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Kéziratok nem adatnak vissza. 

A termés biztosítása. 
Csíkszereda, március 21. 

A háborús állapot ezer meg ezer 
feladata  közül egy siucs fontosabb  annál, 
minthogy az idei termést minden igye-
kezetünkkel s amennyiben az időjárási 
viszonyok engedik az utolsó talpalattnyi 
földre  is kiterjedő intenzitással bizto-
sítsuk. Épp annyira feltétele  ez hábo 
runk győzelmes befejezésének,  mint 
hadseregünk hadikészültsége, katonáink 
balálmegvető hősiessége vagy akár a 
társadalom önfeláldozó  magatartása. — 
Ennyit már megtanultunk a háború eddigi 
folyásából  s mert sikereinket főleg  e 
tényezők harmonikus összeegyeztetésé 
nek köszönhetjük, szigorúan tartauunk 
kell magunkat továbbra is e fontos  ta-
nulsághoz. 

A hadvezetőség példaadó előrelá-
tással jár kezünkre e fontos  feladatunk 
teljesítésének megkönnyítésében. ímhol 
megalkotta a Honvédelmi Gazdasági Ta 
nácáot s ezzel megszervezte a front 
mögött szabadou lüktető gazdasági élet 
minél hatásosabb és eredményesebb ér-
vényesülését, midőn a gazdasági, leg-
kivált pedig a mezőgazdasági mujkák 
idejében való ellátására szabadságolja 
a nélkülözhető legénységet s ezenkívül 
a lehető legelőnyösebb feltételek  mellett 
minden igazolt esetben katonai lovakat 
kölcsönöz ki a megfogyatkozott  állat-
állomány pótlására. 

A feltételei  e nagyhorderejű felse-
gités igénybevételének a nagy nyilvá-
nosság előtt vannak s olyan kedvezéB-
sel állapították meg valameunyit, hogy 
könnyűszerrel hozzáférhetők,  minden 
rászoruló község, föld,  eidő- és szőlő 
birtokos, valamint fatermelő  vállalat szá-
mára. Legyen résen minden érdekelt, 
a kellő időpontban használja ki a saját 
magán s egyúttal az ország gazdasági 
állapotán való segítségnek ezeket a 
bölcsen rendelkezésre bocsátott lehető-
ségeit s ezáltal teljesitse ki ki lelkiis-
meretesen azt a ránk háruló hazafias 
kötelességét, hogy az idei termés biz-
tosításával ellenségeink embertelen ki-
éheztetési terve, miként a múltban, 
puszta illúzió maradjon a jövőre nézve is. 

A Honvédelmi Gazdasági Tanács 
megszervezése azonban ne tegyen sen-
kit elbizakodottá. Mindenüvé ennek a 
jóttevő hatása sem érhet el és Bemmi-
esetre sem teheti feleslegessé,  hogy arra 
a csodás egyetértésre, amellyel eddig 
is egyik gazda a másik elkésett mun-
kájában készséggel segédkezett, ezentúl 
is ne volnánk ráutalva. Az erőinket to-
vábbra is vállhoz kell vetnünk, mert 
azt az erötöbbletet, amit a hadvezető-
ség okos előrelátása jelent számunkra, 
főleg  az a kényszerűség hozta magával, 
bogy ezekben a bftborus  időkben, mi-

ként minden téren, a mezőgazdaságokon 
is és a lehető legjobbat és sokkal töb-
bet kell pródukálnuuk, mint a nyugal-
mas béke napjaiban. 

Zászló honvédeinknek. 
A király ajándéka. 

A 24 es honvédek zászlót kaptak a 
királytól. ifi  kegy legékesebb bizonyítéka 
és legragyogóbb jutalma a 24-es hon-
védek -hősiességének. Felbokrétázva, 
felpántlikázva,  arcukon a lelkesedés és 
elszáutság rózsáival vonultak a háború 
kitörésekor a 24 es honvédek a hadba. 
Alig szállottak ki a vasutból Sztanislau 
ban, már is tűzbe kerültek. És ettől 
kezdve mindig a legveszedelmesebb 
pontokon küzdöttek. Ahol a háború 
gyehennája másnak lelkét, kitartását 
megtörte; abol a vassal szemben vasra, 
a tűzzel szemben tűzre, a pokollal szem-
ben pokolra volt szükség: oda mindig 
a 24-es honvédek kerültek és ott min-
dig a 24-es honvédek haláltmegvetó 
hősiessége, rettenthetetlen virtusa és 
csodás kitartása szerezte meg fegyve-
reinknek a diadalt. A háború legendás 
hőseivé lettek, a kik tanúbizonyságot 
tettek arról, hogy az elsuhanó századok 
nem gyomlálták ki a tündöklő nemzeti 
mult nagy erényeit a "székely népből. 

Mikor a király lobogót ad a mag> ar 
hadsereg egyik legkitűnőbb ezredének, 
az egész nemzet meghajtja előtte az 
elismerés, a csodálat és hála zászlóját. 
És a dicsőség fényes  sugaraiból glóriát 
fon  a sokat szenvedett székely titán 
gárda feje  köré. A történelem múzsája 
pedig külön lapot szenlel a 24-ik hon-
véd gyalogezred tetteinek, hogy az időn 
és enyészeten tul is hirdesse a székely 
honvédek soha el nem muló dicsőségét. 

Büszke lehet és boldog az a nép, 
az a nemzet, melynek fiai  a világ leg-
rettenetesebb küzdelmei közepette ugy 
megállják helyüket, mint a vitéz 24-es 
honvédek. 

Áldja meg az Isten mind a két ke-
zével ennek a derek ezrednek minden 
katonáját 1 

Az eseményről szóló tudósításunk itt 
következik: 

Höfer  jelentéseiben alig szerepelt ezred 
neve olyan siiriin vitézi tetiek és hősi harcok 
felsorolásánál,  mint a brassói 24-ik honvéd 
gyalogezredé. A brassói honvédek nevét örök 
időkre nagyszerű nimbuszba vonta a világren-
gető háború, : melyben ami honvédeink párat-
lan dicsőséget szereztek maguknak. A brassói 
honvédek halálmegvetó bátorsága már régen 
átment a köztudatba és szinte meg se lepő-
dünk, amikor ujabb és ujabb hősi eneket ol-
vasunk a hivatalos jelentésekben erről az ez-
redről. Ezt a nagyszerU, felemelő  magatartást 
igazán méltó módon jutalmazza most a leg-
felsőbb  hadúr, a király is, aki egy zászlót 
ajándékozott a brassói honvédeknek, amelyet 
a világháború e l b heteiben, a tizBzeres túl-
erővel végrehajtón galicziai orosz inváziónál 
az ezred, min'**'' böBiessége dacára sem véd-

hetett meg. Éppen a tántoríthatatlan vitézség 
és az utolsó pillanatig való ellentálló küzde-
lem ékes bizonyítéka, hogy akkor elveszett a 
brassói honvédek zászlója. 

A brassói honvéd pótzászlóalj március hó 
9-iki napiparancsa bejelenti a király ajándékát 
és azt, hogy a zászlót maga a honvédelmi mi-
niszter adja át az ezrednek. 

A napiparancs a következő: 
Brassó, 1916. évi március hó 9. 

703. kt. 1916. sz. Az előljáró hadosztály 
parancsnokság folyó  évi február  hó 23-án kelt 
eligazításának első pontját az alábbiakban szó-
szerint közlöm. 

A hadsereg főparancsnokság  folyó  évi feb-
ruár 10-én kelt 2046—1. számú rendeletével 
küzii, hogy Ő cs. és kir. Apostoli Felsége leg-
magasabb elhatározásával a m. kir. 24-ik hon-
véd gyalogezrednek zászlót méltóztatott leg-
kegyelmesebben adományozni, melynek kiszál-
lításával a honvédelmi miniszter bizatott meg. 

