  és fürészárunak  alkalmas, 
felkészített  (bányafánál  felródalt,  fürész-
áruuál egész szálfa  alakjában kéreg 
nélkül) lucfenyő  fatömegét. 

Kikiáltási ár 110,000 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10°/0 a. Terme-
lési és szállítási határidő 1917. május 
hó 31. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a Szépvizi m. kir. járási erdő-
gondnokságnál rendelkezésre állanak. 
Az erdőgondnokságnál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árve-
rési és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, 
figyelembe  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 betűk-
kel is kiírandó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Csikszentdomokos, 1916. évi február 
bó 14-én. 

Györpál Árpád, 
b. jegyző. 

Márton Ágoston, 
b. elnök. 

3—916. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikdánfalvi  közbirtokosság eladja 
Karczfalván  a községházánál 1916. évi 
március hó 7-én délelőtt II órakor kez-
dődő árverésen a Csikvármegye Karcz-
falva  vasúti állomás melletti rakodóra 
kitermelt 5000 m8 vegyes méretű na-
gyobbrészt bányafának  és fürészárunak 
alkalmas felkészitett  (bányafának  felró-
dalt, fűrészárunál  egész szálfa  alakban 
kéreg nélkül lucfenyő  fatömegét. 

Kikiáltási ár 110000 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10°/,-a. Terme-
lési és szállítási határidő 1917. év május 
hó 31. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a Bzépvizi m. kir. járási erdő-
gondnokságnál rendelkezésre állanak. 
Az erdőgondnokságnál megtekinthető 
a részietes becslési munkálat is. 

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 kiírandó s az ajánlatban kife-
jezendő az, hogy ajánlattevő az árve-
rési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Csikdáníalván, 1916. évi február  hó 
13-án. 

Antal Gergely, 
keibirtokossigl elnök. 

Antal Dénes, 
birt. jegyzi. 
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Szám. 1693—1916. ai. 

Csíkszereda rend. tan. városánál 
részbén elhalálozás, részben állás szer-
vezés következtében választás utján be 
táítéd alá kértjlő és nyugdíjra igényt 
nyújtó: < 

I városi főjegyzői; 
I, városi adótiszti; 
í rendőrségi írnoki állásra az 1886. 

évi XXII. tc. 69. § a értelmében pályá-
zatot hirdetek. 

A fenti  állásokra a választás élet 
hosBziglanra szól. 

A) A főjegyzői  állás az 1912. évi 
58. tc. kiegészítő részét képező D) mel-
léklet "szerint a IX. fizetési  osztálynak 
megfelelő  2600 korona törzsfizetéssel  és 
évi 700 korona lakbérrel van javadal-
mazva. 

B) A városi adótiszti és rendőrségi 
írnoki állások ugyanazon tc D) mellék-
let szerint XI. fizetési  osztálynak meg-
felelő  1400-1400 korona törzsfizetéssel 
és évi 560 560 korona lakbérrel van-
nak javadalmazva. 

A főjegyzői  állás az 1883 évi I. tc. 
3. § ában; az adótiszti állás az 1883. 
évi I. tc. 18. § ának első bekezdésében; 
a rendőrségi Írnoki állás a középiskola 
IV. osztályának sikeres elvégzését iga 
zoló minősítéshez van kötve; az írnoki 
állásra pályázótól ezen minősítésen kí-
vül csinos, tiszta irás és az írógép-
pel való irni tudás igazolása is meg 
kívántatik. 

Felhivom a pályázni óhajtókat, hogy 
kellően felszerelt  pályázati kérvényeiket 
I9Í6. évi február hó 29-ik napjáig Caik-
szereda r. t. város polgármesteri hiva-
talnál adják be. 

A választás napja később fog  ki 
tűzetni. 

Csíkszereda, 1916. január hó 26-án. 
Fejér Sándor, 

alispán 

Faeladási hirdetmény. 
A cqikjenőfalvi  közbirtokosság eladja 

Karczfalván  a község házánál I9|6. évi 
piárcius hó 7-én délelőtt 9 órakor kezdődő 
árverésen Vasláb vasúti állomás mel-
letti rakodóra kitermelt 2000 m" vegyes 
méretű, nagyobb részt bányafának  és 
fűrészárunak  alkalmas felkészített  (bá-
nyafának  felródált)  fűrészárunak  egész-
szálfa  alakjában, kéreg nélkül (lucfenyő 
fatömegét. 

