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Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Öreg népfelkelő, 
emeld feld  deresedő fejedet,  feszítsd  ki 
horpadt melledet s nézz büszkén sze-
mébe a világnak! A nemzeti áldozat-
készség példaképe vagy te, a kit hó-
dolat illet meg már attól a perctő', — 
amik or átlépted a sorozási terem küszö-
bét. De hogy most már be is vonulsz, 
ragyogjon a nemzeti önérzet derűje 
barázdás arcodon, mert a történelem-
csinálás nagy és szép munkájára hívott 
el téged is a népek sorsát intéző hata-
lom. Légy büszke, hogy immár részese 
lettél a titáoi munkának, mely majd 
helyére állítja a felfordult  világot. Mert 
azzal, hogy elhivattál, belékerültél a 
kuszált világrend zűrzavarába s ténye-
zőjévé avattattál a zűrzavar.fölött  majdan 
támadó rendnek. 

Hogy emberi és polgári életed gyö 
kéréstől felfordul:  csak fokozza  áldo-
zattételed nagyságát. Őszbecsavarodó 
fejed,  fáradt  lépésed s kérges tenyered 
mind a te nagy elhivattatásod rend-
kívüli, de magasztos jelentőségét hir-
deti. Hogy fiaid  már elmentek, talán 
már el is véreztek, s hogy utánuk most 
te is utrakészen állsz: szemkápráztató 
csodás glóriába vetíti elénk azt a nagy 
honszerelmet, mely zúgolódás helyett 
büszke kiáltást csal ajakadra s amely 
mint sarkaló, ösztönző erő kísér oda, 
ahol sok a szenvedés, de nagy a juta-
lom is. 

Ugye bár ugy tetszik előtted, mintha 
egy nehóz, kinos álom lidércnyomása 
feküdt  volna lelkedre és a kuszált 
álomképek rettenetes összevisszaságá-
ban fejetetején  állana a te csendes, 
munkáséleted is?... Gondolsz két évvel 
viasza, amikor még nem borult rád a 
világháború kábitó álma s amikor éltél 
a magad módja szerint szerényen, csa-
ládod körében, az emberi élet termé-
szetes törvényei szerint A nehéz gond 
mellett, fáradságos  tnunka közben nem 
egyszer gondoltál arra, hogy eljár az 
idő 3 az élet vége milyen gyorsan kö-
zeledik ! Örömmel szemlélted növekedő 
családodat s megnyugodtál a gondolat-
ban ; íme van, aki helyemet majd be-
tölti ! Térdeden ringatva becézted kis 
unokádat s szelíd őröm ragyogott orcá<-
don, midőn felsóhajtottál:  „ezé»lesz a 
munka, enyém már csak a nyugalom!" 

És most azon veszed észre magadat, 
hogy őszbecsavarodott fejedet  katona-
sapka borítja, fáradt  lépésedet éles kard 
kiséri s kérges tenyered a puska tusát 
szorongatja. A hazának szüksége van 
reád s te mégy a fiaid  után, itthoni 
munkádat 6erdülő unokádra hagyod 
nyugalomvágyaddal s csendes életmó-
doddal együtt. 

Öreg népfelkelő,  nagy a te hi^afá 
sod, de nagy a lelkieröd is, mely annak 
betöltésére képesít! Fáradt testtel, de 
üde lélekkel indulsz a fáradalmak,  a 
küzdelmek felé!  De ne csüggedj ; sze 
retetüiik, hálánk, áldó fohászunk  kisér! 
Ne félj,  veled lesz az Isten s megsok 
szorozza erődet! 

Öreg népfölkeló,  bizalommal várunk 
vissza; — te hozod nekünk a győzel-
met és békét! 

A háború. 
Szaloniki körül minden csendes, 

még a repülőgépek kattogása sem za-
varja a lelkek nyugalmát. Ellenben a 
nyugati frontról,  ahol franciák  és néme-
tek tizenhat hónap óla ádáz gyűlölség 
gel tekintenek egymásra és mindegyik 
fél  balálra elszántan várja a döntő pil-
lanatot, komoly jellegű karcokat jelen-
tenek napok óta. 

Nem tudni, vájjon a szalouiki harci 
zaj elcsendesedése és a nyugati harcok 
kiujulása közt van e valamelyes okozati 
összefüggés?  Ha igen, akkor a német 
hadviseiőség ujabb bizonyságát adta 
csodálatos zseniálitásának. Mert akkor 
éppen az ellenkezője történt annak, 
amit az entente sokfejű  haditanácsa 
hosszas megfontolás  után kiokoskodott. 

Az entente kezdetiöl fogva  arra tö-
rekedett, hogy ujabb s ujabb frontok 
létesítésével, lehetőleg megossza s minél 
több ponton lekösse a Központi hatal-
mak katonai erejét. Elméletileg talán 
nem is kifogásolható  ez a tervelés, de 
mivel a lassú cselekvésü entente soha 
sem rendelkezett elég erővel s nem 
volt megfelelő  kezdeményezési képes-
sége sem, a fogyatékos  és késedelmes 
végrehajtás végeredményben a saját 
erőinek szétforgácsolására  vezetett. Ez 
történt Szerbia ós Montenegró elkésve 
és hiányosan foganatosított  támogatása 
esetében is; félszeg  intézkedésekre ve-
zethető vissza a Dardanelláknál szen-

vedett kudarc és ugyancsak a felemás 
taktika bőszülj a meg magát Szalonikinál. 
. A Szalonikiba irányított egy negyed 
milliós csapatszállitás folytán  és a na-
gyobb arányokban keresztül vitt erődí-
tési munkálatok közben — ha jelek 
nem csalnak, — a nématek rájöttek 
arra, hogy egyelőre beérhetik azzal, ha 
két— háromszázezer entente-k atonát Sza-
lonikiban tartanak lekötve, még pedig 
uem is a német csapatok, hanem bol-
gár hadak. Valószínű, hogy német ka-
tonák is őrt állanak a Strumicán, de a 
bolgár-német-magyar és osztrák seregek 
passzivitása mégis arra enged követ-
keztetni, hogy sikerült lekötni jelenté-
keny entente csapatokat olyan területen, 
ahonnan a legjobb esetben csak hat-
nyolc hét múlva kerülhetnek a nyugati 
harctérre. Azalatt pedig nyugaton nagy 
események várhatók. 

Nem vagyunk és mások sincsenek 
abban a helyzetben, hogy a nyugaton 
megindult küzdelmekből következtetést 
vonhassunk a német akció további cél-
jaira, de a harc eddigi alakulásából már 
ezidőszerint is megállapítható, hogy nem 
alárendelt jelentőségű kísérletezésekről 
van szó. Ugy látszik, mintha a németek 
ezúttal uj s az eddigi módszereiktől 
eltérő taktikával akarnának célt érni. 
A megujult küzdelmek eredménye, hogy 
a németek a Maastól keletre, tehát front-
juk balszárnyán tíz kilométer szélesség-
ben és három kilométer mélységben 
benyomták a fraucia  keleti szárny front-
ját. A siker színhelye az Argonneoktól 
keletre, ezekkel párhuzamosan futó 
Voevre hegység, melynek északi sar-
kában van az óriási kiterjedésű Voevre 
erdőség. 

Erről adott hírt a német főhadveze-
töség szerdai jelentése. Másnap a had-
vezetőség abban a kellemes helyzetben 
volt, hogy a németek további lárfogla-
lásáról is beszámolhatott: „A Maastól 
keletre elért sikerünket — jelenti a 
főhadiszállás  — még teljesebbé tetlük, 
Brabant, Haunaot és Samogneux hely-
ségeket elfoglaltuk.  A Beaumonttól 
északnyugatra, északra és északkeletre 
elterülő egész erdőség, valamint a Herbe-
bois kezünkben van". A támadás har-
madik napján még fokozódott  a diadal 
nagysága. A foglyok  száma tizenhét-
ezerre emelkedett. 

A Csíkszeredai Takarékpéoztár 
ez uton közhírré teszi, hogy folyó évi március hó l-töl g 

ugy a kölcsön, valamint a betétkamatot lVkal leszállította. I 
r^li^ipm^ări ElrTríl KiT^jEu^ &L 
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Figyelmet érdemel, bogy ebben a 
jelentésben szó sincs a franciák  oly 
irányú kísérletéről, mely az elvesztett 
területek visszaszerzését célozta volna. 
Ugy látszik tehát, hogy a franciák  ve-
resége ezúttal olyan súlyos volt, hogy 
ellentámadásra gondolni sem lehetett. 
A katasztrófa  nagysága, illetőleg a né 
metek által kivívott diadal jelentősége 
azonban majd csak a további események 
során lesz megállapítható. 

