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A háború. 
Durazsó bevételével egy időben ér-

keztek az első jelentések a nyugati 
fronton  megindult német offenzíváról  is. 
Durazzó elfoglalását  nagy örömmel fo-
gadta a magyar nemzet, de a figyelem 
mégis inkább Verdun felé  terelődött, 
ahol nem egy városért, avagy egy or-
szágrész birtokáért, de meg nem is egy 
országért, hanem magáért a végső cé-
lért: a békéért folyik  a rettenetesen 
gyilkos küzdelem. 

Eddig is minden egyes nagyobb had 
miveletnek megvolt a maga célja és 
jelentősége. Tudtuk, hogy a Kárpátok 
szorosaiban drága hazánk terUleti épsé-
géért, nemzetünk szabadságáért, függet-
lenségéért küzdünk. Tisztában voltunk 
azzal, hogy a Szerbia ellen viselt háború 
végső fázisában  már meghaladta a bün-
tető expedíció határait s megértettük a 
balkáni útvonal gazdaságpolitikai jelen 
tőségét is. Montenegró kopár szikláin 
át utat törtünk magunknak a tengerig 
s ma már az avatatlanok is megértik 
az albán tengerpart, Durazzó és Valona 
nagy jelentőségét. 

Lengyelország fefszabaditásának  ör-
vendtünk, Belgium megfenyitését  meg-
értettük és az Olaszország által ránk 
kényszeritett háború okait és céljait 
megismertük. De a felsorolt  célokért 
vivott küzdelmek egyike sem mutatko 
zott annyira fontosnak,  jelentőségteljes-
nek és sorsdöntőnek, mint amilyennek 
a nyugati fronton  most megindult har-
cokat kell tekintenünk. 

Mert nem szabad felejtenünk,  hogy 
a háború elejétől már nagyon messze 
vagyunk s most gyors ütemben haladunk 
a kibontakozás felé.  S a versenyt végre 
is nem a s t a r t , hanem a f  i n i s h 
dönti el. Amiből természetszerűleg kö-
vetkezik, hogy a mostani birkózás már 
nem kisebb-nagyobb terUleti bódításo-
kért, nem a hadipoziciók megfelelő 
kikerekitéseért, hanem magáért a vég-
célért, a békéért folyik. 

Ha Verdun várható bevétele után a 
város környékén vagy más ponton fo-
ganatosított offenzívával  sikerül áttörni 
a írancia védővonalat s ha módjában 
áll a németeknek e sikert oly mérték-
ben kihasználni, hogy Párist és Calaist 
is komolyan fenyegethetik,  aligha szen-

vedhet kétséget, hogy a németeknek 
ez a döntő győzelme békére kény-
szerítené a franciát.  Annál is inkább, 
mivel Franciaország már a harctérre 
küldötte az ereje javát s a tehetetlen-
ségre ítélt orosz gözhengertől sem re-
mélheti többé azt a hathatós seglyt, 
melyre az optimisták a Marne-i ütközet 
idején és még azután is, egészen addig, 
amíg a központi hatalmak Lengyelor-
szágot, Volbyniát és Kurlandot es az 
összes várakat el nem hódították az 
orosztól, joggal számíthattak. 

A háború mai stádiumában azonban, 
amikor a száz sebből vérző Oroszország 
annyira meggyengült, hogy a speciális 
orosz érdekeket sem képes megvédeni, 
amikor Olaszország egy teljesen meddő 
nek bizonyult offenzívában  teljesen el-
vérzett, Franciaország, ha alul marad 
a mostani nagy tusában, már nem foly-
tathatja sokáig a háborút. Annál ke-
vésbé, mivel a védőtörvényes Angliától 
sem remélhet hathatósabb katonai támo-
gatást, mint amilyenben részesült mos-
tanáig. 

A nyugati front  véres harcainak a 
fontossága  nyilvánvaló s kimenetelük 
elé feszült  figyelemmel  tekint az egész 
világ. Hatalmas erők mérkőzésének 
csak a bevezetését jelzi a február  21-on 
megkezdődött kilenc napos csata. A 
franciákat  nem érte váratlanul a rette-
netes támadás. Ha nem is tudhatták 
előre az offenzíva  megkezdésinek a 
napját, a nemet akcióra régóta el lehet-
tek készülve. 

A nagyszabású támadásnak hosszas 
előkészületei nem maradhattak titokban 
a kitűnő kém- és felderítő  szo'gálattal 
rendelkező franciák  előtt. Éppen csak 
a rohamok hevessége és az ágyútűz 
mindent elpusztító ereje lephette meg 
őket. És éppen, mert el voltak készülve 
a nagy támadásra, képesek is voltak 
kilenc napi tusakodás után megállítani 
az előretörő ellenséget. 

A véres harcokban a németek meg-
tartották Douomontot és az általuk el-
foglalt  területet, de a franciák  is nagy-
szerűen harcoltak és végre is a támadás 
szünetelésére késztették a diadalittas, 
de a pokoli harcban erősen kimerült 
németeket. 

Fáradt és kimerült lévén mind a két 
fél,  mintegy automatice félbeszakadt  az 

ádáz viaskodás. De az öldöklésben és 
pusztításban beállott rövid szünet' nem 
jelenti a verduni harcok befejezését. 
A nyert időt a holtak eltakarítására, a 
foglyok  s sebesültek elszállítására, a 
muníció és élelem pótlására, ujabb tám-
csapatok felvonultatására  használják fel 
a hadakozó felek.  Közben még a né-
metek elhelyezik az uj poziciókban a 
nagy kaliberű ágyukat, is. És ha majd 
minden rendben lesz, folytatódni  fog  a 
verduni' nagy ütközet, mely a nyugati 
front  többi részein, nevezetesen a 
Champagneban és az Iser mellett ké-
szülő eseményekkel együtt döntő be-
folyással  lesz a háború kimenetelére. 

Valószínű egyébként, hogy az entente-
hatalmak a többi frontokon  megindí-
tandó, erélyes akcióikkal közvetett vton 
segítségére fognak  sietni a halálos küz-
delmét vívó Franciaországnak. 

A szételyuflvarlielyi—csit&zerelai  vasit 
Csíkszereda, március 8. 

Éveken keresztül nehéz harcot foly-
tatott a Csiki Lapok a székelyudvar-
helyi—csíkszeredai transversalis vasút 
kiépítéséért, melyet a székely kör-
vasutakról alkotott 1895. VII. tc. im-
perative előirt, de amely mai napig sincs 
megvalósítva. Pedig ez nemcsak a mai 
székely körvasutnak volna gerince, de 
világforgalmi  jelentőséget nyerne az 
által, hogy Ostendét a Fekete-tengerrel 
kötné össze, megtakarítva a predeáli 
túlterhelt vonallal szemben 162 kiló-
méter távolságot. 

A stratégiáról ma nem szólunk, ugy 
ezt, mint nemzeti, helyi, világforgalmi, 
külkereskedelmi és gazdasági jelentő-
ségét szakszerüleg megvilágítva sokszo-
rosan, fáradságot  nem ismerve, valósá-
gos tanulmány-cikkekben, sőt röpira-
tokban is fejtettük  ki. Ma nem kell 
ezekre hivatkoznunk, mert a most folyó 
világháború napnál fényesebben  igazolta 
állításainkat és akciónk égetően fontos 
és helyes indító okait. 

Ezúttal örömmel közöljük, hogy 
illetékes helyről vett biztos értesü-
lésünk szerint a székelyudvarhely— 
csíkszeredai vasúti f ő v o n a l  kiépí-
tésének előmunkálatai már teljesen ké-
szen vannak és befejezett  dolog, hogy 
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a háború végeztével — de nincs ki-
zárva, hogy előbb is — haladéktalanul 
és a legnagyobb erővel hozzáfognak  a 
székelyudvarhely — csíkszeredai vasút 
kiépitéséhez. 

Rendkívül örvendetes és beláthatat-
lan kihatású dolog ez, éppen ezért már 
eleve felhivjuk  az illetékes közigazga-
tási körök figyelmét  a netán szükséges 
intervencióra, mert ennek a vasútnak 
nem Madéfalvára,  hanem Csíkszeredára, 
\a vármegye központjára kell befutni. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a mai csiki 
vasút mily kicainyességek miatt került 
a mai vágányokra, elzárva Kászont, 
Csikszentmártont és Szépvizt, holott 
mindössze egy néhány kis kilóméterről 
volt szó. Intervencióra pedig most van 
szükség, mig az építéshez nem kez 
denek. 