A midőn ezen legkegyelmesebb tényt a 
hadosztály tudomására hozom, örömmnl raga-
dom meg az alkalmat, hogy az ezrednek ezen 
királyi kegy megnyilatkozásához mindnyájunk 
nevében őszinte szerencsekivánataimat fejez-
zem ki. 

Kivánom, hogy az uj zászló alatt az ezred 
soha se jusson olyan végzetes körülmények 
közé, mint az a régi zászló elvesztése alkal-
mával történt, a mikor a leghősiesebb önfel-
áldozás sem volt képes a túlnyomó erejű ellen-
nel szemben, azt megmenteni. 

A háború. 
Az egész világ elfojtott  lélegzettel lesi még 

mindig a verduni eseményekről érkező híre-
ket. Légnagyobb az izgalom Franciaországban, 
ahol végre felismerték  és megértették azt a 
rut játékot, amit az angol járszalagon vezetett 
francia  kormányzat és a külföldi  inspirációkra 
hallgató párisi sajtó űzött a hiszékeny francia 
nép legszentebb érdekeivel. Kitűnt, hogy ha-
zudtak, akik a nemzettel el akarták hitetri, 
hogy a németek már le vannak törve, hogy 
le vannak rongyolódva s a francia  katonák 
helyett immár az éhhalál pusztítja őket. A 
Douaumont ostromlói, a Woevre meghódítói, 
Morthorame győztesei bizony egészen más le-
gényeknek bizonyultak, mint amilyeneknek 
lelkiismeretlen politikusok és a megvesztege-
tett sajtó eddigelé feltüntették.  És nemcBak 
elillant a reménység, hogy a megszállott dé-
partementokat a tavaszi offenzívával  könnyű 
lesz visszafoglalni  a németektől, hanem a re-
ménység helyébe befészkelte  magát az az aggo-
dalom, hogy a francia  hadsereg már Verdun 
megtartására es a védelmi vonal megvédésére 
Bem elég erős. 

Óriási a riadalom Párisban. A verduni har-
coknál alkalmazott, lépésről-lépésre való lassú 
de biztos elóbaladás megbomlasztja a tizen-
nyolc hónapi háború által különben is erősen 
megviselt francia  idegeket. Rémes víziók gyöt 
rik a gyermekeikért, testvéreikért, atyáikért 
és a hazáért aggódókat. Tudják, hogy az át-
meneti nyugalom csak amolyan szélcsend a 
vihar előtt. „Ellenségünk, iija Rousset alezre-
des a Petit PariBÍenben, óvatosan azt a nagyon 
okos taktikát választotta, hogy minden előre-
törés után szünetet tart, hogy a következő tá-
madás sikerét biztosítsa. Elő kell készülnünk 
egy közeli nagyarányú rettenetes és veszedel-
mes offenzívára". 

A francia  Btratégiának igaza van. Francia-
ország mindenre el lehet készülve, még a leg-
rosszabbra is, mert a németek el vannak tö-
kélve, hogy a nyugaton dűlőre viszik a dolgo-* 
kat. A német fegyvereknek  már nemcsak a 
győzelmet, hanem a békét is kell, hogy kţ« 
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vívják. Ha a francia  államférfiak  vonakodnak 
a becsületes békétől, amig hazájuk teljesen le 
nem lesz tiporva, a német hadak diadalmas 
előretörésükben meg nem állhatnak, amig ez 
az öBBzes kuiturnemzetek által őszintén fájla-
laudó eset be nem következik és Franciaor-
szág teljesen öSBze nem roskad. Ha Francia-
ország vezető politikusai még inost sem képe-
sek magukat emancipálni az angol Svengali 
végzetes befolyasa  alól, akkor a franciák  meg-
érdemlik Bzomoru Borsukat. 

De bármely nagy erővel és akármilyen 
csodáB lendülettel folyik  is a német támadás, 
meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, 
bőgj* a német-francia  mérkőzés eltarthat még 
hünapokig is. Olyan hatalmas erőket, amiket 
az angolok által támogatott francia  ..hadsereg 
képviBel még ezidőszerint is, rövid néhány nap 
alatt lehetetlen legyőzni. 

A német hadi vállalkozásnak nemcsak az 
eróditések és a védelmi pozíciók elíoglalása, 
hanem a francia  önbizalom megingatása ÍB 
egyik fontos  feladata. 

Amig a lelki erők és az erkölcsi faktorok 
zavartalanul működnek, a franciák  tizikai ve-
resége nem hozhatja meg a döntő fordulatot. 
Abból a kölcsönös hatásból, melyet a fronton 
álló hadsereg és a polgári lakósuág egymásra 
gyakorol, maris következtetni lehet a inessze-
csapongó reménységek nagytokú csökkenésére. 

Amikor a francia  sajtó egy része mészá-
rosnak nevezi a kitűnő Castelnaut s több lap 
mar előre beharangoz Verdun önkénytes fel-
adásának, csak kevesen lehetnek még, akiknek 
elbizakodottsága meg nem tört. 

Érzik a franciák,  hogy ebben a gyilkos tu-
sában nemzetük es a háború sorsa dül el, 
függetlenül  attól, hol, mikor és milyen sor-
rendben hívjak be katonai szolgálatra az an-
gol besorozattakat. De erezzük mi is, hogy a 
nyugati fronton  várható események az áltálunk 
eddig kivivott sikerek végleges biztositasa cél-
jából döntő jelentőséggel bírhatnak. És épp ez 
okból nemcsak a hü szövetséges baráti lelkü-
letével kisérjük a németek franciaországi  küz-
delmét, hanem, amennyiben annak szüksége 
l'enforogna,  bizonyára megfelelő  tizikai támo-
gatásban is részeBitenók germán fegyvertár-
sainkat. — Tudnunk kell s akik nem tudják, 
azokkal meg kell értetni, hogy Verdun előtt 
es egyáltalan a nyugati fronton  a nemetek a 
háború szerencsés befejezéseért  es a mielőbbi 
béke eléréseert küzdenek. 8 ebben a nagy-
szerű harcból győztesként a németek kell, hogy 
kikerüljenek. Még a legnagyobb áldozatok 
árán is. 

A írancia, orosz és az- olasz harctereken 
mutatkozó élenkebb tevékenység, melynek ak-
tuális célja a szorongatott Írancia hadsereg 
lehető tehermentesítése, nem öltött meg na 
gyobb arányokat. 

Katonák a mezőgazdaságban. 
A honvédelmi miniszter a földek  megmű-
veléséért. — Rendelet a törvényhatósághoz, 

Csikmegye törvényhatóságához rendelet ér-
kezett a honvédelmi minisztertől a mely Bze-
rint a kormány Honvédelmi Gazdasági Taná 
csot létesített a következő feladatok  teljesí-
tésére : 

A hadiszolgáltatások, katonai rekvirálábok, 
beszállásolások, lovak és jármüvek szolgáita-
tása, hadicélokra szükséges munkások kiren-
delése, térítési és kártérítési igényeknek, a 
mező- és erdőgazdasági üzemerővel. A mező-
gazdasági termeléssel, valamint a különböző 
iparüzemekkel összefüggő  összes katonaügyi 
igazgatási elvi kérdések és javaslatok elbírá-
lása éB végrehajtásai módozatainak kijelölése, 
a figyelemreméltó  általános panaszok lehető 
megszüntetése iránti intézkedéBek előkészítése. 