És hogy teljesebb legyen az eutente 
megdöbbenése, ami derék HöferUnk  is 
gondoskodott érdekes hírekről. Höfer 
február  24-iki jelentése szerint csapa-
taink Albániában az olaszokat és sző-
vetségtársukat, az albánokat Durazzónál 
megverték. A több oldalról megtámadott 
és az egész vonalon megvert ellenség 
árkait menekülésszerüen hagyta el és 
a belső védelmi övezet mögé vonult 
vissza. Vitéz katonáink meg nem elé-
gedve a kivívott sikerrel, (lldőzőbe vet-
ték a futva  menekülő olaszokat és az 
azokat segítő szerb és albán csapatokat. 
A minden oldalról körülvett Durazzó 
hamarosan hatalmunkba került nagy 
hadizsákmánnyal együtt. 

A magyar osztrák hadaknak durazzói 
győzelme és az azzal egyidőben kibon-
takozó német offenzíva  nagyszerű ered-
ményei valósággal nevetség tárgyává 
teszik az entente diplomaták Ízléstelen 
szájhősködését. S ha a szerencse tovább 
is hü marad fegyvereinkhez,  a párisi 
tanácskozásra gyülekező entente diplo 
maták, tábornokok és képviselők aligha-
nem egészen más témákról lesznek kény 
telenek csevegni, mint amelyeknek 
megbeszélése céljából összeverődtek 
Párisban. 

£gy csíki székely repülőtiszt Mázta Milánót. 
400 kilométeres légi ut négy óra alatt 

Csíkszereda, február  28. 
A Csíki Lapoknak egy izben mar volt al-

kalma beszámolni az első székely repülőtiszt-
nek, — vármegyénk szülöttének nagyszerű 
teljesítményeiről, melyek a székely név régi 
és e világháborúban .még fényesebbnek  bizo-
nyult dicsőségét, harcratermetteégét, határta-
lan hazaszeretetét és bátorságát elBÓ helyre 
tették a nemzetek éliet-halál harcában. 

Kiről ismét szólni akarunk, annak páratla-
nul kiváló képességeiről már többször meg-
emlékeztünk, ugy békében, mint háborúban, 
de mindig más és más minőségében. Békében 
mint a katonaiskola első növendéke, majd hu-
szárhadnagy és mind a monarchia és külföld 
legkiválóbb távlovagló és díjugrató urlovasa 
vitte el az első és második dijakat a Bécsben 
tartott nemzetközi- tiszti versenyeken a leghí-
resebb lovas tisztekkel szemben. A háborúban 
már mint huszárfőhadnagy  résztvett a híres 
limanowai győzelmes huszárcsatában, melyért 
a királytól a 3. osztályú hadidiszitményes ka-
tonai érdemkeresztet kapta. 

A kiváló katona a mult év őszén repülő-
tanfolyamra  jelentkezett, hol az ifjú  Bzekely 
hóét alaposan kiképezték a katonai tudomá-
nyok e kétségtelenül legveszélyesebb, nagyje-
lentőségű ágában. 

Egy izben már beszámoltunk, egy pár hó-
nappal előbb, bethlenfalvi  P. A. nagyszerű re-
püléseiről, melyeket az olasz fronton  végzett. 
Azóta is szakadatlanul .munkában" volt, míg 
legutóbb fölényünk  az aviatikában az olaszok-
kal Bzemben annyira kitűnt, hogy az ántánt 
sajtója a legnagyobb kétségbeeséssel vett hírt 
az osztrák-magyar repülők rettenetes munká-
járól, az olasz kikötők és vasúti gócpontok sza-

kadatlan bombázásairól. 
Milánó első bombázása alig 8—10 napja 

remegtette meg a hitszegő taliánokat. Az egész 
világ sajtója az OBZtrák-magyar aviatika párat 
lan teljesítményéről, nagyszerű fejlettségéről 
és merészségéről beszélt, mit természetesen 
fokozott  az az óriási eredmény, melyet hadi-
pilótáink Milánó bombázásával elértek. A hadi 
szergyárak romokban hevertek, egymásután 
gyúltak ki a hadianyagokat gyártó gyártelepek 

és rendkivül sok halott és sebesült maradt az 
utcákon. Tekintve, hogy 11 gépből álló repü-
lórajunk 400 kilóméteres utat tett meg egy-
folytában-  ós szakadatlan ágyútűz és ellen-
séges repülők állandó támadása dacára, egy-
től-egyig sértetlenül tértek vissza állomáshe-
lyükre, e háboiuban olyan teljesítmény volt, 
mely az osztrák-magyar hadiaviatikát a leg-
első helyre tette. 

Annál nagyobb a büszkeségünk és örömünk, 
hogy vármegyénk szülötte, bethlenfalvi  P A 
nem csak résztvett ebben a nagyszerű küzde-
lemben, de a legszebb eredmenyt is érte el. 
A székely dicsőségnek ragyogó, páratlan pél-
dája ez, melyre minden Bzékely büszkén te-
kinthet. 

A 3500—4000 m. magasságban keresztül-
vitt 400 kilóméteres négy órás légi útról 
bethlenfalvi  P. A. első kitlinő pennával meg-
írt feljegyzéseit,  mely a tegnapi postával 
érkezett, alább szószerint adjuk. 

Az első híradás egy levelezőlap, melyet Mi-
lánóból visszatértekor, 3500 m. magasságban, 
gépén irt a következő szöveggel: Febr. 14. 
d. e. 10. Lagó d' Iseo felett  3500 m. Útban a 
mai nagy kirándulásról haza felé  feleúton.  Erős 
szél I Láttam a dómot I Éljen a haza! 

Részletesebb beszámolója a következő : 
Tegnap volt a felejthetetlen  napuDk, me-

lyen Milánót meglátogattuk. Ma este már ol-
vastuk is a hivatalos jelentéBt róla. 13-iki kár-
tyámon röviden jeleztem, hogy holnap nagy 
napunk lesz. 14-én pedig fenn  a levegőben, 
útban hazafelé,  a Lagó d' Iseo felett  írtam 
egy kártyát. (Az előbb irt levelező-lap. Saerk.) 
Remélem megérkeztek. 

Ez a vállalkozás olyan benyomást tett az 
emberre, hogy csak legfeljebb  szóval lehet majd 
megközelítőleg ecsetelni. 

Az ut a veszélyesebb pontok kikerülésével 
oda és vissza körülbelül 380 kilóméter, — bele 
számítva a Btart utáni emelkedéshez szüksé-
szükséges köröket. 

Elég kedvező idő volt. Mérsékelt északi 
szél, mely a magasság növekedésével mindig 
erősbödött. Ezért a lehető legalacsonyabban 
igyekeztünk keresztül jutni az ellenség magas 
hegyeken fekvő  állásai felett,  különben az erős 
szél nagyon eltérít dél felé. 

Reggel 7 órakor startoltunk perces időkö-
zökben. Én pont 7 óra 10 perckor iodultam 
el. Izgató volt már csnk a motorpróba is, me-
lyet a sok géppel az indulás előtt egyideüleg 
tartani kellett. A hegyek visszhangzottak a mo-
torok zúgásától. 

Elhucsuztuuk egymástól s pár perc múlva 
mind fenn  a levegőben kóvályogtunk. Most 
már ki-ki magának dolgozik, mindenki a saját 
maga ura és korlátlan parancsnoka gépének. 

Pilótám Hosszú zugsfttbrer  volt. Sokszor 
dolgoztunk már együtt. Kézlegyintés és már 
értjük egymást. A bombák a ledobáshoz fur-
fangosan  elhelyezve, — egy hatalmas hosszú 
kártya, lövószerszámok s fényképező  gép a f  «1-
szereles. Benzin csordultig, szakszerűen moxi-
mum. Talán ellenszelünk lesz a hosszú ut aluit, 
— legyen rezervába. 

Alig emelkedünk a hegyek magasságiba, 
látható volt a Pósikság felett  a könnyű köd. 
Ez kell nekünk. Már nekivágtunk az iránj nak 
az ellenséges állások felé. 

A felkelő  nap fénye  biztatólag vigyorgott 
a hátunk felé,  — lenn még semmi napf  ny, — 
alusznak az emberek. Az északi szél ér-zhető, 
a gépet oldalt hordja dél felé,  — gyeng én tra-
versierozunk. A hegyek felet  meglehetős „bőig" 
— dobál a szél le fel  és oldalra. 

Keresem a kollegákat. Tőlem balra kettő, 
— mintha állanának a levegőben. Át szeret-
nék kiáltani — hogy vagytok ? Mögötti tn is 
jön egy, előttem ÍB egy, — pár száz m- terre. 
így már rendben van. Jó érzés őket látni. Biz-
tosan jön a többi is. Istenem, hányan érünk 
oda — s hányan jövünk vissza? ! 

Közben a kártyát nézem, veregetve a 
HOSBZU hátát s mutatva az uj direkciór. Le-
hetőleg a völgy felett. 