Ezúttal csak előzetes híradást akar-
tunk adni, alkalomadtán bővebben és 
részletesen fogunk  foglalkozni  Csikvár-
megye érdekeivel. 

Tiszti értekezlet a váraeíyeliázáii. 
Csíkszereda, március 6. 

Ma délelőtt Fejér Sándor alispán 
a vármegye csaknem összes közigaz-
gatási funkcionáriusait  nagyszabású ér-
tekezletre hivta össze. Az értekezleten 
résztvettek Gyalókay Sándor főispán, 
Fejér Sándor alispán, Szász Lajos fő-
jegyző, T. Nagy Imre kir. tanácsos, 
de Place József  vicomte, m. kir- gazda-
sági felügyelő,  a vármegye központi 
tisztviselő előadói, dr. Ujfalusi  Jenő és 
Orel Dezső polgármesterek, dr. Sándor 
Gyula felcsiki,  Veress Lajos gyergyó 
tölgyesi, Zakariás Lukács gyergyószent-
miklósi, dr. Márton László szépvizi já 
rási főszolgabirák,  a kászonalcsiki járás 
részéről Erőss Béla szolgabíró és az 
összes községi és körjegyzők. Ezenkívül 
az értekezleten résztvett a Haditermény 
Rés vény társaság képviselője és Förcs 
János hadnagy, a hadifogoly-őrkülönit-
mény parancsnoka. 

Az értekezlet hivatva volt megálla-
pítani azokat a gyors és egyöntetű, a 
gyakorlati élet és tapasztalat által ki 
vánt eljárásmódokat, melyek a háború-
val kapcsolatos nagyfontosságú  kérdé-
sek, igy a közélelmezés, gabonarequi 
rálás, gazdasági munkák, szántás-vetés 
elvégzése, törvényhatósági munkabizott-
ságok megalakítása, hadifoglyok  felhasz 
nálása és elosztása, élelmezése, maxi-
mális árak megállapítása, tájfajta  lóte-
nyésztés felkarolása,  tényleges katonai 
(sorhadi) szolgálatot teljesítő családjai-
nak segélyezése és a katonai szolgálat 
alóli felmentések  terén nap-nap után 
nagy tömegben előfordulnak. 

A közös értekezlet nagyszerű esz-
méjét a háború megérlelte és megva-
lósította, bár békében is fokozott  jelen-
tősége van. Vármegyénk vezetősége az 
elsők között van e tekintetben és már 
moet megállapíthatjuk, hogy a mai ér-
tekezlet összehívása nemcsak felette 
üdvös és helyeB volt, de célravezető 
is. Kár, hogy a felölelt  anyag nagy ter-
jedelme nem engedte meg a legapróbb 
részletekig menő tárgyalást, de igy is 
is mindenesetre elérte azt, hogy a főbb 
irányelvekben minden közfunkcionárius 
utmutatást és felvilágosítást  nyert, a 
többit a hazafias  kötelesség, az ambioió 
és szorgalom pótolni fogja. 

Nagy megnyugvás és öröm volt látni, 
liogy a vármegye tisztikara hivatása 
magaslatin áll és az itthon maradottak 

csatáját megfeszített  erővel, teljes oda-
adással, elszántan teljesíti. 

Gyalókay Sándor főispán  tartalmas 
és lendületes szavakban kérte a vár-
megye közigazgatási, vármegyei, városi 
és községi tisztviselőit, hogy e nehéz 
megpróbáltatások napjaiban erejük tel-
jes megfeszítésével  legyenek az itthon-
maradt nép gyámolitói és igyekezzenek 
minden tekintetben méltók lenni diadal-
mas fegyvereinket  hordozó hős székely 
katonáinkhoz. A küzdelem itthon sem 
lekicsinylendó, épp oly fontos,  hogy az 
ellenünk ellenségeink által ádáz dühvel 
és kegyetlenséggel megindított kiéhez-
tetési hadjáratot visszaverjük, mint a 
fronton  a fegyverrel  ellenünk harcoló 
ellenséges katonát. Alija meg helyét 
minden tisztviselő és ne hagyja el a 
megpróbáltatások bármily nehéz napjai-
ban sem. A főispán  szavait kitörő él-
jenzéssel kisérte az értekezlet. 

Az előbb felsorolt  nagyfontosságú 
közügyek tárgyalásainál ugy Gyalókay 
Sándor főispán,  mint Fejér Sá-idor alis-
pán és az»egyes előadók bő és részle-
tes útmutatásokat és utasításokat adtak 
a polgármestereknek, főszolgabiráknak 
és községi jegyzőknek. Lapunk terje-
delme nem engedi meg, hogy ezekkel 
részletesen foglalkozzunk,  annál is in-
kább, mert gondoskodás történt arról, 
hogj minden hatósági intézkedés a leg-
szélesebb körben köztudomásra ho-
zassék. 

Az értekezlet reggel 9 órakor vette 
kezdetét éa délután 2 órakor ért véget. 

L E G Ú J A B B . 
A Möwe diadalútja. 

Berlin, március 4. 
(Hivatalosi. A német tengerészeti vezérkar 

a következőket jelentette: 
Ö felsége  Möwe hajója (parancsnoka: Pohna-

Schlodien várura és grófja,  korvett-kapitácy) 
több hónapi sikerdus cirkálás után ma négy 
aogol tisztet, 29 angol tengerészkatonát és 
matrózt, 166 főnyi  ellenséges hajólegéuységet, 
köztük 103 indust, mint hadifoglyot,  továbbá 
egy millió márka értékű aranyrudat hozva 
magával, egyik hazai kikötőnkbe befutott.  A 
hajó elfogta  és nagyobbrészt elsülycsztette, 
kisebb részben pedig mint zsákmányt semleges 
kikötőkbe küldte a Corbridge 3687, nz Author 
3496, a Trader 3608, az Ariadné 3035, a Dro-
monby 3627, a Farring Ford 3146. a Clan 
Macteavish 5816, az Appam 7781, a Westburn 
3300, a Horace 3335, a Flamenco 4629, a 
Saxon Prince 3471 bruttoregisztertonnás angol, 
a Maroni 3109 bruttoregiszterto inás ós a 
Luxemburg 4377 bruttoregisztertounás belga 
gőzösöket. 

O felsége  hajója ezenfelül  az ellenséges 
tengerpart több helyén aknákat hr'yezett el, 
amelyeknek többek között az Edwanl VII. nevü 
angol csatahajó is áldozatul esett. 

A Möwe parancsnoka, gróf  Dohnn-Schlodien, 
a család sziléziai ágából származik. A Möwe 
parancsnoka 1879. április 5-én szüietett Mall-
mitzban, a család ősi fészkében.  Édesapja, 
gróf  Dohna-Schlodien Alfréd  kamarás és kapi-
tány volt. Gróf  Dohna-Bchlodien a háború ki-
törése előtt a Posen nevü hajón volt korvett-
kapitány. 

Berlinből jelentik . A berlini reggeli lapok 
ifrvendező  és elismerő szavakkal írnak a Möwe 
hazaérkezéséről és dicsőitó szavakkal ünnep-
lik a Möwe nagy Bikereit, a paranc uok és a 
legénység bátorságát és okos magatartását. 

A németek sikeres harcai 
nyugaton. 

Berlin,  március 7. 
(Hivatalos.)  A német  nagy  főhadiszál-

lásról  jelentik: 
Nyugati hadszintéren kis angol osztagokat, 

melyek tegnap erős tüzérségi előkészítés után 
Vermellestől északkeletre árkainkig előnyo-
multak, szuronnyal visszavertünk. 

A Champagneban Maison de Champagnetól 
keletre meglepő támadással visszafoglaltuk  azt 
az állásunkat, melyben a franciák  február,  hó 
11-én megvetették lábukat. Két tiszt és 150 
közember jutott kezünkbe. 

Az Argonneokban La Cbaladetól észak-
keletre nagyobb robbantáshoz csatlakozóan, 
állásunkat kissé előretoltuk. 