A gazdasági szabadságolások, a munkás-
csoportok kirendelése és a felmentések  tekin-
tetében felmerült  elvi kérdések tisztázása. 

A katonai munka-, ló és igaerőknek ren-
delkezésére bocsátása. 

A rendelet Bzerint a legénységet mező- és 
erdőgazdasági munkálatokra tavaszi ezánlás-
vetésre, fakitermelésre,  cserzőkéregtermelésre, 
szőlőművelésre, len- és kendertermelésre, ré-
patermelésre, dohányültetésre, komlótermelésre 
szénakaszálásra, aratásra, cséplésre és egyéb 
gazdasági munkákra fogják  szabadságolni. 

Elsősorban a. mező- es er 
foglalkozó  katonák, önálló mezőgazdák, ezek 
hozzátartozói, valamint mező- ós erdőgazdasági 
munkások szabadságolandók. Másodsorban: a 
szőlőbirtokosok, vincellérek, szőlőmivelési mun-
kások és kádárok. A szabadság időtartama 
legalább 3—4 hét. A szabadságot, amelyet 
az illető katonának személyesen kell kérel-
meznie, a póttest kórházparancsnoka engedé-
lyezi. 

A mögöttes országrészekben elhelyezett 
összes fegyvernemek  póttesteinól, kórházak-
nál, intézeteknél és egyéb alakulásoknál tény-
leges, őr- vagy segádszolgálatot teljesítő min-
den nélkülözhető katona a lehető legnagyobb 
számban 3—5 hétre szabadságoltatni fog. 

A felülvizsgált  mező- és erdőgazdasági fog-
lalkozást űző katonák végleges elbocsátásu-
kig, azok pedig, akiknek felülvizsgáltatása 
tervbe vétetett, felülvizsgáltatásukig  szabad-
ságoltatnak. 

A lábbadozó katonák, figyelemmel  az elő-
relátható felépülésükre  és a pótteslnek való 
átadásukra, lehetőleg hosszú, legalább 3—5 
heti szabadságot kapnak. A lehetőséghez ké-
pest több izben fognak  szabadságoltatni. 

A beteg ós kórházi ápolás alatt álló le-
génység szabadságot nem kaphat. 

A rokkant katonák véglegea szabadaágol-
tatasa elrendeltetett és csak azok tartatnak 
vissza, akik ez iránti kérelmüket előlerjesz-
tették. A harctéren levő legénység, tekintettel 
a hadműveleti érdekekre, nem fog  szabad 
ságoltatni. Ellenben a hadtápkürletekben nei 
külözhetó legénység, elsősorban önálló mező-
gazdák, a lehetőseghez képest 20 napra sza-
badságoltatni fognak. 

A tavaszi és nyári gazdasági munkálatok 
elvégzésére 20-20 katonából álló inunkásosz-
tagot fognak  alakítani. Az ezek kirendelésére 
vonatkozó kérelmeket a törvényhatósági gaz-
dasági munkásbizottsághoz kell intézni. A 
szükséges muukásosztagokat a legközelebbi 
katonai állomásparancsnokság fogja  kirendelni. 
Élelmezesük a munkásosztagot igenybevevó 
község vagy birtokos feladata. 

12. szám. 

ezvházmegyei kanonokot nevezte ki. Hubán 
Gvula püspöki vikárius rezidenciája egyelőre 
bérházban van, a Kossuth Lajos utca 40. sz. 
ház I emeleten ; itt lakik a püspöki helynok 
titkárjával • dr. Saxon József  ungegyházme-
KVEI áldozárral együtt B ugy a megjelenesében 
is méltóságteljes ós előkelő, jóságos főpap, 
mint kitűnő modorú titkára magyar emberek, 
akik ép oly törzsgyökeres nemzeti nyelven 
szólhatnak a székely görög katolikusokhoz, 
mint akár Tóthfalusi  József  az ő híveihez. 

A püspöki vikárius ur lapunk munkatarsa 
előtt elmondotta, hogy a székely yi^natusnak 
35 parókiája van, mintegy 20.000(leiekkel 
Maros-Torda, Csik, Udvarhely, Háromszék 
megyékben s hogy azokon a helyekon, aho 
a hivek többsége magyar anyanyelvű, es ahol 
ezt kívánják: már is több egyházban eletbe-
léptették a magyar nyelv kötelező használatat. 
Ahol ez megtörtént és ahol erre szükség volt, 
a reform  áldásos következményei máris örven-
detesen mutatkoznak a hitélet javulásában és 
erősbüdésében. Több marostordai székely köz-
ségben már ez a változás bevezettetett; Ma-
rosvásárhelyen nem. Viszont liberális figye-
lemmel van a vikariatuá aziránt, hogy ahol a 
bivek többsége románajku, ott ne keletkezzék 
olyan állapot, amely a hivek és a papság 
érintkezését, az egyházi kuliusz folyását  a 
nyelvkülömbségek miatti zavarok által gátolna. 

A püspöki vikárius most a tavasz folya-
mán egyházmegyéje összes parókiáit meg 
fogja  látogatni. 

— Adakozzunk az eleset t hő-
sök özvegyei es árvái j a v á r a ! 
Hadsegély ezó Hivatal főpenztara, 
Budapest , Képviselőház-

A magyar gör. kath. püspökség székely-
földi  vikáriatusa megkezdte működését. 

Marosvásárhelyről írják : 
A nemzeti munkapárt kormányának ra g 

a háború előtti működése az erdélyi magy;r° 
ság nemzeti ügyét nagyjelentőségű és áldásos 
hivatásu intézménnyé! erősítette meg a ma-
gyar görög kath. püspökség és annak szék- ly-
föídi  vikariatusa (helynöksege) felállításával, 
amely intézmény székhelyéül a kormány és 
az egyházi körök figyelme,  de szókeh fö'di 
magyarajku görög katholikus hivek egyhaza-
inak földrajzi  helyzete is Marosvásárhelyt je 
lölte ki. A székely főváros  mindenl.:;ppen 
méltó arra, hogy céltudatos nemzeti tedei.ciával 
és óriási áldozatokkal az erdélyi mag.arsng 
kulturális védőbástyájává fejlesztett  falai  kö-
zött székeljen a tiszteletre méltó és í.mgas 
egyházi hivatal, amelynek feladata  nemzeti 
nyelvünknek jogait ervenyeaiteni eddig Megan 
liturgia által terhelt, meg sem értett i yelvü 
imádságokra kényszentett magyar v.reink 
javára, — ugy azonban, hogy ezzel más auya-
nyelvU testvereinkben sérelem ne ess k. A 
székely görög hatholikusok magyarul dicsér-
hetik az Urat, ami nem jelenti azt, b ry a 
románajku görög katholikusoktól is ezt bán-
juk. A vallásszabadság legelemibb joga, iiogy 
mindenki azon a nyelven imádkozzék, amelyet 
ért, beszél ÉB ennek érvényesítését jelenti az 
eddigi egyháztörténeti ferde  helyzetből L fei 
lódölt és rég tarthatatlan, ám a nemzeti n.un 
kapárt kormánya által reperáit állapottal a/. ra 
ben a magyar gör. kath. püspökség és ar--ak 
marosvásárhelyi helynöksege. 

* 

Már hetek óta megke'zdte müködóeét Ma 
rosvásárhelyen a székelyföldi  vikariatus a"-elv 
nek főpapjává  a király Hubán Gyula Sz; már 

Utolsó üzenet . 
Irta:  Kiss  Menyhért. 