Most jönnek az állások. Első akadály. Hátra 
nézek B látom, hogy a mögöttem levő gép előtt 
éa alatt jelentkeznek a buborékok —sri pnel-
felhők.  Számolom őket egy darabig. Gyakor-
lott szemmel megítélem, — van vagy. 35 da-
rab és jól célozva Közben észre sem vet'"m.' 
hogy van bizony alattam is vagy annyi. De 
nem baj, mindjárt átjutunk felettük.  Még egy 
darabig lőnek, aztán lassan tiszta a körinek. 
A hátuk mögött vagyunk. Ilyenkor sóhajt oj,yet 
az ember, különösen most. Hatvan kilométert 
lemorzsoltunk már. Most már csak az Igen-
ben és a motorban a bizalom. 

Alattunk a Lago d' Idro. Kollegák a közel-
ben, — egyelőre még nincs ellenséges gép. 
Újra egy csomó felhőcske,  ballonlövők a kö-
zeli városok védelmére. Egyszáz kilóméter mö-
göttünk, Lago d' Iseo alattunk. 

Gyönyörű szép. Jobbra Schweiz, balra az 
Apenniniek, köztük ködtenger. Előre beveset 
lehet látni a „Dunst" miatt, lefelé  azonban 
tisztán. 

Körülnézek,' de mi van a többivel? Nem 
látok senkit. Csak nem történt bajuk ? Vagy 
csak széjelebb szóródtunk ? Mindegy I Menni 
muszáj! Alattunk síkság, városok, utak, vasutak. 

Minden kihalt, semmi mozgás, mintha hold 
felett  repülnénk. De mégis élnek ezek is, egy 
vonat kínlódik lenn, — füstöl.  A fővonalon  már 
nagyobb az élet, több vonat füstöl  ide-oda. 

Most már lassan ereszkedünk lefelé,  hogy 
közelebb legyen majd a célunk a bomba-kiosz-
táskor s hogy a szél se bántson annyira. Még 
mindig nem látszik „0". 

Végre sárgán fehér  folt,  — majd mind tisz-
tább. Itt van „Őu, azaz mi vagyunk ott Na 
de most I 

Rendezem a bombákat. Kitérünk dél felé, 
hogy a szél ellen vegyük majd a célt. 

A motor néha ki-kihagy egy pár ütemet. 
Nem is akarom hallani. Hosszú megfenyegeti. 
Kevesebb gázzal megyünk az ereszkedésnél s 
nem elég meleg a motor, — azért van ez. 

Lenn vagyunk a kellő magassában! Gáz! 
Direkción I Los! 

Közelednek már a kérdéses kémények, de 
igen a zöld-fehér  piros gépek is I Jobbról egy, 
balról kettő! Az ember nem is akarja hinni, 
hogy gonosz szándékkal közelednek, olyan 
helyesek, Bzinesebb és könnyedek. Akárcsak 
játékszerek volnának. De bizony ü!nek is 
benne! Sót lőnek is belőle biztosan, de mi 
persze nem halljuk. 

Nem tréfa.  Az egé^z csak pár pillanat. A 
legközelebbinek neki eresztek egy seriát. — 
Ellépett. Mind magasabban vanuak, mint mi. 

De itt a cíl. Kész vagyok. — Nem kike-
rült. A szél az utolsó pillanatban eücditott 
jobbra. Intek ujabb fordulóra.  Körülnézek. Öt 
ellenséges gép van már, de van még két saját 
is. Mégis csak megjöttek. Schrapnelfelhók 
szaporán jelentkeznek. Bárcsak leszednék a 
sajátjukat 

Direkció újra a cél. Felettem szemben 
elrohan egy színes pillangó. Felnézek, talán 
küldött valamit? Nem. De jön másik felettem 
B velem együtt repül. De ez fog  küldeni talán? 
Még van időm, — fel  egy seriát ennek is I 

Már itt a cél. Újra eldob a szél. — nem 
vagyok pontosan felette.  Na, ha ez folyton  így 
fog  menni ?! A dóm még nem érdekel, van 
egyéb látnivaló. Most már három direkt engem 
követ. Mindegyikhez szórok egy kis seriát. — 
Kettőnél tisztán látom a bennülőket. 

Újra itt a cél. Intek: kic it balra, kicsit 
vissza jobbra, célzok, — most 1 Lp mind az 
öttel. Egy helyen már nagy füst.  Ég valami. 
Négy robbanást látok az enyéimből. Jó helyen 
vannak. Ezeket már nem tehetik más hel\re. 

Hosszú, rechts um I Nem látok egy ellen 
séges gépet sel Fotografálom  a céltl Most 
látom a várost, a dómot; felséges  kép 1 Ezt 
is rákapom a lemezre. Adieu híres város. Most 
már történhetik bármi. Azaz inkább ne, — 
menjünk csak szépen haza I 

Kilenc óra elmúlt. Nem látok kollegát. — 
Emelkedünk, — most már könnyű, leesett a 
teher a gépről is, meg a mi szivünkről is, A 
szél újból érezhető erősebben. Ravaszul kere-
sem a legalkalmasabb utat. Sokáig tart. Direk-
ció jó. Haza gondolok, — ha ezt látnák I ? 

És most elő a tábori lapokkal; irok haza 
s többfelél  Ilyen helyen ritkán írtak levelet. 
Még lehetőleg alacsonyabban törekszem szél 
ellen északra, hogy ne kelljen ágyutüzben 
szél ellen küzdenem. 

Újból jobbra át. Traversierozok, segit a 
szél i* most már. Leintegetek. Jól csináltam, 
nem is lőnek I 

A pilótát biztatom, — itthon vagyunk. — 
Újból dobál a szél. Nem számit. Látjuk már 
az ideiglenes hazánkat. 

Alattam egy gép siklik szintén haza. Kö-
vetem, megelőzöm, lesplrálozunk. Zörög a gép 
sarkantyúja a földön.  Lenn vagyunk. Rohannak 
az emberek felém.  Nagy az öröm, de részem-
ről még inkább. Én vagyok az első, ki viasza-
jöttem pont 11 órakor. 

Szaladunk félre,  mert többen jönnek lefelé. 
Kiszállok és jelentek. Nekem is jelentik, hogy 
a magassági kormányba lőttek egy lécbe, benn 
van még a golyó is. Most örülök persze neki. 
Ki vele | « 
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A bombabiztositékok és a golyó a legszebb 

emlékeim maradnak. A képek természetesen 
a „Dunst" miatt nem igen sikerültek. 

Egy negyedéra alatt mindnyájan itthon vol-
tunk. Az örömet elképzelhetik, jobban mondva 
el sem képzelhetik. — Ebéd után jutott csuk 
eszünkbe, hogy bizony ma egy pár embert 
agyonvertünk, nem számítva a rettenetes anyagi 
kárt. Majd aludtunk rá egyet. Ez volt a leg-
nagyobb tömeges fliegerteljesitméiiy  ezideig 
Jól vagyok és boldog. 

A kormány a rottant székely hősökért. 
A fóldmivelésügyi  minisztérium erdélyi ki-

rendeltségének vezetője, Koós Mihály dr. mi-
niszteri tanácsos, aki február  24-én Brassóban 
tartózkodott, a vezetése alatt álló kirendeltség 
háborús működéséről nyilatkozott, a rokkant 
székelv bősökért folyó  segitómunkájáról ko-
lozsvári tudósítónknak a következőket mon-
dotta : 

— A kirendeltség háboius működéséről 
— kezdte Koós Mihály dr. nyilatkozatát — 
minden rószl-teben nem kívánok nyilatkozni 
Ismeretes, hoay a kormány a társadalom be-
vonásával már megkezdte segítő akcióját a 
háború rokkant bőseiért Az országos munká 
ból, melylyel A hazáért áldozatokat hozott 
katonáknak további megélhetését kell biztosí-
tani, a kolozsvári kirendeltségnek is kijutott 
a maga része. A mi működésünk e téren 
abban merül ki, hogy a kolozsvári kirendelt-
ség lelügyelete alatt álló tordai gazdasági is-
kolát szintén a rokkant ügy szolgálatába állí-
tottuk. Az iskola a háború eddigi tartama alatt, 
mert nem voltak növendékei, szünetelt, azon 
ban pár nappal ezelőtt ismét megnyitották, 
mert a kormány az erdélyi ezredek gazdakö-
reihez tartozó rokkantjait itt fogja  a testi fo-
gyatkozásai mellett is elvégezhető gazdasági 
munkára kikepeztetni. A harcterek rokkanttá 
lett erdélyi hősei, akik a csaták tüzében ret-
tenthetetlen bátorságukkal az egész világ bá-
mulatát kiváltották, a tordai iskolában majd 
buszonnégyes turnusokban nyernek gazdasági 
oktatást. Az első huszonnégy rokkant, mind 
dicső székely fiu,  már meg is érkezett Tordára 
és a tanításukat a g-izDaaági iskolában mult 
héten megkezdték. 

A képviselöválasztók összeírása. 
Az országgyűlési képviselöválasztók 1917. 