A Maas vidékén a folyótól  nyugatra meg-
élénkült a tüzérharc, tőle keletre közepes 
erejű maradt. Eltekintve a felderítő  csapatok-
nak az ellenséggel való összeütközésétől, kö-
zelharcokra nem került a sor. 

A Woewreben ma reggel Fresnes falut  ro-
hammal elfoglaltuk,  A helység nyugati szélén 
egyes házakban a franciák  még tártján ma-
gukat. Háromszáznál több foglyot  ejtettünk. 

Egyik léghajónk éjszaka Bar le Duc vasúti 
telepét bőségesen bombázta. 

Keleti és balkáni hadszintéren a helyzet 
általában változatlan. 

Hófer  jelentése. 
Budapest,  március  7. 

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

Orosz hadszintéren Karpilovkánál József 
Ferdinánd főherceg  vezérezredes hadseregének 
osztagai az ellenséget egy elsáncolt állásából 
űzték ki és ott megvetették a lábukat. Tar-
nopoltól északnyugatra egy magyar és osztrák 
portyázó különítmény az oroszokat egy 1000 
méter hosszúságú lövészárokból űzte el és 
betemette az oro6Z állást. Ugy ezen a vidéken, 
mint a Dnyeszter mellett és a besszarábiai 
határon is tegnap mindkét részről élénkebb 
volt a tüzérségi tevékenység. 

Olasz és délkeleti hadszintéren a helyzet 
változatlan, nincs nevezetesebb esemény. 

A franciák  ujabb nagy veresége 
Verdunnél. 

4000 francia  fogoly,  10 ágyu. 
Berlin,  március  8. 

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

Nyugati hadszíntéren a Maison de Cham-
pagne majortól keletre az ellenségtől vissza-
foglalt  állásunk ellen franciák  késő este ellen-
támadásba fogtak.  A támadást simán vissza-
vertük. 

Hogy a Maas tói jobbra a Cote de Talous, 
a Pfeffer-hegyhát  és Dououmont déli lejtőjére 
előretolt uj állásunkhoz a csatlakozást meg-
javítsuk, a folyó  balpartján hat kilóméter szé-
lességben és több mint három kilóméter mély-
ségben rohammal elfoglaltuk  ellenség állásait 
Bethincourttól lefelé,  a Forges-patak mindkét 
oldalán. Forges és Regnieville falvak,  valamint 
a Raban és a kis Cumleres erdő magaslatai 
birtokunkban vannak. Franciáknak az emiitett 
erdő déli szélei ellen intézett ellentámadásait 
véresen visszavertük. Az elfoglalt  állások védő-
seregének nagy része elpusztult, sebestiletlen 
maradványát, 58 tisztet és 3277 főnyi  legény-
séget elfogtunk,  ezenkívül 10 ágyút és sok 
egyéb hadiszert zsákmányoltunk. 

Woewreben ellenséget Fresnes utolsó há-
zaiból is kivetettük. Az ott elfogott  franciák 
száma 11 tisztre és több mint 700 főnyi  le-
génységre emelkedett, néhány géppuskát zsák-
mányoltunk. 

Repülőrajaink bombákat vetettek Verdon-
tól nyugatra ellenséges csapatokkal telt hely-
ségekre. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— • miniszterelnök kitüntetése. A 

hivatalos lap mai számában királyi kézirat je-
lent meg, amely szerint a király Tisza István 
gróf  miniszterelnököt „a Vöröskereszt terén 
kifejtett  érdemeinek elismeréséül" a hadidi-
szitmenyes érdemcsillagot adományozta. 

— Kitüntetés. K o r o j á n János tábori 
csendőrórmesternek, László Lőrincz csíkszere-
dai kocsigyártó vejénék, az ellenség elölt ta-
núsított kötelességhü szolgálatai elismeréséül, 
az I. oszt. koronás ezüst érdemkereszt, a vi-
tézségi érem szalagján adományoztatott. 

— Maximális árak Csikmegyé-
ben. Az élelmiszerek legmagasabb árai 
az egész vármegye területére a követ-
kezőképpen állapíttattak meg: Tehén-
tej 40 fillér,  bivalytej 50 fillér,  tojás 8 
fillér,  vaj 5 korona 20 fillér,  közönséges 
túró nagyban 3 korona 50 fillér,  ki-
csinyben 3 korona 80 fillér,  tömlő túró 
nagyban 5 korona, kicsinyben 5 korona 
50 fillér,  sajt nagyban 2 korona 80 fillér, 
kicsinyben 3 korona. 

—Főjegyző-választás Csíkszeredában. 
Február 29-én járt le a dr. Diímény József 
elhalálozásával megüresedett csíkszeredai vá-
rosi főjegyzői  állás betöltésére hirdetett pályá-
zat. A főjegyzői  állásra pályázatukat beuyuj 
tották dr. Balogh Lajos ügyvéd (katonai szol-
gálatot teljesít), dr. Orbán Gábor városi al-
jegyző, Tompos Gábor, Balázs István, dr. Bú-
zás József  (katonai szolgálatot teljesít) ügy-
védjelöltek és dr. Szőke Antal budapesti szám-
vevő. A városi adótiszti állásra pályáztak Szo 
bodeczky B. Aladár városi tisztviselő és Ba-
lázs István ügyvédjelölt. A rendórirnobi állásra 
egyedül pályázott Róth Mihály főispáni  clijaok. 
A választás napja még nincs kitűzve. 

— A márciUB 15-iki ünnepséget ren-
dező bizottság dr. Szekeres József  elnöklésé 
vei folyó  hó 3-án értekezletet tartott. A meg-
jelent bizottsági tagok egyhangúlag azt hatá-
rozták, hogy a megszokott keretek kíizött való 
megünneplése a nagy napnak az idén elmarad. 
Elmarad azért, mert semmiképpen sem látszik 
stílszerűnek, hogy az itthonmaradt kevesek 
hangos szavakban hirdessenek márciusi igéket, 
amikor a többiek a harctereken, ar tettek me-
zején azok tüzében vérzenek. Sokkal méltóbb 
a mai viszonyok között március idusához a 
bizottságnak a második határozata, melynek 
értelmében március hó 15 én u. e. 10 órakor, 
a helybeli plébánia templomban fegyvereink 
eddigi dicső győzelmeiért ünnepélyes hálaadó 
istenitisztelet lesz. Erre a plébániai hivatal a 
hatóságokat és köztestületeket külön is meg-
hívja. Az istenitisztelet alatt a csíkszeredai 
hadiárvák segélyezésére perselygyüjtés lesz. 

— Lelki gyakorlatok rendje a csik-
somlyői r. kath. tanítóképzőben. Április 
10-én: délután 4 órakor 1. Veni Sancte; 2. 
litánia Jézm szent nevéről; 3. áldás ; 4. Bzent 
beszéd. Április 11—12. Déletótt fél  8. szentmise 
hallgatás, utána szent beszéd. Megfontolás  fél 
11. II. szent beszéd. Délután fél  3. III. Bzent 
beszéd; 5 órakor IV. Bzent beszéd, lórettói 
litánia, áldái. Április 13 Délelőtt ugy, mint 
előző napokon. Délután 2 órakor szent beszéd. 
Előkészület a szent gyónásra, estig gyónás. 
Április 14. 7 órakor szent beszéd, szentmise, 
közös áldozás, bucsuimák; Te Deum. E lelki-
gyakorlatokon résztvehetnek mindazon kör-
nyékbeli tanítók és kántorok a főpásztor  ur 
óhajtása Bzerint, akiknek helyettesítése kivi-
hető. Az internátus felügyelője  mérsékelt díj 
mellett ellátást nyúlt a nála jelentkezőknek. 
A tanítóképző igazgatósága. 