„Édes feleségem,  ha ez irást kapod, 
Az azt jelenti, hogy én itt már nem vagyok, 
Hogy nem megyek haza, Nyáráilrametére, 
Mert lelkem Urához, Istenéhez tére 
Bocsásd meg, hogy gyenge betűim nem jobbak, 
'A doktor ur fogja  kezembe a tollat) 
Két golyó karomon, két shrapnel mellemen, 
Egész kozák szotnya támadt fel  ellenem 
Én a puskatussal téritgettem őket, 
De ők többen voltak s valahogy lelőttek 
Annainári I Eltem fonala  elszakad, 
Tudod, nem vertelek, se meg nem szidtalak, 
Csupán szereltelek . Áldjon mej; az Isten; 
Zsindelyes házamra áldóan tekintsen, 
Két sz&p pej csikómra, oltófáimra, 
Köztük játszadozó kicsi fiamra, 
Ó nagy legyen gondod, főképp  az apróság 
Ne érezze soha nehéz, árva sor3át 
S lia felcseperedjek  s k rdik : merre fekszem  ? 
Nagy eperfánk  alól szép csillagos esten, 
Mutass éfizak  felé  a hetes göocölre: 
Oit fekszünk,  ott fekszünk  messze sírgödörbe, 
Visztula partja nagy dicsőség mezője, 
Én édes fiain,  mindig csak előre! 

Mig lelkem boldogan, hazafelé  szálldos, 
Most indul az égi legfőbb  állomáshoz: 
Öreg rezervista, Ferenc Estván János 

KALAP-TEREM! 
Van szerencsém a nagyér-
demű hölgy közönséget, éríe 
siteni.hogy Budapesten, több 
idei tartózkodásom alatt a 

NŐI-KALAP-SZAKMÁT 
újra éa minden kényes ízlés-
nek megfelelően  begyako 
roltam. — Olcsón elvállalok 
alakításokat és díszítéseket. 
Raktáron hozzávaló anyag. 
Gyászkalapok készen, e le -
g á n s és szép kivitelűek. 

B e c s e s p á r t f o g á s u k a t  k é r i 
Weigelné Müller Juliska utóda 

Csíkszereda, Apafii M.-utca. 
(Filó Károly első temetkezési intézete mellett). 

Tanuló UsassBonyoknak, kik saját íÓBiükre-
la begyakorolnák magokat, külön órákat ad. 
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1 . sám. C S Í K I L A P O K -ik oldal. 

S z e r e t e t a d o m á n y o k a t a 
frontra  szállít a Hadsegélyezö 
Hivatal á t v é t e l i különítménye, 
Budapest , IV., Váczi utca 38. sz 

L E G Ú J A B B . 
Fokozódó harcok az orosz és olasz harctéren 

Repülőink bombázták Valonát. 
Budapest,  március  21. 

(Hivatalos.)  Hófer  altábornagy,  a vezér-
kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orosz  harctéren  a  harci  tevékenység 
helyenként,  különösen  a  PHaozer-Baltin 
hadseregnél  fokozódott. 

Olasz  harctéreu  helyzet  általában  vál-
tozatlan.  —  Ellenségnek  a  Rombonon  és  a 
Mrzli  Vrsen  elfoglalt  állásaink  elleni  táma-
dásait  visszavertük.  A Rombonon  egy  ujabb 
vállalkozásunk  alkalmával  SÍ  olaszt  elfog-
tunk. 

Délkeleti  harctéren  repülőink  az  éj  fo-
lyamán  megjelentek  Valona  felett  és  ered-
ményesen  dobtak  bombákat  a kikötőre,  va-
lamint  az  ott  levő  csapattáborra.  Elénk  tü-
zelés  dacára  sértetlenül  tértek  vissza.  Hely-
zet  Montenegróban  és  Albániában  változat• 
lanul  csendes. 

A németek ujabb nagy győzelme Verdunnél. 
32 tiszt, 2500 francia  fogoly,  sok hadianyag. 

Berlin,  március  21. 
(Hivatalos.)  A német  nagy  főhadiszál-

lásról  jelentik  : 
Nyugati  harctéren  a Maastól  nyugatra 

bajor  ezredek  és  würtembergi  landwehr-
zászlóuljak  szorgos  előkészites  után  roham-
mal  elfoglalták  a  Voncourttól  északkeletre 
elterülő  erdőben  es  az  erdő  mellett  erősen 
kiépített  összes  francia  állásokat.  Ellenség 
igen  jelentékeny  véres  veszteségein  kivül 
eddig  sebesületlen  íoglyokban  32  tisztet, 
kőztük  két  ezredparancsnokot  és  2300  főnyi 
legénységet,  valamint  sok,  még  számba  nem 
vett  hadianyagot  vesztett.  Ellenség  meg-
kísérelt  ellentámadásai  mitsem  hasznaltak 
neki,  sőt  további  súlyos  kárával  jártak.  A 
Maastól  keletre  harci  tevékenység  képe 
változatlan  maradt. 

Keleti  harctéren  oroszok  támadásaikat 
a  legszélső  északi  szárnyra  is  kiterjesztik. 
Rigatói  délre  véresen  visszavertük  óket, 
ugyanez  a  sors  ért  erős  ellenséges  felde-
rítő  osztagokat  a  Düna-fronton  es  Jakob-
stadttól  nyugatra.  A német  arcvonal ellen 
Postawtol  északnyugatra  és  a Narocz  és 
Wischniew-tavak  kőzött  éjjel-nappal  külö-
nösen  erős,  de  hiábavaló  támadaaokat  in-
téztek.  Ellenség  veszteségei  megfelelnek 
harcba  vitt  nagy  embertömegeiknek.  Arc-
vonalunk  egy  messzire  kiugró  keskeny  ki-
szögelését  a  Narocz-tótól  közvetlenül  délre 
ellenség  átkaroló  tüzelésének  elkerülése 
végett  pár  száz  méternyire  a Delisczeki 
melletti  magaslatokra  vontuk  vissza. 

Balkán  harctéren  a görög  batáron  folyt 
jelentéktelen  járőrcsatározásoktol  elte-
kintve,  helyzet  változatlan. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Vörös Kereszt kitüntetései. Fe-

rencz Salvator főherceg  ó császári és királyi 
fensége,  mint az osztrák-magyar monarchia 
Vörös-Kereszt egyleteinek vednökhelyettese Ő 
császári és apostoli királyi Felsegétől legke-
gyelmesebben átruházott hatasköreben, a ka-
tonai egészségügy körül szerzett kiváló érde-
mei elismeréséül Oyalókay Sándor, Csikvár-
megye főispánjának  a Vörös Kereszt hadiékit-
ményes tiszti diszjelvényét díjmentesen, Gya-
lókay Sándorné, Fejer Sandorne, Bodor Gyu-
láné úrnőknek, Fejér Sándor alispánnak, dr. 
Veress Sándor vm. tiszti főorvosnak,  dr. Uj-
falusi  Jenő polgármesternek, dr. Nagy Lajos 
orvosnak, Görög Joachim szentszéki ülnöknek 
a Vörös Kereszt hadiékitményes ,11. osztályú 
diszjelvényét díjmentesen, Gözsy Árpádné, özv. 
dr. Filep Sándorné, Császár Jolán, Lukács Ju-
lÍBka, Balazs Béláné, Bléneasy Mariska, Caiky 
Jenőné, Józsa Józsefné,  Korody Jenöné urnók-
nek, Bartha János közkórházi ellenőrnek, Králl 
János és Lázár Péter pénztáraokoknak, Lázár 
Viktornak és Szlávik Ferencz alelnököknek a 
Vörös Kereszt hadiékitményes ezüst diszórmét 
díjmentesen, és végül Ladó Lina, Bernáth M. 