Kikiáltási ár 44.000 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10%-a. Terme-
lési és szállítási határidő 1916. évi 
szeptember 30. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi m. kir. járási erdő-
gondnokságnál rendelkezésre állanak. 
Az'erdőgondnokságnál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánátpénzzel 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 
mégajánlott összeg számokkal és betűk-
kel is kiírandó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Caikjenőíalva, 1916. évi február  hó 
13-án. 

Szára: 260-1915. végrh. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ^zennel közj 
hirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság] 
nak 1915. évi Pk. 4305/4. és 4306/6. számu vég* 
zése folytán  dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által kép-' 
viselt I. Antal Dániel,.II. Antal Dániel végrehaj 
tató részére, végrehajtást .szenvedő ellen 540 áí 
280 korona követelés s járulékai erejéig elrei 
delt kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefog-
lalt és 610 koronára becsült ingóságokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság 1915. évi fenti  számit 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap- és felülfoglaltatók  követelése erejéig is,, 
amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna,! 
végrehajtást szenvedők lakásukon Gyimesfelsőlokon 
leendő megtartása határidőül 1916. március 4-lk 
napján délelőtti 8 Órája kitüzetik, amikor a 
bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: üszők a leg-| 
többet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség: 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, hogy ameny-
nyiben részükre a foglalás  korábban eszközöl-
tetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv-
ből ki nem tűnik, hogy elsőblségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasz-
szák, mert különben csak a vételár fölöslegére 
fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, '1916. évi február  hó 14-ik 
napján. 

KERESZTES GYULA 
kir. bir. végrehajtó. 

flsztâlt f-edéllemez; 
kapható 

W^müxéty Sándor 
cemşntârugyârâban 

Csíkszereda és Kézdivásárhely. 
1—4 

Kpvásznai ügyvédi irodámba 
azonnali belépésre egy katonai 
kötelezettség alatt nem álló, az 
iroda^ önálló vezetésére képes 

ÜGYVÉD-NELYETTEST 
és egy teljes gyakorlattal biró 

ÜGYVÉDJELÖLTET 
keresek. — Javadalmazás meg-

állapodás szerint. 
Dr. Bajkó Zsigmond ügyvéd, 
vármegyei tiszti főügyész. 
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ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értesítjük Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogy Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos-utcábau(LázárDomokos-féle  ház) már évtizedek óta fenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZ-ÜZLETEINKET 
1814. évi október bó 1-én áthelyeztük az Apaffi  Mihály-utcába 
(Jakab Gyula-féle  ház, a Hutter-Bzállodával özemben). A borbély üzlet 
mellett külön bejárattal van a női fodrász-terem,  kényelmesen be-
rendezve, hol elvállalunk mindennemű női hajmunkát, és délutánonként 
hygienikus fejmosást  villanyszáritóval (meleglevegóvcl). Midőn ezt igen 
tisztelt vendegeinknek szíves tudomására hozzuk, nem mulaszthatjuk 
el, hogy köszönetet ne mondjunk eddigi pártfogásukért  s egyben kér-
jük, hogy jövőre is szíveskedjenek támogatni s viszont mi is biztosít-
juk vendégeinket a szolid kiszolgálásról. Maradunk kiváló tisztelettel: 

Szabó Lajos és neje, férfi  és nöi fodrász. 
Raktáron tartunk mindennemű kész hajmunkákat és nöi pipere cikkeket. 

72-

Jíietor Ede dicsőszentmártoni borpineéjéből 
ELADÓ 200 NECTÓLITER KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 

K Ü K Ü L L Ő M E N T I F A J B O R 
ára: hectóliterenként, kisebb tételekben 130, nagyobb 
tételekben 120 korona a dicsőszentmártoni állomáson. 
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Nemzetközi HAL0TT8ZÁLLITÁSI iroda 
Temetkezési Intézetek Egyesülése 

Budapesti iroda VIII., Üllöi-ut 14., I. emelet, I. szám. Telefon  József  32—12. 
Elhunyt hőseinknek exhumáláaát, ImasíálliíáaáJ; éa e^k-
kel kapcsolatos összes ttendOk végzését, kegyeletesen szak-
szerűen, gyorsan és a leg néltányoaabb feltételek  mellett intézi. 

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

Nyomatott Vákár h, könyvnyomdájában, CslkiMredábi». 