— Választmányi ülés. Az Erdélyi Róm. 
Kath. Tanítóegyesületek Szövetségének vá-
lasztmánya folyó  hó 6-án Szlávik Ferenc alel-
nök vezetésével gyűlést tartott, amelyen még 
Ambrus Ferenc, Búzás János, György Lázár 
és Kömény Gyula voltak jelen. A gyűlés meg-
nyitása ntán alelnök felolvasta  a hadbavoqult 
Zsögön Zoltán elnök levelét, melyben röviden 
vázolja a Szövetség eddigi működését s üd-
vözli Búzás Jánost igazgatóvá történt kineve-
zése alkalmából, amihez a választmány maga 
ÍB hozzáfűzte  jókivánatait. A pénztárosi jelentés 
tudomásai vétele után a folyó  Ügyeket intézték 
el B az indítványok rendjén Kömény Gyula 
indítványára elítélték a Pesti Hírlapnak a ta-
nárság elles Intézett jogosulatlan és alaptalan 

támadásait s György Lázár indítványára a 
földrajztanítás  intenzivebbé tételére javaslatot 
fogadtak  el. Végül elhatározta a választmány, 
hogy mivel közgyűlést nem lehet tartani, a 
legközelebbi választmányi gyüléBen fog  rész-
letesen beszámolni a Szövetség kötelékébe tar-
tozó egyesületek működéséről. 

— Választók vizsgája. A választói jog 
elnyerésére most iráspróbat keü tenniök azok-
nak, a kik iskolai bizonyítványt nem tudnak 
felmutatni.'  Csíkszeredában a vizsganapok ki 
voltak tűzve, de vizsgára senki sem jelent-
kezett. 

— Halálozás. Balázs József  csiktaploczai 
községi főbíró,  Szentpéter-egyházmegye közös 
tanácsának, a csiktaploczai r. k. egyházközség 
egyháztanácsának és iskolaszékének tagja, tör-
vényhatósági tag 49 éves korában folyó  hó 2-án 
elhunyt. Temetése folyó  hó 5 éu délután nagy 
részvét mellett ment végbe. 

— Gabona és lisztkészletek bejelen-
tése. A magyar királyi minisztérium ez évi 
január hó 25-én 371 M. E. szám alatt kelt ren-
delete 1. §-a értelmében gabonát vagy lisztet 
élelmiszerekké feldolgozó  minden ipari válla-
lat köteles a birtokában levő, vagy birtokában 
még nem levő, de a maga részére kötés ut-
ján biztosított gabona- és lisztkészletét a Hadi 
Termény részvénytársaságnak bejelenteni. A 
bejelentési kötelezettség alá eső készletek az 
idézett rendelet 3. § a értelmében igény be vé-
tettek (rekviráltattak). Ezen készletével a bir-
tokos tehát nem rendelkezik, hanem köteles 
azt gondosan megőrizni. Mégis előfordul,  hogy 
egyes vállalatok bejelentési kötelezettség alá 
eső gabona- és lisztkészleteiket üzemeikben 
ez»n rendelkezések dacára is feldolgozzák.  A 
kereskedelmi és iparkamara figyelmezteti  az 
ezen rendelkezések be nem tartásával járó sú-
lyos következményekre az érintett vállalatokat 
s óva inti, hogy gabona és lisztkészletüket ínég 
az ecetben sem dolgozhatják fel,  ha a koráb-
ban érvényben állott rendeletek valamelyike 
alapján nyertek is annak beszerzésére szabály-
szerűen engedélyt. A rendelet áthágásával igen 
súlyos következményeknek teszik ki magukat. 

— Az öreg népfölkelök  kiképzése. A 
honvédelmi miniszter rendeletet küldött az ösz-
szes pótzászlóaljparancsnokságokhoz s utasitást 
adott, hogy az öreg népfelkelőket  hogyan ké-
pezzek ki. A rendelet szerint a kiképzést idő-
sebb, higadtabb, jómodoru, intelligens altisztek 
és önkéntesek fogják  vezetni, a kik a katonai 
kiképzés mellett, nem fognak  megfeledkezni  a 
méltányossági szempontokról sem és az öreg 
népfelkelőket  a korukhoz illó elbánásban fog-
ják részesíteni. 

— Anglia veszteségei. Hivatalos meg 
állapítás szerint Anglia veszteségei január 9 ig 
halottakban, sebesültekben és eltűntekben, az 
összes harctereken: 24,122 tiszt és 525.345 
főnyi  legénység. 

— Felmentések a szabadságolás nap-
jatói számitanak. A honvédelmi miniszter 
elrendelte, hogy a meghatározott időre szóló 
felmentések  ezentúl nem egy bizonyos megje-
lölt dátumtól Bzámitanak, hanem a szabadsá-
golás napjától. Ez a rendelkezés a még be 
qem vonultakra nem vonatkozik. 

— Romániában élő erdélyi honfitár-
saink bevonulása. Brassóból jelentik : Az 
öreg népfölkelök  mostani bevonulása alkalmá-
val Romániából nagy csoportokban érkeztek 
székely és románajku hadköteles népfelkelők, 
akik már bosszú idők óta Romániában tartóz-
kodnak. ott megélhetést találtak és most ön-
szántukból, ha/aíias elhatározással hazajöttek, 
hogy résztvegyenek a haza védeimében. A ro-
mán kulturliga hetek óta izgatott, hogy az ott 
é!ó magyarországi románok tagadják meg ha-
zafiságukat.  Mindennek ellenére a székelyek-
kel együtt a románok is tömegesen fölkeres-
ték a főkonzulátust  és a kiket a sorozóbizott-
ság alkalmasnak talált, azok egy percig sem 
haboztak, hogy honpulgári kötelességüknek ele-
get tegyenek. A mikor a mult héten a Buka-
restben élő románok nagy csoportokban apá-
lyaudvaron megjelentek, hogy Magyarországba 
hazautazzanak, nagy sokaság vette körül őket. 
Népfölkelőink  férfias  nyugalommal búcsúztak 
övéiktől, otthagyták családjukat, gyermekeiket 
és elutaztak a határ felé,  hogy hazai földre 
érve, jelentkezzenek ezredeinknél. 

— Adomány. A csikszenttamási műked-
velők a csiki hadiárvák javára Vilmán Géza 
plébános utján 236 kor. 80 fill.  adományoztak, 
mely Csikvármegye gyámpénztárába befizet-
tetett. 

.— Nyilvános köszönet. Mindazoknak a 
rokonoknak és jóismerósöknek, kik váratlanul 
elhunyt edeBanx ám temetésén igen nagyszám-
mal megjelenésükkel réBzvétüket nyilvánítani 
szívesek voltak, ezúton mondok hálás köszö-
netet. Ádám Ferenc csendőrórmester, Szász-
magyarós. 

— Az árvaszéki pártfogói  intézmény 
szervezése. A belügyminiszter az ország va-
lamennyi törvényhatóságához körrendeletet 
intézett a végből, hogy az árvaszékek ország-
szerte szervezzék az árvaszéki pártfogói  in-
tézményt a hadiárvák társadalmi védelme 
érdekében. A pártfogókat,  a mennyiben a hadi-
árváknak erre szükségük van, az árvaszék 
jelöli ki. Az intézménynek az a rendeltetése, 
hogy az árvaszéki pártfogó  segítségére legyen 
a hadiárva gyámjának a hadiárva minden ér-
dekének előmozdítása körül. Ez a pártfogói 
intézmény a gyámoknak sem jogait, sem kö-
telességeit, Bem felelősségét  nem érinti. A mi-
niszter körrendeletének befejezésében  az eddigi 
tapasztalatok alapján ama meggyőződésének 
ad kifejezést,  hogy az egész magyar társada-
lom oda fog  állani a szive melegével, mun-
kájának erejével a hadiárvák mellé, azoknak 
a hősöknek árvái mellé, a kik a hazát éle-
tükkel védték meg. Csikvármegyében a vár-
megyei árvaszék már hónapokkal előbb meg-
valósította a pártfogói  intézményt. 