Attala, Hragyel M. Nolaska, Golgovszky M. 
Inviolata, Róth M. Anaclém, Vimmertb M. Cla-
rissa, Szalay M. Florina, Czier M. Malvina, 
TonhiiuserM. Michaéla, BuMkay M. Justa, Gnbl 
M. Anisia és Jenesei M. Consortia ápolónők-
nek a Vörös Kereszt hadiékitményes bronz disz-
érraét díjmentesen adományozni méltóztatott. 

— Halálozás. Mély részvéttel értesülünk, 
hogy Jakab Antal ny. róm. kath. íőffimnáziumi 
tanár 64 éves korában, f  t'.vi március 19 én 
elhunyt. B-.-nne vármegyénk elvesztett egy te-
tötöl talpig derék, becsületes, áldott jólelkű 
embert, egy kiváló nevelőt és. oktatót, aki 30 
éven át folyton  erősbülő lelkesedéssel a tudo-
mány iránti igaz szeretettel, nagy tudássál és 
rátermettséggel igyekezett a gondjaira bizott 
fiatal  csemetéket erőteljes, az élet viharaival 
ízemben ellenálló sudár Iákká növelni. Az az 
osztat.'an szeretet és általános tisztelet, mely 
Jakab Antal főgimnáziumi  tanárt vármegye-
szerte es messze vidéken övezte, n\ilatkozott 
meg 1909. évi június 13 án, midóa 30 éves ju-
bileum.alkalmából eşy gyönyörű szép ŰLUÜ-
pély ke retében kartársai, tisztelői, jóbarátai, 
volt és akkori tanítványai ünnepelték, tisztele-
tére rendkívül népes éB fényes  bankettet ren-
deztek és nevére, tekintélyes tanulmányi ala-
pítványt. tettek. Kittében szakadatlanul mun-
kálkodott, mas:a volt a megtestesült szerény-
ség, munka és jólélek, megérdemelte az elís-
merei-t és közbecsülést. Ö maga mondta jubi-
leumán : „Mint szülő bensőleg osztom a szü-
lőknek aggodalmait és reményeit, miudőn leg 
drágább kincseiket — gyermekeiket — adjak 
az iskola gondjai alá, hogy mi tanárok vilá-
gosítsuk föl  az ismeretek vi;ágával, s ékesít-
sük föl  szivüket az erények örökbecsű kincsei-
vel, hogy ezáital szolgáljanak a magyar nem-
zetnek, az emberiségnek, a társadalomnak". 
Tanár és szülő voit egy személyben, ki az ok-
tatás és nevelés legszebb eszközeivel munkál-
kodott. Halála r emcstvk, kiterjedt, szép család-
ját sújtja, de mély részvétet kelt tanártársai, 
tisztelói és tanítványai körében, kik nyugalom-
ban töitött utolsó éveiben is bálával gondoltak 
rája. Haláláról a család és a csíkszeredai fő-
gimnázium tanártestülete gyászjelentést adott 
ki. Temetése ma délelőtt fél  11 órakor megy 
végbe Csiksomlyón. (—s. —a) 

— Mároius 15 iki ünnepség a tanító-
képzőben. Szép és lélekemelő ünnepség ke-
retében ülte meg a csiksomlyói tanítóképző a 
márciusi nagy idők évfordulóját.  A siker annál 
inkább méltánylandó, mivel az ifjúság  önkép-
zőköré saját erejéből állította össze a tartal-
mas és minden részeben fényesen  sikerült mű-
sort. A tanári terület a tanítóképző ifjúságot 
jövő szép iskolai és társadalmi hivatásának 
meunél tökéletesebb betöithetése végett már 
most önállósághoz szoktatja. E helvts nevelési 
elvnek minden téren való megvalósítása igen 
figyelemre  méltó, mivel ez a legegyenesebb ut 
a jövő tanítói nemz^dek társadalmi és ,-zociá-
lis eredményes munkájához. — Köztudomásu, 
hogy az ifjúság  a nagy mozgósítás óta 70 szá-
zalékban a harctereken küzd és hogy a tanári 
kar létszáma is nagyon leapadt. Az ünnepély 
szép sikere annál meglepőbb. Tudomásunk 
Bzerint az ifjúságnak  az utóbbi években zene-
tanára nem volt, az Önképzőkör működése is, 
— tanár hiány miatt, — 2—3 hónapon át szü-
netelt s igy annál örvendetesebben vesszük 
tudásul, hogy az utóbbi időben e téren is be-
következett Bzakszerü vezetés rövid idő alatt 
is lélekemelöen szép gondolatokat és oly csi-
nos műsort váltott ki az ifjúság  fogékony  lel-
kében. Az ünnepség programmját a követke-
zőkben fdjufe:  Két tartalmas beszéd méltatta 
az ünnep jelentősegét. Négy karének és négy 
zeneszám az alkalomszerűen választolt és szé-
pen sikerült két szavalat és szónoki beszédek 
között ízléses és kellemes bármóniát teremtett 
és változatossá tette a műsort. A programúi 
minden egyes száma nemcsak a szereplőknek, 
hanem az egész ifjúságnak  díszére válik. 

— Május elseje az iskolák kárpáti 
napja. A közoktatásügyi minísztnr 30 000 VI. 
a—1916. sz. a. Magyarország iskoláinak igaz-
gatóságaihoz rendeletet küldött, a mely emlé-
keztet a Kárpátokban lezajlott világtörténelmi 
jelentőségű harcokra és a következőket ren-
deli el: E meggondolástól vezéreltetve, a tanuló 
ifjúságban  a haza földje  és ezúttal külöuösen 
a Kárpátok iránti Bzeretet és hálaérzetápolá-
sára kívánok alkalmat nyújtani lelkes tanító-
inknak éB tanárainknak, a midón elrendeltem, 
hogy folyó  évi május hó elsején délelőtt 10 
órakor az összes elemi és ismétlő népiskolák-
ban és középiskolákban a Kárpátok nagy, a 
most duló világháborúban igazolást nyert je-
lentőségének, méltatása érdekében a tanulóif-

júság számára ünnepély tartassék. Megenge-
dem, hogy ez alkalommal közvetlenül az ünne-
pély után a tanuló ifjúság  és a résztvevő kö-
zönség tettekben nyilvánuló áldozatkész haza-
szeretetének kifej  ezbetésére a Kárpátoknak ha-
zánk vedelmében elpusztult falvai  javára gyűj-
tés rendeztessek. 

—  Mo»i.  Nagy  eseménye  lesz  a mozi-
nak  vasárnap.  A „Toloncu  magyar  nép-
színmű  nagy  sikere  után  színre  kerül  a 
magyar  ülmtechnika  remekmüve:  „Az  éj-
féli  találkozás"  című  4  felvonásos  kiváló 
ülmujdonság.  Egy  megtörtént  esemény  nyo-
mán  űlmre  alkalmazta  dr.  Janovics  Jenő. 
Rendezte:  Garas  Márton.  —  Főszereplők: 
Berky  Lili,  Várkonyi  Mihály,  Tarai  Qö-
möry  Vilma,  Szentgyörgyi  István  és  Vesz-
prémyné  a „Tolonc*  alakitói.  —  E  filmnek 
mindenütt  óriási  sikere  volt  s  a közvéle-
mény  és  sajtó  véleménye  szerint  is  a  leg-
jobb  magyar  6lm,  miért  is  különösen  fel-
hívjuk  erre  a  közönség  ügyeimét. 

Szombaton  e  hó  25-én  bemutatásra  kerül 
a  legkiválóbb  detektív  Sím:  ,A gránát-
köves  asszony"  cimü  3  felvonásos  rendkí-
vül  érdekfeszítő  detektivtörténet.  A kísérő 
műsor  pontjai  lesznek:  „A falusi  szirénu 

vígjáték  2  felvonásban,  „A nagybácsi'  hu-
moros  és  a „Legújabb  harctéri  felvételek." 
A szombati  -előadás  rendes  helyárakkal,  a 
vasárnapi  előadás  pedig  mérsékelten  fel-
emelt  helyárak  mellett  lesz  megtartva. 