évi állandó névjegyzékének összeállítás» vé-
gett a Fej ̂ r Sándor alispán elnökletével feb-
ruár 23-án megtartott központi választmányi 
üles az összeíró küldöttségüket a következő-
képpen alakította meg: 

í. Csikszentmártoni választókerület: 
1. Csikszentgyörgyi szavazókör: Elnök: 

Incze Domokos, h. elnök : Tompos János. Pót-
tag: Dr. Csiszer Miklós, hivatalból tag: k. 
jegyzó. 

2. C-ikszentmártooi szavazókör: Elnök: 
Bartalis Ágoston, h. elnök: Nagy Antal. Pót-
tag : Csiszer Károly, hivatalból tag: k. jegyzó. 

3. Csikszentsimoni szavazókör. Einök : Tó-
dor István, h. elnök : Kovács Gergely. Póttag: 
Virág Mihály, hivatalból tag: k. jegyző. 

4. Kászonaltizi szavazókör: Einök : Eróss 
Béla, h. elnök: András Lajos. Póttag: Mészá-
ros József,  hivatalból tag: k. jegyzó. 

II. Csíkszeredai választókerület: 
1. Csikrákosi szavazókör: Elnök: dr. Nagy 

Domokos, h. elnök: Kovács Simon. Póttag • 
Fekete Imre, hivatalból tag: k. jegyzó. 

2. Csikszentkirályi szavazókör: Elnök: T. 
Nagy Imre, h. elnök: Kovács Árpád. Póttag: 
András György, hivatalból tag: k. jegyzó. 

3. Csíkszeredai szavazókör: Elnök: dr. Uj-
falusi  Jenő, h. elnök : dr. Gál József.  Póttag: 
Bálint Károly, hivatalból tag: jegyző. 

4. Szépvizi szavazókör: Elnök: dr. Marton 
László, h. elnök: Csiszer Pető. Póttag: Teutsch 
Frigyes, hivatalból tag: k. jegyző. 

5. Várdotfalvi  szavazókör: Elnök : dr. Ko-
vács Gyárfás,  h. elnök: Szabó István. Póttag: 
Márkos Dénes, hivatalból tag: k. jegyzó. 

III. Ditrói választókerület: 
1. Ditrói szavazókör: Elnök : Zakariás Lu-

kács, h. elnök : Dr. Szathmáry István. Póttag: 
Gaal Miklós, hivatalból tag: k. jegyző. 

2. Gyergyóalfaluiszavazókör:  Elnök: Mik-
lós István, h. elnök: Kis Antal. Póttag: Por-
tik Lajos, hivatalból tag: k. jegyzó. 

3. Gyergyótölgyesi szavazókör: Elnök : Ve-
ress Lajos, h. elnök: Kölló János. Póttag: 
Puskás Imre, hivatalból tag; k. jegyzó. 

4. Gyergyóremetei szavazókör: Elnök: dr. 
Nóvák Albert, h. elnök: Dr. Zakariás Antal. 
Póttag: Puskás József,  hivatalból tag: k. 
jegyzó. 

5. Gyergyóvárhegyi szavazókör: Elnök: 
Fülöp Ákos, h. elnök: Cseh István. Póttag: 
Szabó András, hivatalból tag: k. jegyző. 

6. Szirhegyi szavazókör : Elnök : Dr. Szini 
János, h. elnök: Oláh Gergely. Póttag: Oláh 
Alajos, hivatalból tag: k. jegyzó. 

IV. Gyergyószentmiklód választókerület: 
1. Csikszentdomokosi szavazókör: Elnök : 

dr Kovács Albert, h. elnök: Karda Mihály. 
Póttag: Krausz Mihály, hivataiból tag: k. 
j.'gyzó. 

2. GyergyoBzentmiklósiszavazókör: Elnök: 
Orel Dezső, h. elnök : dr. Kugler Vilmos. Pót-
tag : Fereuczi István, hivatalból tag : jegyzó. 

3. Gyergyóujfalvi  szavazókör: Einök: Weil-
mau Géza, h. elnök: Nagy Albert. Póttag: 
Pál Lajos, hivatalból tag: k. jegyzó. 

4. Karczfalvi  szavazókör: Elnök: Kovács 
János, h. eluok : Mihály Lajos. Póttag : Hankó 
Antal, hivatalból tag: k. jegyzó. 

Az összeíró küldöttségek a névjegyzék ter-
vezetet április 5-ig kötelesek a központi vá-
lasztmányhoz beterjeszteni. Az összeíró kül-
döttségek a szavazókörök szekhelyein működ-
nek, működésük napjai megtudhatók a köz-
ségi elöljáróságnál, mely körülményt jogosul 
tak figyelmébe  ajánljuk. A névjegyzékek hi-
vatalból áliittatnak össze >a rendelkezésre álló 
hivatalos adatok alapján, leghelyesebb, ha min-
denki meggyőződik, hogy a névjegyzékbe fel 
van-e véve. Ezt az elöljáróságok azonnal meg 
mondják. Ha valaki nem volna felvéve,  vagy 
most akarja felvétetni  magát, ugy leghelyesebb, 
ha jelentkezik és igazolja jogosultságát. A kül-
döttségek keszséggel adnak felvilágosítást. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Törvényhatósági közgyűlés. Csik-

vármegve törvényhatósági bizottsága február 
29-én délelőtt Gyalókay Sátidor főispán  elnök-
letével rendkívüli közgyűlést tartott. A köz-
gyűlés a jövedelmi hadiadó felszólamlási  bi-
zottságba a törvényhatóság részéről kiküldötte 
Bá int Lajost, dr. Fehér Mihályt és dr. Tau-
ber Józsefet  rendes, Jakab Gyulát, dr. Csiky 
Józsefet  és Portik Lajost póttagoknak. A köz-
gyűlés Háromszék vármegyének az ellenséges 
államokba átment katonaszökevények vagyo-
nának elkobozása iránt hozott határozatát el-
fogadva,  megtoldotta a hatarozatot azzal, hogy 
PZ a semleges országokba tartozkodó katona-
szökevények vagyonára is terjesztessék ki, mi-
vel a büntetótörvénykönyv csak ellenséges ál-
lamokról emlékezik meg. A tárgysorozatban 
nagyobb fontosságú  ügyek nem szerepeltek és 
igy a közgyűlés alig egy óra leforgása  alatt 
véget ért. 

— Kinevezés.'A belügyminiszter T. Nagy 
Imre kir. tanácsos, földbirtokost,  a Csíkszere-
dán az 1914. XLVI. tc. 9. §-ában foglalt  fog-
lalt rendelkezésekhez képest 191Í. év tarta-
mára alakítandó adófelszólamlási  bizottság el-
nökévé kinevezte. 

— Megbízás. Mátrai Ferenc Bála csík-
vármegyei kir. segédtanfelügyelót,  a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a várme-
gyei népoktatási intézetek látogatásával meg-
bízta, a VI. osztályt végzett tanulók záróvizs-
gálataihoz pedig 1915—16. tanévre megbízott 
iskolafelügyelóül  kiküldötte. 

— Kitüntetések. A király elrendelte, hogy 
Péter József  csiktaplocai községi jegyzó, m. 
kir. 24. honvédgyalogezredbeli tartalékos fő-
hadnagynak az ellenséggel szemben tanúsított 
vitéz magatartásáért a legfelsőbb  dicsérő elis-
merés (Signum Laudis) újólag tudtul adassék. 

— A király elrendelte, hogy a legfelsőbb 
dicsérő elismerés tudtul adassék az ellenség 
előtt teljesített kitünó szolgálatai elismeréséül 
Rosenfeld  Adolf  dr. 23. honvéd gyalogezredbeli 
tartalékos hadnagynak. 

— A 9-es huszárok öreg ujonoai. Ma-
rosvásárhelyről irjáW: Az ákosfalvi  kerület 
képviselője, Maros-Torda volt alispánja: dr. 
Nagy József  nemcsak honatya, de katona is, 
a 9-es honvéd huszárok „öreg" újonca, a ki 
a 43—50 évesek bevonulásával mint tauglich 
sorra kerülvén, önként jelentkezett ós előre 
beállott abba a dicsőséges hirü huszárezredbe, 
a hol Urmánczy Nándor képviselő már káp-
lár rangot ért el. Ugyancsak ehez az ezred-
hez a napokban vonulnak be Szász Zsombor 
volt képviselő, az ismert nevű iró, továbbá 
gróf  Béldi László, a ki a Siéll-kabinet idején 
főispán  volt és gróf  Béldi Ferenc, Béldi *kos 
főispán  fia. 