— Szinelőadás. A mi egyhangú cBiksze-
redai életünkben valóságos szellemi jótétemény 
volt az az előadás, melyet a főgimnáziummal 
kapcsolatos nevelőintézetek ifjúsága  rendezett 
március 5-én este fél  6 órakor a főgimnázium 
tornacsarnokában. Szinrekerült Erdősi Károly : 
Rákócziért cimü regényes színmüve, melynek 
komoly poézise, hazafias  hangja ugy harmó-
nizált a lelkünkkel. A szereplók valamennyien 
meglepő otthonossággal mozogtak a színpadon. 
A kitűnő jól betanult összjáték mindvégig le-
bilincselte a hatalmas termet zsúfolásig  meg-
töltő közönséget. Külön ki kell emelnünk a szín-
pad legbájosabb jelenségét, az egyetlen női 
szerepet játszó Sándor Irénkét, akinek kedves 
alakjával, bátor, természetes játékával alig tud-
tunk betelni s sokszor szinte elfeledtük  a mű-
kedvelőt De a vén kuruez, Gábor, Löwinger 
labanc kapitány, István pap is jellegzetes kabi-
netaiakitások voltak. Mindvégig következetes 
és szenvedélyes volt Kápolnai János, no és 
kellemes derűt hozott be Porumba Jenő ket-
tős szerepével: a cigánynyal meg a francia 
szolgával. A betanítás és rendezés nehéz muo-
káját Rés János, fineveldei  igazgató végezte. 
A sikerhez és illúzióhoz nagyban hozzájárult 
a Bzinpad, amelynél szebbet Szeredában nem 
láttunk. Itt a köszönet és elismerés Brassai 
Károly fógimn.  rajztanárt illeti, aki, mint már 
annyiszor, most is a jótékony cél érdekében 
teljesen honorálás nélkül, szives-örömest fes-
tette meg a kulisszákat. Az énekek betanítá-
sát és kíséretét Domonyáncz Péter zenetanár 
végezte. A nagyközönség tömeges megjelenése 
nemcsak azt eredményezte, hogy tekintélyes 
összeg jutott a háborúban megvakult katonák-
nak, de egyúttal azt is mutatja, hogy az ifjú-
ság érdemes munkát végzett s hasonló dolgot 
mindig szívesen és örömmel fogadunk. 

— Clemenceau bűnhődik igazmondá-
sáért Clemenceau néha nagyon kellemetlen 
dolgokat ir meg a francia  kormányról és emiatt 
többször meggyűlik a baja. Csak nemrégiben 
szüntette meg régi lapját, mert több volt benne 
a fehér  hasáb, mint a betű, de véleményét to-
vábbra se tudta elhallgatni éB ezért uj napi-
lapot indított. Sorsát azonban most se kerül-
hette el, mert, mint budapesti tudósítónk je-
lenti, egy párisi Bürgöny szerint ezt a lapját 
is elkobozták és a megjelenését nyolc napra 
betiltották. 

— Magyar nyelvi tanszék a béosi 
egyetemen. A bécsi Hochschulkorrespondenz 
hire szerint a bécsi tudományos egyetem böl-
csészeti kara uj tanszéket szándékozik szer-
vezni a finn-ugor  nyelvek számára, különös te-
kintettel a magyar nyelvre. Az uj tanszék a 
politika eseményei által teremtett helyzetben 
az egyetem legfontosabb  katedrái közé fog 
emelkedni. Számos tudós ismételten hangoz-
tatta már ilyen katedra szervezésének szük-
ségességét. A bölcseleti kar kjilön emlékirat-
ban fogja  tervezetét a közoktatásügyi minisz-
ter olé terjeszteni. 

Az éjszakai mulatóhelyek bezárása. 
Budapestről jelentik: A kormány elrendelte 
az éjszakai mulatóhelyek, vendéglők, kávéhá-
zak, kimérések és korcsmák bezárását éjjel 
egy órakor. A rendélet márciuB tizenötödiké^ 
láp életbe. 



4. oldal. 

— Napilap 3 példányban. Bécsben je* 
lent még ezen érdekes ujBág, amely kizárólag 
Ő felsége  számára készül és az Összes lapok 
fontosabb  közleményeinek kivonatát tartal-
mazza. A lapot az államnyomda késziti, 1 pél-
dányt ö felsége,  1 példányt a szolgálattevő 
szárnysegéd és 1 példányt a levéltár részére. 

— Részvénytársaságok és szövetke-
zetek közgyűlésé. A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara közli az érdekeltekkel, 
hogy az m. kir. minisztériumnak 269—1916. 
M. E. számú rendelete értelmében a nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok, vagyis rész-
vénytársaságok és szövetkezetek igazgatósága 
a számadások megvizsgálása, a mérleg meg-
állapítása s a nyereség felosztása  végett tar-
tandó közgyűlést, ha azt az alapszabályok sze-
rint korábban kellene megtartani, az üzleti év 
végétől számított hat hónapon belül bármely 
napra halaszthatja. Ezen tul csak kereskedelmi 
miniszteri engedéllyel halasztható a közgyűlés 
megtartása. Erre vonatkozóiaga kereskedelmi 
és iparkamaránál részletes tájékoztatás nyer-
hető meg. 

— Posta közlekedés a megszállott 
Lengyelországban. A marosvásárhelyi ke-
reskedelmi és iparkamara tudatja, hogy a ma-
gyar-osztrák csapatok által Orosz-Lengyelor-
szágban megszállott területeken Ostrowiec és 
Staszow helyeken felállított  I. osztályú had-
tápposta- és távirda hivatalok, továbbá aKli-
montow, Koprzywnica éB Zawichost helyeken 
felállított  II. osztályú hadtáppostahivatalok a 
magánforgalomba  is bevonattak. E helyekkel 
tehát ugyanazok a postai küldemények vált-
hatók, mint a többi I. osztályú hadtáp posta-
es távirda, illetőleg II. osztályú hadtápposta-
hivatallal, azonkívül a fentemiitett  két I. oszt. 
hadtápposta- és távirdahivatallal magántávira-
tok is válthatók. 

— Elesett hősök exhumálása. A hiva-
talos lap ma közli a honvédelmi miniszter ren-
deletét az elesett bősök exhumálása ügyében. 
A rendelet szerint .a hazájáért elesett bős a 
katonasirbau nyugszik legméltóbban, ott, a hol 
küzdött és elesett, bajtársai között, a kiknek 
nyugalmát egyesek miatt ne zavarjuk meg". 
Az exhumálást csak a katonai parancsnokság 
engedheti meg és csakis akkor, ha az elesett 
hós egyes sírban van eltemetve és a sírját pon-
tosan megtudják jelölni. A fertőző  betegségben 
elhaltak a temetés után csak egy év múlva 
exhumálhatok. 

— A hadiszolgálatból elbocsátottak 
ellátása. A honvédelmi miniszter rendeletet 
adott ki, a mely a következőket tartalmazza: 
A hadiszolgáltatásokról szóló 1912: LXVIII, 
t-c. alapján személyes szolgálatokra igénybe 
vett és ezen szolgálatból elbocsátott egyének 
közül — azon a cimen, hogy a szolgálat alatt 
szenvedett sérülés vagy akközben szerzett be-
tegség miatt, állítólag keresetképtelené váltak, 
— számosan kérvényt nyújtottak be hozzám 
az iránt, hogy állandó ellátásban részeBitesse-
nek. Az ilyen kérelmek elbírálása céljából mind-
azoknak, a kik a személyes szolgálat teljesí-
tése közben szerzett fogyatkozás  következté-
ben keresetképtelenné váltak és ebből kifolyó-
lag állandó ellátásra igényt támasztanak, ez 
iránti kérvényüket, a fogyatkozást  feltüntető, 
annak a személyes szolgálat közben történt, 
keletkezést megállapító és a keresetképtelen-
séget igazoló orvosi bizonyítvánnyal felszerelve 
a tartózkodási helyük szerint illetékes községi 
elöljáróság utján a járási tisztviselőkhöz, ille-
tőleg város polgármesteréhez kell benyujtaniok. 