— A 18 évesek összeírása és szem-
léje. A hivatalos lap szerdai száma közli a 
honvédelmi miniszter rendeletét, amely szerint 
az 1898. évben született népfölkelésre  kötele-
zettek sürgősen összeirandók. Ezenkívül elren-
deli a miniszter az 1895. évben született éB 
ennél fiatalabb,  katonai szolgálatot még nem 
teljesítő orvosok jelentkezését, úgyszintén az 
1865. január 1-je és 1898. december hó 31-ike 
között született galicziai és Bukovinai illető-
ségű és Magyarorszagon tartózkodók hadköte-
lezettsegi viszonyának megállapítását. A rész-
letesebb rendelkezéseket tartalmazó hirdetmé-
nyek már meg is jelentek. A honvédelmi mi-
niszter rendelete szerint a 18 évesek és az 
előzetes szemlékről elmaradt népfölkelök  be-
mutató szemléjét április 14-én és május 3-ika 
között fogják  megtartani. Ausztriában már meg-
van határozva a bevonulás határnapja is — 
május 3-ika — Magyarországon a magyar ál-
lampolgároknak a tényleges szolgálatra való 
bevonulási időpontját később fogják  megálla-
pítani. 

— Ismeretlen katonák fényképcso-
portja. Az ismeretlen katonahullák és a had-
sereg kiseretében ismeretlenül elhalt polgári 
személyek VI. számú fény  képcsoportját a já-
rási hivatalok és rendezett tanácsú városoknál 
bárki által megtekinthető. 

— Halálozás. Amberboy József  székely-
udvarhelyi ny. kir. pénzügyi Bzámtanácsos 58 
éves korában Székelyudvarhelyen elhunyt. 

— Meghívó. A csíkszeredai Keres-
kedői kör 1916. évi március hó 26-án, 
vasárnap délután 3 órakor tartja XXIi-ik 
rendid közgyűlését, melyre a tisztelt 
tagok ez uton meghivatnak. Tárgyso-
rozata a következő: 1. Elnöki meg-
nyitó. 2. Jegyzőkönyv hitelesítők kikül-
dése. 3. Számadások és költségvetés 
előterjesztése. 4. 2 választmányi tag 
választása. 5. Indítványok. 

— Postaforgalom  Szerbiával. A ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tu-
datja, hogy a magyar-osztrák csapatok által 
Szerbiában megszállott területeken Arangyelo-
vac, Belgrád, Crn-Milanovac, Kragujevac, Obre-
novac, Palanka, Sabac és Valjevo helyeken 
felállított  I. osztályú hadtáppoBtahivatalok a 
magánpostaforgalomban  is résztvesznek. E hi-
vatalokhoz közönséges levelezőlapok, nyitott 
és lezárt levelek, nyomtatványok (hírlapok), 
áruminták és értéklevelek ugyanazon feltételek 
mellett küldhetők, mint az a magyar-osztrák 
csapatok által Orosz-Lengyelországban meg-
szállott területekkel való forgalomra  nézve 
elő van írva. — Ezek a hadtáppostahivatalok 
egyúttal a hozzájuk utalt katonai csapatok és 
intézi tek postaforgalmát  a tábori postahivata-
lokra előirt szubalyok szerint szintén lebo-
nyolítják. 

— Radio táviratoknak az Amerikai 
Egyesült Államokba és azokon keresztül mis 
országokba küldhető táviratokra a német bi-
rodalmi postaigazgatás adott ki uj tarifát,  mely 
a kereskedelmi ós Iparkamaránál betekinthető. 
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— Ne küldjünk a tábori postai cso-
magokban élelmiszereket. Kereskedelem-
ügyi miniszter ur a hadseregfőparancsnokság  -
gal egyetértve már ismételten kimondotta, 
hogy a tábori postákhoz szóló csomagokban 
élelmiszereket küldeni nem szabad, mert a 
tábori csomagok a repdkivUU viszonyok miatt 
csak hosszabb idő múlva juthatnak a rendel-
tetési helyre s igy az élelmiszerek, mire azo-
kat a címzettek megkapjak, már rendszerint 
élvezhetetlenek s ha mégis elfogyasztatnak, 
betegségeket okoznak. Ehhez képest a pos-
tahivatalok utasíttattak, hogy az élelmiszert 
tartalmazó tábori postai csomagokat ne vegyék 
fel  s ha valamely csomagról a felvétel  után 
állapítják meg, hogy élelmiszer van Denne, 
azt a leiadónak térti portóval terhelve küld-
jék vissza. A közönség nagy r isze mindent 
elkövet e tilalom kijátszására. Hamis Urtalom-
nyilvánitassal adják fel  az ily csomagokat s 
ha a lakóhelyükön levő postahivatal felbontja 
a csomagot és élelmiszer tartalma miatt nem 
veszi föl,  a szomszédos postahivatalokat sorra 
járják, mig olyanra akadnak, amelyik megbizik 
a feladóban  és a csomagot a tartalom megné-
zeşe nélkül fölveszi,  A közönség ezzel az el-
járásával amellett, hogy hozzátartozóján nem 
eegit, mert az a hosszú szállítási idő alatt meg-
romlott élelmiszert már ugy sem élvezheti, vi-
szont saját magának és a közgazdaságnak je-
lentékeny kárt okoz, amennyiben az elküldött, 
élelmiszereket otthon előnyösen értékesíthetné 

Annak újból hangsúlyozása mellett tehát, 
hogy a hadvezetőség katonáink keiló élelme-
zéséről gondoskodik s igy azok részére élelmi-
szereket küldeni felesleges,  ismételve felkeri 
a postaigazgatóság a közönséget, hogy a tá-
bori postákhoz szóló csomagokban élelmisze-
reken ne küldjenek, Lanem csuk hadfelszerelési 
és ruházati cikkeket, szivart, cigarettát, dohányt 
pipát, szivar-vagy cigarettaszipkat benzinmen-
tes kanócos öngyujtószert és esetleg mézet, ha 
ez utóbbi szilárd ón- vagy bádogtarlályban 
légmentesen el van zárva. Budapest, 1915. 
február  18. Postaigazgatóság. 

— Eladó dongafa.  A fogatasi  m. !.ir. 
ménesbirtok kucsulatai majorjában összesen 
15268 akó dongafa  van eladó, amely a ménes-
birtok igazgatóságának hivatalos halyicégébnn 
1916. évi március hó 30-án délután 2 orakor 
tartandó versenytárgyaláson fog  eladatni. A 
részletes feltetelek  a marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamaránál botekinthetók. 

— Hazai kereskedőink és iparosaink 
érdekeinek megvédése céljából a cs. és kir. 
külügyminiszter össze kívánja írni mindazon 
hazai cégeket, melyeknek a törökországi ör-
ményekkel szemben követeié:. eik_ vannak. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és'iparkamara 
felhívja  mindazokat az érdekelteket, akiknek 
ilyen követelésük van, hogy azt haladéktalanul 
jelentsék be a kamaránál. 