— Adomány a 24-es honvédeknek. 
Bartalis Ágoston kászonalcsiki főszolgabíró 
nagy értékű téli meleg ruhanemüeket küldött 
be Gyalókay Sándor főispánnak  a 24-es hon-
védek részére. A megküldött adományokért 
Nagy Pál alezredes az alábbiakban fejezte  ki 
meleg köszönetét Bartalis Ágoston főszolga-
bírónak és az alcsiki községek áldozatkész, 
hazafias  közönségének: 
M. kir. 24. honvéd gyalogezred pótzászlóalj. 
1111. szám. 

gt. 1916. 
Folyó évi február  hó 5-én kelt 267—1916. 

fi.  sz. átiratára. 
Méltóságos  Főispán  Urnák 

Csíkszereda. 
Brassó, 1916. február  hó 15 

A kászonalcsiki járáshoz tartozó Kozmás, 
KáRZonjakabfalva,  Csikszentsimon, Tusnád, 
Kászonujfalu  és Káézonaltiz községek hazafias 
lakossága önkéntes adakozásból, a kászonal-
csiki járási főszolgabíró  ur által Méltóságod 
utján, a katonák részére hozzánk juttatott 
szeretet adományokat, hiánytalanul átvettem 
azzal, hogy azokat az adományozók kérésé-
hez képest a m. kir. 24. honvéd gyalogezred 
csiki származású harcosai között osztottam ki. 
Egyben vitéz székely harcosaink nevében a 
kászonalcsiki járási főszolgabíró  urnák és az 
adományozó községeknek elismerő köszönete-
met fejezem  ki ama fáradhatatlan  tevékeny-
ségért és ragaszkodásért, a melyet adomány 
gyűjtéseikkel katonáink érdekében odaadólag 
fejtenek  ki. 

Nagy  s.  k.,  alezredes. 
Ujabban még több alcsiki község, igy Mena-

ság, Csikszentgyörgy és Tusnád is küldöttek 
be meleg ruhanemüeket, melyek Bzintén ren-
deltetési helyükre továbbittattak. 

— Gyászrovat. Lemhényi Hankó Antalné 
szül. krakkói és szuesovai Krakowinszky Gi-
zella február  23-án Karc/falván  hirtelen el-
hunyt. A még javakorában levő urnő halála 
mélyen sújtotta kiterjedt, szép családját. Te-
metése február  26-án igen nagy részvét mel-
lett ment végbe. A család a következő jelen-
tést adta ki: .Mély fájdalomtól  lesújtva, vá-
ratl; n csapástól megtörve, de Isten Bzent vég-
zésében megnyugvást kereső lélekkel tudatjuk, 
hogy lemhényi Hankó Antalné szül. krakkói 
és szuesovai Krakowinszky Gizella a hűséges 
feleség,  a gondos és jó édesanya, a kedves 
rokon és szerető nagyanya, folyó  év február 
hó 23 án este 11 órakor a könyörtelen halál 
által hirtelen meglepetve, visszaadta .nemes 
lelkét a Teremtőnek. Kihűlt porait a szent-
mise-áldozat bemutatása után február  26-án, 
szombaton délelőtt 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra csiknagyboldogasszonyi templom 
kerítésében. Feledhetetlen drága lélek 1 Örök 
emlékkel adózunk neked. Nyugodjál békében 1 
Karczfalván,  1916. február  hó 24. Lemhényi 
Hankó Antal gyógyszerész, mint gyászoló lérj. 
Lemhényi dr. Hankó Elemér Kolozsvármegye 
főjegyzője,  lemhényi Hankó Zoltán gyógysze-
rész, lemhényi dr. Hankó Tibor klinikai gya-
kornok, lemhényi Hankó Klára férj.  dr. Ter-
novszky Jenóné, lemhényi Hankó JánoB egy-
éves önkéntes, mint gyermekei. Judith, Elemér, 
Klariczi, Edith mint unokái, özv. Krakowinszky 
Manóné mint édes anyja.1 

— Kassay Péterné szül. daruvári Daruváry 
Laura, a Vörös-Kereszt-Egylet diszérmének 
tulajdonosa február  15-én Budapesten elhunyt. 
Halálát Kasssy Péter ny. m. kir. honvédezre-
des, továbbá a Daruváry, Hunkár és Végh 
családok gyászolják. 

— Zariecsi Zareczky Jenóné született pod-
horai Podhorszky Paula, kir. törvényszéki al-
elnök özvegye, 82 éves korában, február  23-án 
Besztercén elhunyt. Zariecsi ° Zareczky Pál 
kolozsvári főerdótanácsos  édesanyját gyászolja. 

— Ábránfalvi  Ugrón Lázárné született 
Sárdi Símén Rozália 88 éves korában meg-
halt. A tiszteletreméltó, valamikor Udvarhely 
életében nagy Bzerepet vitt matróna a székely 
rabonbán Ugrón Gábornak édes anyja volt. 

— Kitüntetett 82-esek. Az ellenséggel 
szemben tanúsított bátor éB vitéz magatartá-
sukért bronz érmet kaptak: Stein S. Zsigmond 
egyévi önkéntes szakaszvezető, cimz. őrmester 
(jelenleg hadapród), Muszka Vazul egyévi önk. 
szakaszvezető, Grünberg Mátyás, Csíki Lajos 
tizedesek, Biró Ferenc őrvezető, c. tizedes, 
JakotB András, Koszta Ferenc őrvezetők, Vag-
ner András, Varga Károly, Benczédi Sámuel 
c. őrvezetők, Pap Mihály, Miklós István, Sán-
dor István és Biró Áron gyalogosok. 
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.tjJtWfett  kir. Felsége Eirich libert szácadoet 
,, íófn̂ ssnak,  Veress Domokos, Vojtecbovsky 
- MiiiyUiv, ,FeteflWá  Znlţân̂  K»mop89y „Lajos, 

Ws*ló, Dr. Máté József, 
, Tftflyetf  .LÍ&IÓ, Boga Kálmán ás BJénessy 

bşdaagyoljcat főhadnagyoknak  nevezte ki. 
r .Hóaavéjayíáraaaágak és ezâveţke-

setek közgyűlésé. • mangaváaárheJyi ke-, 
reakedelntf  és iparkamara k§zli,aí9 érdekottek-
keí,hogy a in. kir. minisztériumnak 269/1916. 

- î t E. számú rendelete értelmében anyiivános 
számadásra kötelezett vállalatok^ .vagyis rész-
.vónjjíárBaságok. és.szövetkezetek igazgatósága, 
aszámadasok megvizsgálása, a mérleg mqgál-
lapitása s a nyereség felosztása  végett ,tar-
tandáközgyüiést,1 ha- azt az alapszabályok 

. iflmiintdiorábban  kellene megtartani, az üzleti 
év végétől szfkmiţott  hat .&0şqpon belül, (tár-
mely napra halaszthaţja. Ezentúl csak keres-
kedelmi miniszteri engedélyijei halasztható 
a közgyűlés megtartása. Erre vonatkozólag a 
kereskedelmi és iparkamaránál részletes tájé-
koztatás nyerhető. 

— A gazdák bevonulása a felmen-
-téaig -elhalasztható. A honvédelmi miniszter 
tegnap táviratilag fontos  rendeletet intézett a 
polgári hatóságokhoz. A miniszter ebben a 
járások* illetve a városok első tisztviselőjét 
felhatalmazza,  hogy a gazdáknak a bevonulásra 
felmentési  ügyek elintézéséig haladékot ad-
hasson. A rendelet igy szól: „Tekintettel a 

-közélelmezésre igen nagy kihatással biró me-
zőgazdasági munkálatokra, a járási, illetve 
városi -tisztviselők ezennel felhatalmaztatok, 
hogy a halasathatatlan mezőgazdasági mun-
kálatok elvégzése céljából a még be nem vo-
nult vagy érvényes felmentés  alapján még 
otthon tartózkodó, de felmentésüket,  illetve 
Újbóli felmentiéplikét  kért egyéneknek igen 
ki?étel£s, sürgős esetekben megengedjék, hogy 
felmentési  kérvényük., elintézését tartózkodási 
helyükön .bevárhassák. Erről az illetők érte-
sitendők, Ezeket az engedélyeket azonban a 
bevonulás ideje előtt oly időben és táviratilag 
kell á felmentést  .engedélyezendő katonai ha-
tóságnak bejelenteni, hogy a megadott enge-
dély szUkség esetén idejében hatályon kivül 
helyezhető legyen". 

—. Szerencsétlenség. Amint értesültünk, 
február  25-én d. u. a gyergyószentmiklósi 
pályaudvaron rémes szerencsétlenség történt 
Lakatos József  36-óves bácskai katona föl-
szállott az eigyik vaButi kocsiba és mikor a 
vonat már megindult, át akart lépni a másik 
kocsi lépcsőjére, miközben megtántorodott, a 
yonat két kocsija kózött a kerekek közé esett. 
A robogó vonat kerekei egészen átszelték ţtes-' 
tét B « szerencsétlen katona azonnal szörnyet 
•Mt. 