— Mágnás Miska. Február tizenkettedi 
kén ünnepi külsőségek között lezajlott az idei 
szezón első nagy operett-szenzációja: a Király 
Színház bemutatta Szirmai Albert uj operettjet, 
a Mágnás Miskát. Szirmai Albert uj bűbájos 
zenéje, a .Mágnás Miska" egyszerre meglepte 
a nagyközönséget szépségével. Ez a muzsika 
az inventió és-tudás szerencsés egymásratalá-
lása. Szirmai Albert azokat is meglepte, akik 
már régen és nagyon sokat vártak tőle. Olcsó, 
triviális eszközök nélkül is megtalálta a zenei 
megszólalás módját, sót az operettben nélkü-
lözhetetlen utat a népszerűséghez. Muzsikája 
buja gazdasággal virágzik és a melódiák vég-
telen folyondárét  futtatja.  Ritmusérzéke a fel-
szabadulás leleményességével tör utat magá-
nak és egy sereg bravúros ének és tá'ncszám-
mal tűzdeli tele a zenekönyvet, mely finom 
ízléssel és könnyed izmossággal megépített finá-
lékban kulminál. Nagy sikere, mellyel a kö-
?dnaéget ic megnyerte, osak zajos és kűliósé-

C S Í K I L A P O K : 
gekben is megnyilvánuló igazolása annak az 
elismerésnek, mely Szirmai Albert tehetsége 
iránt eddig benső tisztelői körében megnyilvá-
nult. ,Hoppsza Sári I" és „CinntányéroB nóta* 
a cime a „Mágnás Miska" legzajosabb Bikerű 
két számának. Az operett két gyönyörű kerin-
gője .A nő szivét ki ismeri?" és „Ugy szeret-
nék boldog lenni :* örök kedves nyomot hagy 
a hallgatónál. Nagy sikere van még az POh 
suhogó selyemszárnyak" cimü dalnak ÍB. A vég 
telen bájos operett teljes zenéje két fűzetben 
jelent meg. Egy-egy füzet  ára 3 koroda. Kap-
ható a kiadónál: Rózsavölgyi és Társa cs. és 
kir. udvari zenemű és könyvkereskedőnél, Bu-
dapest IV. Szervita-tér 5. 

— Vigjáték-est a Moziban. Vasárnap 
folyó  hó 12-én délután fél  5 ós este 8 órakor 
közkívánatra kiváló és elsőrendű újdonságokból 
kiválasztott vígjátékok és humoros képek ke-
rülnek bemutatásra. A műsor legmulatságosabb 
vígjáték újdonsága: .Kutya van a kertben* 
cimü 4 felvonásos  darab lesz, csupa ötlet, hu-
mor éB kedvességgel. — A műsor kiegészítő 
pontjai lesznek: „Bandika születés napi aján-
déka' humoros. „Maxi, mint komornyik" víg-
játék és „Móric nadrágja", humoros. 

— Hazakerült harang. Szerbia elfogla-
lása után fémgyűjtés  közben katonáink egy 
harangra bukkantak, a mely 1848-ban a szerb 
lázadások idején került Szerbiába, Ürményháza 
torontálmegyei községből. A harangon az alábbi 
felírás  olvasható : „Ürményházi hivek, jöjjetek 
Istent imádni 1 1844". — A katonai hatóság 
Jankó Ágostonhoz, Torontál vármegye alispán-
jához juttatta az értékes magyar ereklyét, 
hogy rendelkezzék vele. — A harangot nagy 
ünnepélyességgel helyezik vissza Ürményháza 
község templomtornyába, 

— Régi vitézségi érmek pótdíja. A 
régebbi hadjáratokból származó vitézségi ér-
mek tulajdonosai — mint a .Külügy-Hadügy* 
jelenti — legnagyobbrészt nem tudják, hogy 
az újonnan megállapított vitézségi érem pótdíj 
nekik is jár. A hadsereg kötelékéből kilépett 
vitézségi érem tulajdonosok, akik nem állanak 
nyilvántartásban, folyamodhatnak  a régi vitéz-
ségi érem pótdijának kiutalványozásáért az 
illetékes kiegészítő parancsnoksághoz. 

— Nyugtázás. Vass István ny. postames-
ter gyimesbükki lakoB, Gyalókay Sándorné 
őméltósága utján, a Vörös Kereszt helyi vá-
lasztmányának 30 koronát adományozott. Fo-
gadja a választmány elnökségének há ás kö-
szönetét. 

— Ujságpapir-központ. A hivatalos lap 
mult heti száma kormányrendeletet közöl, a 
mely az újságokat és az újságolvasó közön-
séget különösen érdekli. A rendelet újságpapír 
központ felállítását  mondja ki éa törvényes kor-
Iátok közé szorítja a lapok terjedelmét. A kor-
mány rendeletileg szabályozza, hogy minden 
lap hetenkint milyen terjedelemben jelenhetik 
meg és e rendeletével biztosítani akarja azt, 
hogy a meglevő papirkészletek is elegendők 
legyenek a lapok megjelenésének biztosítására. 
E rendeletnek természetesen alá van vetve a 
mi lapunk is. 

— Előléptetés egy tréfáért.  Megírtuk 
a minap, hogy a király esry őrmestert hősies-
sége jutalmául egyszerre haúnagyg . á léptetett 
elő. Ez alkalomból fölelevenítenek  egy ked 
ves történetet, amely arról szól, h jgy Napo-
leon egy közembert egyszerre kapit .nyi rangra 
emelt egy talpraesett válaszáért, l'gy történt 
a dolog, hogy egy katonai parádén a császár 
leejtette a kalapját. Odaugrott egy közember 
és mély meghajlással átadta a'császárnak 
aki nem látván, hogy közlegény áll előtte' 
igy szólt: ' 

— Köszönöm, kapitány! 
— Melyik ezredben, felség?  — kérdezte 

a katona, aki megőrizte hidegvérét és szánt-
szándékkal értette félre  a köszöneti t. 

A császár észrevette a tévedést, elmoso-
lyodott, majd hirtelen megadta a választ: 

— Az én gárdámban I — mondia, majd 
hozzátette: — Látom, hogy határozod jellemű 
ember. Megérdemli az elismerést. 

És valóban kapitánynyá léptette elő a köz-
legényt, aki később egyik legkiválóbb tisztje 
lett. * 

10. asáiú. 

— Választás. Dr. Tóth Kálmán csíksze-
redai kir. törvényszéki joggyakornokot Nagy-
várad város rendőrfogalmazójává  választot-
ták meg. 

— Farkaskaland. A minap Révész Gyula 
m. kir. állategészségügyi felügyelő  Csikmind-
szentről hazatérőben érdekes farkaskalandnak 
volt részese. Feleségével szánon déli 12 óra-
kor hazafelé  tartott, midőn a csikmindszenti ut 
mellett, alig egy kilóméternyire a várostól, egy 
hatalmas himfarkas  bukkant elő. Révész állat-
egészségügyi felügyelő  vadászfegyverét  gyor-
san megtöltve, a nyugodtan álló farkasra  lőtt, 
mire a farkas  elesett. A kocsis leugrott a szán-
ról, hogy a farkashoz  rohanjon. A kttnnyü 6-os 
töltés azonban nem volt elég a fenevadnak, 
mert csakhamar elrohant, piros nyomot hagyva 
maga után a fehér  havon. Révész állategész-
ségügyi felügyelő  még az nap délután több 
vadásztársával a megsebzett farkas  üldözésére 
ment, de a farkas  a közeli erdőben nyomta^ 
lanul eltűnt. 

— Közgyűlés. A Vörös-Kereszt csíksze-
redai választmánya évi rendes közgyűlését 
folyó  évi március hó 12-én délelőtt 11 órától 
kezdődóleg a Városház tanácskozási termében 
tartja meg. A. közgyűlésnek tagjai: a tiszte-
letbeli, alapító és rendes egyesületi tagok. A 
közgyűlés tárgysorozata a következő: 1. Je-
lentós a választmány 1915. évi tevékenységé-
ről. 2. A számvizsgálóbizottság jelentése az 
1915. évi zárszámadásokról. 3. Az 1916. évi 
költségvetés. 4. Az uj ügyrend tárgyalása. 5. 
Számvizsgálóbizottsági tagok választása. 6. Az 
ügyvezető bizottsági tagok egyharmad részé-
nek kisorsolása és azok helyeinek betöltése. 
7. Két tag kiküldése az országos közgyűlésre. 
8. Indítványok, melyek 48 órával megelőzőleg 
az elnökhöz írásban beérkeztek. 

— 43—50 évesek Bárga karpaszo-
mánya. A honvédelmi miniszter rendelkezései 
értelmében a 43—50 éves népfölkelésre  kö-
telezettek közül azok, akik a polgári életben 
tekintélyes állást töltenek be, de az egyévi 
önkéntesi kedvezményre jogosító tudományos 
képzettséggel nem bírnak, külön ismertető jel-
vényt (sárga karpaBzományt) viselnek. A kö-
zönséges laktanya (tábori) munkák alól az egy-
szerű karpaszomány viselésére jogosítottak fel 
vannak mentve. Nekik a laktanyan kivül való 
lakast is megengedik, hacsak a szolgálat ér-
dekei kivételes elbánást nem tesznek szüksé-
gessé. A honvédelmi miniszter a hadügymi-
niszterrel egyetértőleg most ugy rendelkezett, 
hogy az egyszerű sárga karpaszomány viselé-
sére azok a népfelkelésre  kötelezetek is jogo-
sultak, akik valamilyen katonai rendfokozatot 
viselnek vagy ilyenbe előlépnek, feltéve,  hogy 
az egyszerű sárga karpaszomány viselésére 
előirt Qgyéb rendelkezéseknek megfelelnek.  Ha-
sonlóképpen az egyszerű sárga karpaszomány 
viselésére jogosultak azok a 43 —50 éves nép-
felkelésre  kötelezettek is, akik a háború tar-
tamára a honvédségbe vagy a közös hadse-
regbe önként beléptek es a polgári életben 
tekintélyes állást töltenek be. 