— A Székely Egyesület közgyűlése. 
A székely egyesület tegnap tartotta évi köz-
gyűlését Benedek Sándor, a közigazgatási bi 
róság másod elnökének elnökletével. Az ülé-
sen nagy számmal jelentek meg a fővárosban 
élő székelyek. Az elnök hosszabb beszédben 
foglalkozott  a székelység ügyeivel s rámuta 
tott a székely katonák vitézségére. A titkári 
jelentést Benedek Elek főtitkár  terjesztette elő. 
A közgyűlés elhatározta, hogy egy kötetben 
összegyűjti és kiadja a folyó  háborúnak aszé-
kelységre vonatkozó esemenyeit es emlékeit, 
hogy ezáltal megőrizze a székelység hősies vi-
selkedésének emlékezetét a jövendő részére. 
A könyv szerkesztésével Gaál Mózest és Be-
nedek Eleket bízták meg. Végül egyhangúan 
megválasztották: elnökké Benedek Sándort, 
alelnökké Balássy Dénest, Sebess Dénes dr-t., 
választmányi tagokká: Balássy Dénest, Bedő 
Áron dr.-t, K. Bedő Bélát, Benedek Endrét, 
Benedek «lános dr.-t, Benedek Zsolt dr-t, Benkő 
Sándort, Berecz Gyulát, Boda Jenő dr.-t, Bedő 
Sándort, Bochkor Károlyt, Dániel Gábort, Deák 
Lajost, Gaál Mózest, Gál Sándort, Gálffy  Igná-
cot, Gagyhy Dénest, Gotthard Zsigmondot, 
Hankó Vilmos dr.-t, Istók Lajost, László Mi-
hályt, Lengyel Miklóst, Pap Istvánt, Péter Ist 
vánt, Ráduly Jánost, Szeutpály Sándor dr, t, 
és Ugrón Jánost, számvizsgálókká pedig Ba-
lassa JGagefet,  Földes Gábort és K. Nagy Bán-
é r t 

— A harmadik hadikölcsön kötvényéi 
és a negyedik hadikölcsön. Budapestről 
jelentik: A pénzügyminiszter rendeletet bo-
csájtott ki a harmadik hadikölcsön kötvényei-
nek kiszolgáltatása ügyében. A rendelet sze-
rint a szabad és zárolt kötvények elkészültek 
és az aláírási helyeken a jegvzók rendelke-
zésére állanak. A kötvények 50,100, 1000, oUUU 
és 10.000 korona névértékű, nsmutatóra szolo 
címletekben kerülnel- kiadásra és ezenkívül 
külön elismervényt- au. ki a tárolt kötvé-
nyekről. — A bankokban és takarékpénztárak-
ban minden előkészület megtör.int avégből, 
hogy — ha erre lelhatalmazást kapnak — az 
előkészítő prospektusokat szétküldjek. Ürte-
s j'ésüak szerint még mindig nem történt sem-
n ifV.lL'  pozitív lép :s a hadikölcsön feltetelei 
is ' i' i.csátási határidejének megállapítása iránt 
és előreláthatólag a legközelebbi jövőben sem 
fog  »« emisszió tárgyában ujabb intézkedes 
törtéunl. 

— A F. M. K. E. háborús gy ermekkert-
jei. Mft,  a mikor az egész országot áthatja 
annak a gondolata, hogy a háború győzelmes 
hefejezóséaek  egyik fő  feltétele,  hogy az or-
szágnak megmunkáltassék a földje  es biztosí-
tanék mindannyiuuk kenyere, Craus István 
Nyitrsimegye főispán-kormánybiztosa,  az egye-
sület elnökének kezdeményezésére életre való 
inozgalui^ kezdbiuényez a t&lvidéki Magyar 
Közművelődési egyesület. Mozgalmának az a 
vezető gondolata, hogy miután az ország férfi-
közönsége a harctéren teljesiti a kötelességét, 
az asszonyra hárul a föld  megmunkálásának 
a kötelessége Az asszony hazafias  készséggel 
teljesili is ezt a kötelességét, ha viszont a tár-
nadalom, addig a mig ő verejtékes munkáját 
végzi, gondoskodik a gyermekei felügyeletéről, 
hogy azok föi  ne gyújtsák a házát s pusztu-
lás veszedelmébe m ejtsék a községet. A F. 
M. K. E. elnöksége mindjárt a kérdés megol-
danának is megadja a kulcsát, a mikor fölveti 
az eszmét, hogy p mig a családanyák mind-
ryájunk kenyeréért munkában állanak, azok-
ban a községekben, a hol óvodák nincsenek, 
gyűjtsék össze a gyermekeket (például a má-
justól októberig szünetet tartó iskolákban) és 
tartsák őket reggeltől estig felügyelet  alatt, a 
mig az annyjuk haza nem tér a munkából és 
át nem veheti ismét a t-ytírmekcit. Az iskolát 
mindéi esetre ingyen engedi át erre az istene? 
célra az állam, a község vagy a felekezet.  A fel-
ügyeletet szintén ingyenes elvállalná a község 
inteligenciája fölváltva  vagy az iskolai szüne 
tet élvező tanító vagy tanitunó, legrosszabb 
esetben pedig a község elöregedett és munka 
képtelen lakossága. Az inteligencia végezné a 
gyermekek szellemi és lelki vezetését, a köz-
ség öreg és munkaképtelen lakossága pedi;; 
a gyermekek Bzemélyi (tisztasági stb.) gondo-
zását. Élelmezést pedig szivesen ad a gyer-
mekeknek az anyjuk vagy a hozzátartozóik 
vagy pedig a község melegszivü lakossága, a 
melynek bizonyára mindig lesz egy-egy kanálka 
levese vt.gy főzeléke  a szegényebb gyermekek 
számára. A F. M. K. E. elnöksége már meg 
is kereste a működési területéhez tartozó vár-
megyék egyházi és politikai hatóságait, a fel-
vidéki püspököket, főispánokat  ée alispánokat, 
hogy hatóságaik területén lehetőleg sürgőién 
szervezzék meg ezeket a háborús gyermek-
kerteket, amelyek a társadalom minden ujabb 
megterheltetcse nélkül, megadják a család-
anyáknak a lehetőséget, hogy a harctéren 1. iizdő 
férfiak  helyett családjaiknak és mindnyájunk-
nak a megélhetés fófeltételeit  megszerezhessék. 
A F. M. K. E. elnöksége megtiszteltetésnek 
venné, ha ezt a tervét a testvér kőzni aveló-
desi egyesületek s a működési területén kivül 
álló vármegyék egyházi és politikai hatuságai 
is magukávé tennék. 

— Adomány a katonáknak. A rendel-
kezésünkre álló hivatalos és hiteles adatok alap-
ján megállapítottuk, hogy Csikvármegye kö-
zönsége a katonák karácsonyára önkéntes ada-
kozásból összesen 2559 kor. 1 fillért  adott 
mely összeg annak idején az Országos Had-
segélyzó Bizottsághoz megküldetett. Ziúariás 
Lukács gyergyószentmiklósi főszolgabíró  a ren-
delkezése alatt álló alapból adott 300 ko-., já-
rása községeiben pedig a következő eredmény 
éretett el: Tekerópatakon 98 K 8 f.,  Klyén-
falván  68 K 80 f.,  Gyergyóujfaluban  31 K 65 
f.,  Gyergyócsomafalván  58 K 8 fill.,  Gyer vó-
alfaluban  140 K 10 f.,  Gyergyószárhegyeii 45 
K 10 f.,  Ditróban 10 kor., Remetén 183 K 80 f. 
Várhegyen 23 kor., összesen a gyergyószent-
miklósi járásban 958 kor. 61 fillér.  A ki< -úny 
gyergyótölgyesi járásban Veress Lajos főszol-
gabíró ugyanezen célra 609 kor. 45 fillért  gyűj-
tött. Gyergyószentmiklóson 135 kor. a <zén-
vtel jtotobu Ul kur. ŞQ flUfc,  ftuw 

városban 330 koron» gyűlt össze, melyből 130 
Kassai Lajos főgimnázium,  igazgató 

gyűjtött és 200 koronát a voros kereszt-egy-
fet  Választmánya adott. A felcsiki  jarásban dr. 
cundor Gyula főszolgabíró  szinten igen tekin-
Sves összeget 414 kor. 45 fillért  gyűjtött és 
ÍÜST a T o r s z á g o s Hadsegélyzó Bizottság-
iak. Ezen adományokon kivül egyesek közvet-
lenül is adakoztak, mely nem volt részünkről 
ellenőrizhető. _ . A , . 