A. kaszinó közgyűlése. A csíkszeredai 
kaszinó vasárnap délután tartotta rendes évi köz-

,-gyűlését, Gyalókay Sándor főispán  elnökletével. 
' A beszámoló jelentéseken és számadásokon ki-
vül ^ közgyűlés fontos  tárgya volt a tisztújítás, 
melynek eredménye a következő : Elnökké vá-
lasztatott titkos szavazásai, egyhangúlag Gya-
lókay Sándor főispán,  alelnökké Fejér Sándor 
és T. Nagy ínye, pénztárossá Farkas Imre, 
h$jţnagygyâ Kovács Antal, könyvtárossá Ta-
kács Karoly, ügyésszé dr. Nagy Béni, jegyzővé-
Veress ^pád; Választipányi tagok lettek Big-
ner József,  dr. Bocskor Béla, .Bodor Gyula 
Cserna Károly, Daméoy Ferencz, Kassai La-
jos, Kovács Lajos és dr. VereBB Sándor. A vá-
lasztás megejtése után Qyalókpy Sándor elnök 
a maga és a tisztviselői kar nevében megkö-
szönte a bizalmat, és lendületes szavakkal kérte 
a kaszinó tagjait az összetartásra és egyetér-
tésre, hegy a kaszinó a város és vidéke fesz-, 
telén és barátságos találkozó helye legyen. A 
JtíJzgyiUéseífeatároatavégül,  hogy uj és alkal-
mas kasziaó-hetyiségetbérel és a tagdijakat a. 

•aagasabb. fizetési  osztályokban- 24 koroqára 
- emeli fel̂  amit az uj helyiség többköltségei in-. 
4akoL 

— fftrk£skala»d.  Tegnapelőtt délelőtt 
LArkoa®nKurta Sándor, egy 16éves; legény 
két,fi$d)é«aeleU|ulait  egy szán fáért  az erdőbe. 
Ak kiweógíól! fpiatogy  4 kilóméíerre, az ugy-
noreaett »3$rgó pataka" ueUettí uten egy 
nagy him farkas  A meglepett 

1 legény előbb a kezében lévő ostorral védake-
átt>z.prdaa ; ellen, a qüg a szádig hátrált, a 
bonpan a fejszét  magához vette s eţszel ment 
jaki a vadállatnak oly azerencsével, hogy j>ár 
qiapjfl.atán  a farkaBt  leteriteţte. Azo&n még, 
mint a ki jól végezte dolgát, tpvább imént. a 
pztUwéges fáért'Visszatértében  felvette  szán-
Iára a zsákmányt s hazavitte, melyet, şgye-

',aesen h^íó SswntkereMty 9éla ífllupán  Jtas-

— • onkor árának felemelése.  A Ma-
gyar Távirati iroda jelenti, hogy a kormány 
elhatározta a cukor árának márciás hó else-
jétő kezdődőleg méteriqázsánkint 14 koronával 
való felemelését. 

— Hat nj vezérezredes. Bécsből távira-
touák: A király februáT  26-ikán kelt elhatá-
rozásával vezérezredessé nevezte ki Bcck 
Frigyes gróf  gyalogsági tábornokot, az arciére 
testőrség kapitünyát, József  Ferdinánd főher-
ceget, Paar gróf  lovassági tábornokot, Bolfras 
gyalogsági tábornokot, Krobatin báró tábor-
szernagy, közös hadügyminisztert és Kövess 
gyalogsági tábornokot. 
Jegyző urak figyelmébe!  Állat-

létszám-összeirás beszerezhető 
V&kár L. könyvkereskedésében 
Csíkszeredában. 
— A 43—50 eves népfölk»lők  bevo-

nulásáról. A következőket közlik velünk: 
Február 28-áu és március 3-án oevonulnak 
a 43—50, iiletve ebben az évben már 44—51 
éves népfölkelők.  Még pedig 28-án az 1870., 
71. és 72-ben született aikalmas nepfó  kclók, 
március 3-án pedig az 1865.. 66. es 67. evhen 
születettek. E ezerint tehát »* 1868 és 69-ben 
születettek egyelőre nem vonulnak be. E két 
évfolyamból  csupán csak azok kötelesek már-
cius 3-án bevonulni, a kik önként jelentkez-
tek katonai szolgálatra (a hndiönkéntesekj eh 
a kiket eddig a uapig beaoroztak. Az 1868—1872 
években született uepfolkelők  egy kü;óu cso-
portot alkotnak, a melyet csak frontszolgálatra 
vesznek igénybe és e csoport két legidősebb 
évfolyamát  tehát kenőbb,hívják be. A 43—50 
éveseknek egyes helyeken i>ótozemléi nem 
voltak es eaért az 1870—72. évfoiyanibeliekei 
bevonulásuk utan ujbój sorozzák abból a néző-
pontból, vájjon fegyveres,  avagy segédszolgá 
latra alkalmasak-e. . 

— Trónörökösünk a - 62 ős szekely 
bakaknai. Valami szokatlan mozgalom vil-
lanyozta fel  a vakondéletet élő troglodita ka 
tonakat február  2-án. Kora reggel erős tüzér-
ségi párbaj indult meg mindkét részről, majd 
egy orosz aeroplán inereszkedett állasunk mögt , 
mugaaan kovai) gott egy ideig a levegóbec, 
mígnem tUzérségüok prös ágyúzása elól kény 
telen volt gyors iramban visszahuzódui. llye:i 
intermezzo előzte meg trónörökösünk fogad 
tatását. Az uton sorfalat  állottak a 82-ik ez 
red kiválasztottjai. Egy zászlóalj szinszéke'.v 
fiukból;  mindegyikük, mellén csillogtak a ki-
tüntetések, B a tiszta égboltról büszkén sütöU 
a nap, ragyogóvá téve a harcedzett mell k 
csillogó érdemjeleit. Autók tütkölése és harsány 
éljenzések jelezték, hogy a trónörökös köze-
ledik. Kis idő mitlva már- nálunk hangzik a 
.háromszoros .éljen l". A 82-ik ezred na^y-
rabecaült és «zeretett ezredese tisztjeivel I a-
tonásan üdvözli a fenséget,  aki több szót vált 
hós ezredesünkkel. Nemsokára végignézi a 
vitéz székely fiukat  a trónörökös. Egyik ka-
tonához, kinek az összes érdemjelek disatik 
mellét, igy szól: 

— Maga micsoda, fiam  ? 
— Székely vagyok, fenség  1 — fe'cli  a 

.kérdezett katonás rövidséggel. 
— Azt tudom, hogy székely fiuk  valr meny-

nyien, hanem mi a rangja? — érdeklődik to-
vább a fenség. 

— Tiszthelyettes vagyok, fenBég!  — feleli. 
— És ezt a háborúban szerezte ? Gra al ál ok-

magának, tiszthelyettes! 
Majd a kitüntetések eredetéről kéidazős-

bödött, B dinikor a német érdemjelet is meg-
pillantotta gomblyukában, igy szól: 

— Ön aémet kitüntetést is szerzett ? Na-
gyon örülök 1 

Egy másik katonát is megszólított t ibbek 
között, akinek máBodik osztályú ezüst diszi-
tAtte.meilét. 

— Remélem, igyekezni fog  az eleő osz-
tályút ÍB megszerezni 1 — lelkesíti a trón» , okös. 

— Igenis, felség  I — feleli  a székely iiaka. 
— Gratulálok magának is, s szerencsét 

kivánok továbbra mindnyájuknak, büszke va-
gyok önökre, székely hősökre, — mondoi a a 
fenség. 

Mindezen beszélgetések a trónörökös ré-
széről a legszebb magyarsággal hangzott; k e!, 
ami nagy lelkesedésre hangolta a kato ikat 
jövendő uralkodójuk iránt. Majd bárom» oros 
ielkes éljenzéseel hycsut vettünk tróm>iőkö-
•Unktól. 

— Asta Nielsen est a moziban. Vasár 
nap e hó 5-én közkívánatra szinru kerül A ;ta 
Nielsen az utólérhetetlen népsz»;rüségü fj^. 
tragikának felléptével  »A kóbor leány CimQ 
3 felvonásos  dráma. A nagy dán művésznő 
legszebb szerepeinek egyikét jáuza el «zen a 
filmen,  melynek pompás drámai cselekmenye 
s az a csodás technika, a mellyel az  egesz 
film  készült szenzációvá és c'sórendüvé teszi. 
A műsor kiegészítő pontjai is eJsórendii válo-
gatott számok lesznek, igy különösen kímé-
lendők a legújabb harctéri felvételek  az északi 
és déli frontról. 

— Adomány. Az Agrár Takarékpénztár 
csíkszeredai fiókja  a vak katonák javára 100 
koronát, a rokkant katonák javára 100 koro-
nát és a csíki hadiárvák javara 100 koronát 
adományozott. 

L E G Ú J A B B . 
A németek nagy győzelme. 

16,803 francia  fogoly, 
78 ágyú, 86 géppuska. 