= Kik lehetnek hadipilóták ? A hadügy-
minisztériumnak abban a rendeletében, melyet 
a léghajós-iskola uj tanfolyama  számára tet-
tek közé, többek közt arról is találunk intéz-
kedést, hogy csak megfelelő  testitulajdonságok 
birtokában levő pályázók fordulhatnak  felvéte-
lért a hadvezetőséghez. Csak azok pályázhat-
nak, akik a 30 éves kort még nem töltötték 
be. Ez a maximális kor elsősorban a pilótákra 
vonatkozik, a kísérők számára a 45 éves kor-
határt állapítja meg a rendelet. Az erős szer-
vezet és az egészséges életmódhoz való szo-
kottság első feltétele,  mert a gyengébb szer-
vezetű légi katonát könnyen hatalmaba keríti 
az a sok betegség, mely a levegő utasait fe-
nyegeti. Vérszegénység, általános elgyengülés, 
étvágytalanság, lesoványodás, rendetlen lélek-
zés, mellszorulás, a légzőcső hurutja, a sziv 
rendellenes működése, a véredények ÖBszeszo-
rulása, krónikus gyomorhurut, ideggyöngülés 
köszvény, fül-  éB orrbetegségek, tengeri beteg-
segre való hajlamosság, hegyi betegség: min-
dez csak egyrésze annak a sok veszedelem-
nek, a melyek a léghajós és repülő egéBzaége 
ejlen törnek. A látóképesség tekinteteben kü-
lönösen szigorú követelmények vannak: a lá-
tóképesség megkívánt foka  6—8, korrekciós 
üveg nélkül vagy 6-6 az egyik ós 6—12 ain^ 
sík szemmel, azonkívül a szemrószeknek: a 
szemgolyóknak, a szempilláknak, könnymiri-
gyeknek, szemizmoknak, kötőszövetnek a a 
többinek megfelelő  diszpozícióban kell lenni 
bogy a jelöltet a pályázatra alkalmassá tegyék' 
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Szám: 163 — 1916. 
Faeladási hirdetmény. 

Kozmás községházánál 1916. évi 
március hó 23-án délelőtt 10 óra-
kor zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános szóbeli ajánlati versenytár-
gyaláson eladatnak a következő erdő 
részek: 

A) Tusnádfürdő  birtokosság erdejé-
ben hóvihar által kidöntött 472 darab-
ból álló 386 m" nettó haszonfa  és 87 
m9 tűzifára  használt legnagyobb részben 
lucfenyő  faanyag. 

Kikiáltási ár 3262 korona. Bánat 
pénz a kikiáltási ár 10°/»-a. 

B) Kozmás község erdejében Bregető 
patak oldala nevü erdőrészben hóvihar 
által kidöntött mintegy 450 ma lucfenyő 
haszonfa  és kéreg. Kikiáltási ár tövön 
m'-ként 7 korona Bánatpénz 315 ko-
rona. 

C) Kozmás község Nyáros nevü erdő 
részében 10 2 k. holdas vágásában 470 
m* tölgy és 169 m* lucfenyő  haszonfa, 
13 m" lucfenyő  kéreg, 1&4 m" blikk, 
gyertyán és tölgy-, 24 m9 fenyő  tűzifát 
tartalmazó faanyag  Kikiáltási ár 5164 
korona. Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/« a. 

D) Kozmás község szekérút nevü 
erdőréezében termelhető mintegy 400 
m' rezgónyárfa  rönkő. Kikiáltási ár ki-
termelve és Tusnád község vasút állo-
másra beszállitva m3-ként 30 korona. 
Bánatpénz 1200 korona. 

B) A kozmáéi közbirtokosság Tusnád 
község határában fekvő  Bálint Jánosé 
patak és Nyerges nevü erdőrészekben 
hóvihar által kidöntött mintegy 1000 
m9 lucfenyő  haszonfa  és kéreg. Kikiál-
tási ár tövön m'-ként 6 korona. Bánat-
pénz 600 korona. 

F) Lázárfalva  község Nagyverem 
nevil 2*6 k. holdas vágás területén hó-
vihar áital kidöntött és megingatott 570 
drbból álló, 679 m9 nettó fenyő  haszon-
fát  és 63 m9 lucfenyő  kérget tartalmazó 
faanyag. 

Kikiáltási ár 5580 korona. Bánat-
pénz a kikiáltási ár 10°/o a. 

0) A lázárfalvi  közbirt. Rosszhágó 
nevü erdőrészében esedékes 10 hoidas 
vágás 668 m3 fenyő  haszonfát  és 57 
m9 lucfenyő  kérget tartalmazó faanyag. 

Kikiáltási ár 5277 korona. Bánat-
pénz a kikiáltási ár 10°/0 a. 

Az A) rész Tusnádfürdő  vasútállo-
mástól 1 klmtre, a B) és C) rész Koz-
más községtől 3 klm-re, az E), F) és 
Q) részek Kozmás községtől 8 klm-re 
fekszenek. 

Kihasználási idő 1 év, mely indokolt 
körülmények folytán  meghosszabbittatik. 

Ajánlat tehető bármelyik tételre kü-
lön vagy az összesre együtt is. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az érdekelt erdőbirtokosoknál és a Csik-
szentmártoni m. kir. erdőgondnokságnál 
megtekinthetők. 

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

Kikiáltási áron alól eladás nem tör-
ténik. 

Csikszentmárton, 1916. évi február 
hó 27-én. 

M. kir. járási Erdttgondnokság. 

14—1916. végreh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 1U2. §. értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1915. évi 
P. K. 2067. számú végzése következtében <lr. Ko-
vács Gyártás csíkszeredai ügyvéd által képviselt 
Imre Árou csikszentmiklósi lakos javára 47 ko-
rona 30 fillér  s jár. erejéig 1915. évi december 
hó 15-én foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
le- és felülíogl.alt  és 655 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. in.: juhok, faragott  és gömb-
fák,  széna, stb. stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1915. évi P. K. 2067. számú végzése iolytán 47 
K 30 f  tőkekövetelés, ennek 1911. évi március 
31. napjától járó 5 ü / 0 kamatai, 1 /a°/0 váltódij és 
eddig összesen 100 korona 40 fillérben  bíróilag 
mái- megállapított költségek erejéig, a végrehajtást 
szenvedő lakásán Csikszentmiklóson leendő meg-
tartására 1916. évi március 16-lk napjának 
délelőtti 10 Órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezenuel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek, szük-
ség esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

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

Kelt (Jsikszereda, 1916. évi február  hó 24-én. 
Molnár Sándor, 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 46—1916. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezenuel 
közbirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. jaras-
birósagnak 1916. evi Pk. 214/2. száinu vég-
zése folytán  dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által 
képviselt Csikmegye nevelési kölcsönpénztár 
végrehajtató részere, végrehajtást szenvedő 
ellen 20,0G0 korona 00 fillér  követelés s já-
rulekai erejéig elrendelt kielégitési végrehaj-
tás folytán  alperestől lefoglalt  és 3900 koronára 
becsült ingósagokra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  szamu végzésével a további el-
járás elrendeltetven, annak az alap- és felül-
loglaltatok követelese erejéig is, amennyiben 
azok kielégitési jogot nyertek volna, végrehaj-
tást szenvedő város tenyészállat telepén Csík-
szeredában leendő megtartása határidőül 1916. 
evi március hó 29 ik napján délután 4 
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órája kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  In-
gók és pedig: bikák, kanok a legtöbbet ígé-
rőnek készpénzfizetés  mellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korábban eBZ 
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt ki-
küldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1916. évi március hó 
7-ik napján. 