Berlin, február  29. 
(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-

lásról  jelentik: 
A Maas foijó  keleti partján Dvuuumoni 

falutól  közveienüi északnyugatra roliairuau1 

elfoglaltunk  egy kis panceiinüvet. Az e.l« i:-
séguek ezen •«. vidéken megújított támadni 
kiserieteit már ínlfejlod..skor  elí'oj otrul.. 

A Woewpj-viddkt'n CfapaUimk  yiliaíadmk 
Díeppe, Abaucourt es Bi;.u/eu ht/lységeken, 
Vatronviilétői es Haudiauinon.lúl északkeletre 
megtisztÍLOttak a Vanua na^y kii^ijtdesü er-
dő.-) területet és vitézi lendülettel elfoglaltuk 
Mauheufl̂ st  és Champlout. 

A mi.golvar.ou («ebesült'tien foglyok  száma 
tegnap esdg 228 tiszt es 16 575 fóa.vi  legary-
seg volt, ezent'eíúl hudizHakmaayt jeliiUíHtek 
78 ágyur, köztük szútnos legújabb jzei'kezeiü 
uthez agyút, 86 géppuskát es belathatutlau 
mennyisegü hadianyagot. 

Badouvillertől északkeletre a franciák,  ái'á 
sának egy kiugró részét megthmadiuk es el-
foglaltuk.  Nagyobb .számú fogo>y  maradt ke-
zünkön. 

Keleti és balkán hadszíntéren h.-jlyz.'i vál-
tozatlan. 

Hőfer  jelentése. 
Budapest,  február  29. 

{Hivatalos).  Ilóter  altábornagy,  a vezér-
kari  főnök  helyettese  a főhadiszállásról 
jelenti: 

Orosz é3 délkeleti hadszíntéren nincs ujdág. 
Olat'z hadszíntéren tegnap délután olaszok-

nak görzi bidíó egyes r*sz*i es dokerdói fen-
sik ellen irányított ágyulüze iiuiet eienkebb 
volt. 

Elsűlyesztett ellenséges hajók. 
Berlin, március 1. 

(Hivatalos.) A tengerészeti vezérkar főnüke 
jelenti: 

Tengeralattjáróink négy-négy ágyúval ellá-
tott két francia  segédcirkt;iót süiyesztettek el 
La Havrenál és egy felfegyverzett  angol őr-
hajót a Themse torkojatanál. 

A Földköi'.i tengeren párisi jelentés sztrint 
a Le Provence fraucia  segedcirká'.ót, amely 
1800 fónyi  csapatszaliitmáDnyal utbau volt. 
Szaloniki felé,  elsiilyesztették. Hír szerint csak 
(390 embert mentettek meg. 

A syriai tengerparton február  8 án elsű-
lyesztett íraucia h;;d:bújó a visszatért tenger-
alattjáró szerint nem a Souffren  sorhajó, — 
hantrn az Admirai Cbarner páncélom cirkáló 
volt. 
Tüzérségi és repülőharcok nyugaton. 

Berlin,  március  í. 
(Hivatalos.)  A német  nagy  főhadiszál-

lásról  jelentik: 
Nyugati harctéren mindenütt erős tüzérségi 

tevékenység uralkodott. Az eilenseg célja nyil-
ván csak megtévesztésünk volt. U ŷ látezik 
arra törekedett, hogy bennünk komoly kárt 
tegyen. Célját nem érte el. 

Egy angol és két francia  repülőgépet le-
szedtünk. 

Egyik repülőgépünk, amelynek vezetője 
KÜhl tartalékos hadnagy, megfigyelője  Haber 
tartalékos hadnugy volt, bombavetéssel meg-
állásra kényFzeritett a Besanzon Juspcy vona-
lon egy katonai ezálütó vonatot és az abból 
kiszállt legénységgel gépfegyvere  segitoégével 
•ikereeen megküzdött. 
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Szám 177/1915. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1915. 
évi Pk. 3224. sz'. tnu végzése következtében dr. 
Kovács Gyárfás  ügyvéd által képviselt Csik-
szépviz és videke 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.: 
Ferencz Ignác• ál, 1 sárga Bzekér, 4 szekér 
széna, Mihály Domokosnál szekerek, takarmány 
stb. stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1915. évi Pk. 3224. számú végzése foly-
tán 11 korona 50 fillér  tőkekövetelés, 300 koro-
nának 1914. március 14-ik napjától járó 5°/0 
kamatai, Vi'/o váltódij és eddig összesen 80 K 
— fillérben  bíróilag már megállapított költségek 
erejéig, végrehajtást szenvedők lakásán Szép-
vízen leendő megtartására 1916. övi már-
cius hó 14-ik napjának d. e. 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. evi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul . is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszereda, 1916. évi február  hó 
23-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

( Aszfalt  fedéllemez 
kapható 

§
• Nagymihály Sándor 

cementárugyárában 
^ Csíkszereda és Kézdivásárhely. 
Szám 44—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. 4060. számú végzésé következté-
ben dr. Rovács Gyárfás  ügyvéd javára 341 
korona 20 fillér  s jár. erejéig 1914. évi julius 
hó 23-án foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt  és 1040 koronára 
becsült következő ingóságok u. m.: 1 cséplő-
gép kasztén és 1 körfűrész  nyilvános árveré-
sen eladatnak. 

Mely árverésnek a c s í k s z e r e d a i kir. 
járásbíróság 1915. évi Pk. 4060. számú vég-
zése folytáq  341 korona 20 fiilér  tőkekövete-
lés, ennek 1911. évi március hó 24 ik napjá-
tól járó 5°/« kamatai, V.% váltódij és eddig 
összesen 200 korona 12 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig, Kovács György 
lakásán Csikdelnén leendő megtartására 1816. 
évi március hó 17-ik napjának délutáni 
2 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. éB 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet igérőnek, 
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 
1881. évi LX. t-c. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredában, 1916. évi február  hó 
28. napján. 

Molnár Sándor, 
Ur. bis. véfNhajtf. 

M E G H Í V Ó . 

A Székely Népbank Részvénytársaság 
1916. évi március hó 19 én délelőtt 9 órakor Csik-
azentmártonban, az intézet helyiségében fogja  megtartani 

XIV. 1V1 RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
melyre a részvényesek meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Az igazgatóság jelentése a mult üzletévről, a zárszámadás előterjesz-

tése, tárgyalása. 
2. PelUgyeló bizottság jelentése. 
3. Az igazgatóság és felügyelő  bizottság részére adandó felmentvény  iránti 

határozathozatal. 
4. Inditványok. 
A közgyűlésen minden részvényes szavazati joggal bir, ki 1916. évi január 

hó l-ig az intézet részvénykönyve szerint, mint ilyen igazolva van és legkésőbb 
a közgyűlés napján délelőtt 8 óráig a társaság elnökénél részvényét leteszi. 

Csikszentmárton, 1916. évi február  hó 20-án. 

Tartozik. 

A Székely Népbank Részvénytársaság igazgatósága. 

Mérleg-számla. Követei-
Vagyon T e h e r 

45 Pénztár számla 27133-74 1 Alaptőke számla . . 100000--
40 Váltó számla . 50727106 28 Tartalék alap számla 95283 10 
43 Kötvény számla 31349 98 44 Betét számla . . . 295412-37 
9 Giró számla . 57403 42 Visszleszámitolt váltó számla 129290 — 

25 Intézeti házszámla 21902 19 24 Illeték számla . . 976-54 
81 Folyó számla . . 2737 15 10 Fel nem vett osztalék 44160 
6 Berendezés számla 1000-- 1915. évi nyereség 12142 05 

11 Értékpapír számla 5 0 0 -
1915. évi nyereség 

18 Óvás számla 184-63 
35 Előleg számla . . 98280 
37 Hadikölcsön számla . 3804060 
39 Ingatlan vételár számla . . 1869 38 

összesen 633545-56 Összesen 633545-56 

Tartozik. Veszteség-nyereség számla. Követel. 

VeBz te ség N y e r e s é g 
23 Betét kamat számla . . 13751-91 12 Kamat számla 45739-21 
26 Betét kamat adó számla 1375 19 14 Jutalék számla 9371-72 
3 Adó számla . . • 2000- 17 Különféle  számla . . 958-69 
8 Tartalékalap kamat számla 5040-98 2 Részvény átirási díj számla 7 - -

41 lg. tag, f.  b. tag és tisztv. fizetes 
számla . . . . . . 8084-92 

20 Visszleszámitolási kamat számla 11557 68 
16 Üzleti költség számla 853-95 
19 Napi biztosi díj számla 462-— 
22 Posta költség számla 461-65 
38 Hadi kölcsön kamat Bzárala 5523 
7 Iparkamarai illeték számla 29106 

1915. évi nyereség . . 12142-05 
összesen 56076-62 összesen . 56076-62 

Csikszentmárton, 1915. évi december hó 31-én. 

Könyvelésért: 
Béres János s. k, 

pénztárnok. 

Dr. Nagy Jenő s. k., 
ig. tag, ügyész. 

Keller István s. k'., 
ig. tag. 

Ujfalnsi  János B. k., 
ig- tag. 

Morvái Kristóf  s. k., 
könyvelő. 

Dr. Miklossy József  s. k , 
ig- tag. 

Dr. UjfaluBi  Jenő B. k., 
ig. tag. 

A fenti  mérleg-, veszteség-nyereség számlát megvizsgálván azokat a fő-  és segédkönyvek-
kel öBBzehasonlitva mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk. 

Csikszentmárton, 1916. évi február  hó 20-án. 

Bartalis Ágoston t. k., 
f.  b. elnök. 

Csutak Bálint a. k., 
f.  b. tag. 

Csoboth István 8. k., 
f.  b. tag. 

Tompos János s. k., 
f.  b. tag. 
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Szám: 848—1915. 

Faeladási hirdetmény. 
A c^atószegi közbirtokosság eladja 

Csatószeg község házánál 19Î6. év i 
március hó 16-án d. e. 10 órakor 
kezdődő zárt Írásbeli ajánlattal egybe-
kötött nyilvános szóbeli ajánlati ver-
senytárgyaláson eladja Csikszentsimon 
község határában fekvő 

A) Aszópatak nevü erdejének mint-
egy 16 k. hold vágásterilletén becsült, 
mintegy 2010 ms nettó lucfenyő  keres-
kedelmi ta és 458 m3 kérget tartalmazó 
erdejét 18575 korona kikiáltási ár ala-
pul vétele mellett; 

B) Vettető nevü területén 1915. évi 
novemberében hóvihar által kidöntött, 
vevő által kitermelve, helyszíni bemérés 
sei megállapítandó körülbelül 500 ms 

lucfenyő  faanyagát  6 korona m3-kénti 
tőár; 

C) úgyszintén Szilos nevü erdőrész-
ben B) alatti időben szél által megká-
rosított és ugyanazon módon eladandó 
mintegy 450 nr" lucfenyő  faanyagát  6 
korona m3-könti töár, mint kikiáltási ár 
alapul vetele mellett. 

Az erdő a legközelebbi Máv. álló-
mástól 13 kilométerre fekszik.  Kihasz-
nálási idő 1 év. 

Bánatpénz A) alatti erdőre 1900, 
B) alattira 300 és C) alattira 270 ko-
rona. 

Az árverési és szerződési feltételek 
a közbirtokosság elnökénél Csikcsató-
szegen, a Cdikszentmártoni m. kir. jár. 
erdógondnokságnál megtekinthetők. 

Az árverési és szerződési feltételek-
től eltérő kikötést tartalmazó, vagy 
bánatpénzzel el nem látott ajánlatok 
figyelembe  nem vétetnek. 

Kikiáltási áron aiul eladáa nem tör-
ténik. 

Kelt Csatószeg, 1916. évi február 
hó 25-én. 

Ifj.  Endes János, 
közbirt. elnök. 

Szára 176—1915. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt biióiági végrehajtó az 1881. évi 
l.X. t.-cikk 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbí-
róságnak 1915. évi P. K. 3225. számú végzése 
következteben dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által 
képviselt Szépviz és vidéke hitelszövetkezete 
javára 6 K 80 fillér  s járulékai erejéig 1915. 
évi augusztus hó 24-én foganatosított  kielégítési 
vegrehajtás utján le- és felülfoglalt  és 720 
koronára becsült következő ingóságok, u. ru.: 
Bogos Józsefnél  1 lószekér és 4 szeker széna, 
Mihály Domokosnál szekerek, takarináuy stb. 
stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1915 évi P. K. 3225. sz. végzésé foly-
tan 6 korona 80 fillér  tókekövetelé.s, 160 ko-
rooáaak, tnnek 1914. évi január hó 17. nap-
jatói járó 5°/0 kamatai, V»0/0 váltódij és eddig 
összesen 73 korona 20 fillérben  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig a végrehajtást 
szenvedők lakásán Siépvizen leendő megtartá-
sara 1916. március 14. napjának d. e. 10 
órája 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. §-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni. 

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

Kelt Csíkszereda, 1916. évi február  hó 
23-ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

FOGAK! 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra  jogosított 
Közóhajra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-
orvosi műtéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér-
zéstelenítéssel, areny 
és más töméseket; 
készít inüfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj • 
padlás nélkül, korona 
és hidmunkálatokat. 

10 évi garancia! 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

2—5 óráig 
Vasár- és ünnep-
napok kivetelóvel. 

40— 

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

121 — 1916. sz. 1—3 

Faeladási hirdetmény. 
A gyergyóreme'ei „Alkora" közbir-

tokosság eladja Gyergyóremete község-
házánál 1916. évi április hó 26-án 
délelőtt 9 órakor kezdődő árverésen 
a Csikvarmegye Düró községe határú-
ban levő „Alkora" nevü erdejének Ma 
roshéviz felőli  részén 9612, Borszéki 
reszt n 501 6 kaíastrália ho:d területén 
44036-1912. P. M. rendelettel kihasz-
nalásra. engedélyezett luc-, jegenyefenyő 
és bükk faállományát. 

A vágás terüleieket a maroshévizi-
boiszéki országút szeli át, a Máv. Ma 
roshéviz állomásától aMaro?liéviz felőli 
rész 17 km., a bor&zeki rész 25 kilo-
meter, a marosvölgyi faipar  illetve szék-
pataki erdőipar iparvasu'jatcl pedig a 

Maroshéviz felőli  rész 2 km , a borszéki 
rész 10 km. távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzspnkénti bemérés szerint: l. a Ma-
roshéviz felőli  részen 199-299 m" tiszta 
fenyőbaszonfát;  41379 m" nettó kiter-
melhető bükkfát  és a kettő évi vágáN-
terület 5140 métermázsa kérget tartal-
maz; 2. a borszéki részen 38827 ms 

tiszta fenyőhaszonfát,  2437 m3 nettó 
kitermelhető bükkfát  és a kettő évi 
vágásterület 860 métermázsa kérget 
tartalmaz. 

Kikiáltási ár: 1. a Maroshéviz felőli 
részre 1,740 000 korona; 2. a borszéki 
részre 260 000 korona, bánatpénz a ki-
kiáltási árnak 10°/o a. Kihasználás idő-
tartama 10 év. Ajánlat tehető külön az 
egyes erdőrészletekre, avagy mind , 
kettőre. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott, képviselőjénél, 
továbbá G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s o n a 
gyergyóalfalvi  m. kir. járási erdógond-
nokságnál rendelkezésre 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 
bizottság elnökénél nyújtandók be. A 
megajánlott összeg számokkal és betűk-
kel is kiirandó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Gyergyóremete, 1916. évi február 
hó 21-én. 

Pál András, Portik G. Antal, 
k. bíró. birt. elnök. 

Dr. Zakariás Antal. Nagy Imre, 
h. jegyző. birt. jegyzó. 

A munkaltatási idényre ajánlunk elsőrendű pestvárosi fehér 
tábla- és kitűnő vidéki perzsel t 
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válamict pestvárosi 
r 

a legmérsékeltebb árban. — Felhívásai kedvező ajánlatokkal készségesen szolgálunk 

Weisz Lipót és Társa, 
disznózsír- és szalonnanagykereskedö , BUDAPEST, IX., HENTES-UTCA 17. SZÁM. 
Sürgönyeim: „Wriszefott,  Budajrjsi". Interurban távbeszélő „József"  14—50. 
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ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értesítjük Csíkszereda város é-s vidéke közönségét, hogy Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos-utcaban (Lázár Domokos-féle  ház) már évtizedek óta fenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FOPRÁSZ-ÜZLETEINKET 
1914. évi október hó 1-cn áthelyeztük az Apaffi  Mihály-utcába 
(Jakab Gyula-fele  ház, a Hu or-szállodával szemben). A borbély üzlet 
mellett külön bejárattal van i nöl fodrász-terem,  kényelmesen be-
reudezve, hol elvállalunk mic.'.ennemü női hajmunkát és délutánonként 
hygienikus fejmosást  villanya ritóval (meleglevegővel). Midőn ezt igen 
tisztelt vendegeinknek szíves í.idomására hozzuk, nem mulaszthatjuk 
el, hogy köszönetet ne mondjn ,k eddigi pártfogásukért  s egyben kér-
jük, hogy jövőre is szíveskedj; nek támogatni s viszont mi is biztosít-
juk vendégeinket a szolid kiunsgálásról. Maradunk kiváló tisztelettel: 

Szabó Lajosés r aje,férfi  és nöi fodrász. 
Raktáron tartunk mindennemű ítész hajmunkákat és nöi pipere cikkeket 

Nyomatott Y&áír b, JwByvByomdáijtoiW, C»iL irodában. 