KERESZTES GYULA, 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 50—1916. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Aíulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közbirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1916. évi Pk. 190/2. számú vég-
zése folytán  Csedő litván ügyvéd csíkszeredai 
lakos végrehajtató részére, végrehajtást szen-
vedő ellen 266 korona/ 10 fillér  követelés s 
jár. erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás 
folytán  alperestói lefoglalt  és 1000 koronára 
becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzésével a további el-
járás elrendeltetvén, annak az alap- és felül-
foglaltatók  követelése erejéig is, amennyiben 
azok kielégitési jogot nyertek volna, végre-
hajtást szenvedő lakásán Szépvizen leendő 
megtartása határidőül 1916. evi március 
hó 28 ik napján d. u. 4 órája kitüzetik, 
amikor a bíróilag lefoglalt  ingók éB pedig: 
kancák, csikók stb. a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellett szükség esetén becsáron 
alul is el fogaak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulasszák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1916. évi március hó 
5. napján. 

KERESZTES GYULA, 
kir. bir. végrehajtó. 

IBfălBllBiBl51ieiHl5lliSlHl51IBlHl5IIBiai5HB| 

| Veszek minden mennyiségben || 
jgl egészséges p r é s e l t s z é n á t és s z a l m á t vaggonba rakva, |ij 
jgl deazkafedessel,  esetleg saját ponyváimmal fedve,  ab feladási  állomások, lg 

1 Veszek továbbá egészséges 1 
M tengericsutkát , tengeriszárat , diórönköt, tűzifát  vaggon ónként. Ül 
jgl Babot, kölest, kendermagot, lóhere-, lucernamagot kisebb 
y tételekben is. — Részletes ajánlatokat kér | | j 
I Deutsch Miksa nagykereskedő, Déva. | 
pllGnBnallBl^Ogi^ 

Tanárok, tanitók és más érdeklődők figyelmébe  I 
ÉP MOST JELENT MEG: 

„A N1APÁRTÖMÉSZET KÉZIKÖNYVE" 
CÍPQÜ munka, melyből a madártömészetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemere 
László, az ornithologiai központ volt tiszt-
viselője, a zsögödi Madártani Állomás 
(madár tömő i n t é z e t ) tulajdonosa irta. 
Illusztrálva van dr. Szlávy Tibor és szerző 
fényképfelvételeivel  és r a j z a i v a l . 
A könyvnek Lüás irányú használhatósága is van, 
amennyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szakírók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető betüsorosokkal. 

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



6-flc  oldal. C S Í K I L A P O K 10. aiáiu. 

Világháborús könyvek 
kaphatók 

Vákár L. könyvkereskedésében 
Csíkszeredában és pedig: 

A nagy háború okmányai, vezér-
kari éB egyéb hivataloB jelentések, 
ára 1 korona. 

A német fehérkönyv,  ára 40 fillér. 
Az augol kékkönyv, I. rész, ára 40 f. 
Az angol kékkönyv, II. rész, ára 60 f. 
Az orosz narancssárga könyv, ára 

40 fillér. 
Az angol világbirodalom, irta Kuofi 

Zsigmond, ára 60 fillér. 
Koliut: Bismarck és Magyarország, 

ára 2 korona 40 fillér. 
Gróf  Andrássy Gyula-: Kinek bűne a 

háború ? ára 2 korona. 
• nagy háború irásban és képben, 

megjelenik hetenkint, egyes füzet 
ára 40 fillér. 

Az osztrák-magyar vöröskönyv „Az olasz 
háború előzményeiről", ára 40 fillér. 

„Az olasz háború előzményeiről*, 
ára 40 fillér. 

Muller J. P.: Az én módszerem, 
ára 2 korona. 

Aszfalt  fedéllemez 
kapható 

Nagymihály Sándor 
cementárugyárában 

Csíkszereda és Kézdivásárhely. 

m 

! 
! 

133—1915. szám. 
ÁRVERESI HIRDETALEXY. 

Alnlirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
húré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-
nak 1915. évi Fisz. 457/6. számú végzése iolytán 
dr. Kovács Gyártás ügyvéd által képviselt Csik-
megye nev. kölcsönpénztára végrehajtató részére, 
végrehajtást szenvedő ellen 300 korona — fillér 
követelés s járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 68!) ko-
rona — fillérre  becsült ingóságokra a csikszent-
mártoni kir. járásbíróság 1915. évi PK. 15H0/2. 
száma végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és felülfoglaltatók  követelése ere-
jéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyer-
tek volna, Csikmenaság községben végrehajtást szen-
vedő lakásán leendő megtartása határidőül lí)ltí> 
évi  március hó 10. napján délelőtt  10 
Órétfa  kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók 
és pedig: 3 terű széna, 13 zsák pityóka, 1 vasas 
hordószekér, 2 (lrb borjú és 10 szál deszka a leg-
többet Ígérőnek készpénzfizetés  mellett szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőzi kielégítéshez jogot tartanak, a mennyi-
ben részttkre a foglalás  korábban eszközöltetett 
volna é> ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnél irásban beadni, 
vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, 
mart különben csak • vételár fölöslegére  fognak 
utaltatni. 

Kelt Csiksceutmártón, 1916. évi február  hó 
24-ik napján. 

AMBRUS LAJOS, 
kir. bírósági végrehajtó. 

FOGAK! 
brassói Greising Albert 

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

10 évi garancia! 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

2—5 óráig 
Vasár- és Bomp-
napok kivételével. 
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Lakása: Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 

121—1916. az. 2—3 

Faeladási hirdetmény. 
A gyergyóremetei „Alkora* közbir-

tokosság eladja Gyergyóremete község-
házánál 1916. évi április hó 26-án 
délelőtt 9 órakor kezdődő árverésen 
a Csikvármegye Ditró községe határá-
ban levő „Alkora" nevű erdejének Ma 
rosheviz felöli  részen 961-2, Borszéki 
részén 501 6 katastrális hold területén 
44036—1912. F. M. rendelettel kihasz-
nálásra engedélyezett luc-, jegenyefenyő 
és bttkkfaállományát. 

A vágás területeket a maroshévizi-
borszéki országút szeli át, a Máv. Ma-
roshéviz állomásától a Maroshéviz felőli 
rész 17 km., a borszéki rész 25 kilo-
meter, a maroavöigyi faipar  illetve szék-
pataki erdőipar iparvasutjátől pedig a 

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

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint: 1. a Ma-
roshéviz felőli  részen 199299 m3 tiszta 
fenyöhaszonfát;  41379 m* nettó kiter-
melhető bükkfát  és a kettő évi vágás-
terület 5140 métermázsa kérget tartal-
maz; 2. a borszéki részen 38827 m< 
tiszta fenyöhaszonfát,  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°/. a. Kihasználás idő-
tartama 10 év. Ajánlat tehető külön az 
egyes erdörészletekre, avagy mind-
kettőre. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá Gyergyószen tmik lóson a 
gyergyóalfalvi  m. kir. járási erdögoud-
nokságnál rendelkezésre állanak. — Az 
erdögondnokságnál 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 kiírandó s az ajánlatban kifeje-
zeudö az, hogy ajánlatte\ő 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, 
b. jegyző. birt. jegyző. 

A munkáltatás! idényre ajánlunk elsőrendű pestvárosi fehér 
tábla- és kitűnő vidéki perzselt 

M Q . v L Z i k á s s z a l o n z i á t , 
valamint pestvárosi 

a leginérsékeltebb árban. — Felhívásra kedvező ajánlatokkal készségesen szolgálunk 
Weisa Lipót és Társa, 

disznózsír- és szalonnanagykeraaksdők,  BUDAPEST, IX, HENTES-UTCA 17. SZÁM. 
Sürgönyeim: „Woiszefett,  Tadapeat-?Interurban távbeszélő „JózBef"  14—50. 
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ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értesítjük Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogy Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos-utcában (Ijázár Domokos-féle  ház) már évtizedek óta fenálló 

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

Szabó Lajos ás neje, férfi  és női fodrász. 
Raktáron tartunk minderuemü kész hajmunkákat és női pipsrs cikkeket. 
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Nyomatott Vákár fc.  könyvnyomdájában, CUkiimedttaB, 