— A Vörös Kereszt Egylet közgyű-
lése. A Vörös Kereszt Egylet Csíkszereda vá-
rosi választmánya idei rendes közgyűlését dr. 
Uj falusi  Jenő elnök vezetésével f.  hó 12-én a 
városház tanácskozó termében t:rtotta meg. 
A közgyűlésen az elnökön kivül Gyalókay 
Sándorné, Becze Imréné, Sz. Cseh Istvánné, 
özv. dr. Filep Sándorné, Szlávik Ferencné, 
Filep Juci, Albert Sándor, Sz. Cseh István, 
Cserna Károly, Imre Árpád, Jakab Ödön, 
Kajtsa József,  Kováts Jenő, Krall János, Pál 
Ignác, dr. Orbán Gábor, Pototzky Márton, 
Pototzky Pál. Szász Lajos és Szlávik Ferenc 
voltak jelen A jegyzökönyvet Albert Sándor 
irta. A közgyűlés megnyitása után Kováts 
Jenő titkár terjesztette elő a választmány 
1915. évi működéséről szóló jelentését. Szász 
Lajos indítványára azt a közgyűlés tudomásul 
vette s legnagyobb elismeréset fejezte  ki a 
titkárnak a szépen megirt jelentésért, melynek 
közlését jövő számunkban kezdjük meg. Szlá-
vik Ferenc alelnök a választmány uj ügyrend-
jét ismertette ezután s azt a közgyűlés egy-
hangúlag el is fogadta.  A számvizsgáló bizott-
ság jelentését Szász Lajos terjesztette elő. — 
E szerint tagsági díjban 405 K, adományban 
822 K 31 f.,  jotékonycéiu előadások jövedel-
mében 2958 K 18 f.,  kamatban 925 K 25 f., 
egyéb jövedelem címén 2008 K 30 f.,  összesen 
7119 K 14 f  folyt  be az 1915. évben a pénz-
tárba. Ehhez hozzáadva a 1914. évi készpénz-
adományt (2816 K 36 f-t)  és a régi fiókegylet 
vagyonat (1655 K 21 f-t),  az összes bevétel 
11,590 K 71 f-t  tesz ki. A kiadáeok az 1915. 
évben a következők voltak: a központ jutaléka 
1981 K, adományok és segélyek 4259 K 92 
f.,  kezelési költség 264 K 64 f.,  vegyes kiadá-
sok 344 K 42 f.,  összesen 6849 K 98 f.  A 
választmány vagyona tehát: 4780 K 73 f.  — 
A jelentést a közgyűlés elismeréssel vette 
tudomásul s a pénztárosnak a felmentvényt 
megadta. A folyó  évi költségvetést Krall János 
pénztáros tetjesztette elő. Bevételben és ki-
adásban — az előterjesztés szerint — 4215 
K-t irányzott elő 1916-ra a közgyűlés. A folyó 
evre a számvizsgáló bizottság tagjaivá Bodor 
Gyulát, Sz. Cseh Istvánt és Szász Lajost, uj 
ügyvezető bizottsági tagokká Sz. Cseh lstván-
nét, Kajtsa Józsefet  és Schuster Olivért válasz-
totta meg a közgyűlés és Kajtsa József  indít-
ványára az országos közgyűlésre képviselőül 
dr. Ujfalusi  Jenőt és Szlávik Ferencet küldte 
ki. A közgyűlés az elnök zárószavaival ért véget. 

— Románia sohasem harcolhat a 
monarchia oldalán. Bernből jelentik: A 
„Journal de Genéve'-nek irja egy előkelő 
román, hogy téves az a hir, hogy Carp hiva-
talos küldetésben ment Bécsbe. A verziónak 
az lehetett az alapja, hogy a király ez évbeu 
is vadászott Carp moldvai birtokán s a va-
dászat után utazott Carp az osztrák fővárosba. 
A bukaresti levélíró megjegyzi, bogy Románia 
sohasem fog  Ausztria-Magyarország mellett 
harcolni, de az nem lehetetlen, hogy megőrzi 
semlegességét. Románia a bolgárokkal szem-
ben nagyobb haderőt küldött a dunai frontra 
és védőmüveket és lövészárkokat készített 
Dobrudzsa felé.  Most minden a szövetségesek 
Bzalonikii helyzetének alakulásaitól és az oro-
szok galíciai és bukovinai offenzivájának  ered-
ményétől függ.  Filipescu és Jonescu már abba-
hagyták a kormány ellen folytatott  támadásai-
kat, mert rájöttek arra, hogy Bratianut az 
esemenyek igazolták és ő az ország érdekében 
dolgozik. 

— A tizennyolcévesek önkéntessége. 
A honvedelmi miniszter a hadügyminiszterrel 
egyetertoen a következő rendeletet intézte a 
törvényhatóságokhoz: .Megengedem, hogy a 
nepfolkelesi  bemutató szemlén a népfölkelési 
fegyveres  szolgálatra alkalmasnak talált azok 
az 1898. évben született hadkötelesek, akik 
az íyiö—lb. iskolai évben mint rendes tanu-
lók a vedtorvény 21. § a 1. pontjának harma-
dik bekezdeseben megjelölt tanintézetek vala-
melyikeinek azt az évfolyamát  látogatták, amely-
nek elvégzése aa egyévi önkéntesi kiegészítő 
3 á ; a "fio  bocsátásra igényt nyújt, az egyévi 
onkéutesi kiegészítő vizsgára bocsáttassanak. 
Az iskolai tanulmányi eredményt a kiegészítő 
vizsgara való bocsátás elbírálásánál nem. leheţ 



12. BBári. C S Í K I L A P O K 5-ik Oldal. 
— A románok uj repülőgépe. Buka 

restből jelentik nekünk: Az Universul jelen-
tése szerint egy Filip Mihály nevü fiatal  mecha-
nikus újfajta  repülőgépet talált föl,  a mely 
állítólag gurulás nélkül, egy helyből emelke-
dik föl  s a levegőben is bármilyen magasság-
ban meg tud állani. A leszállásnál függőlege-
sen ereszkedik lefelé,  s ha a hely nem alkal-
mas a leszállásra, tetszése szerint újból föle 
melkedhetik. A lup szerint a találmányt a 
hadügyminisztérium meg fogja  vizsgáltatni. 

— Öt fillér  a gyufa.  Ugy látszik, a köz-
véleménynek még oly erélyes tiltakozása is 
hiábavaló; a gyufakartel  a legnagyobb követ-
kezetességgel végrehajtja árdrágító manőverét. 
Két héten keresztül vacilláltak a trafikokban 
a gyufaárak:  hol négy fillért  kertek egy cso-
mag gyufáért,  hol meg ötöt. Ma aztán az 
egész vonalon öt fiilér  a gyufa  ára. A knrtel 
a nagybani eladásnál fölemelte  az árakat a 
nagykereskedők szamára és a szegeny trafi-
kotok és kiskereskedők csak ugy találják meg 
a számításukat, ha öt fillért  kernek a gyufáért. 
Itt azonban még nincs megállás. Lesz a gyufa 
még drágább is. A kartel c jak azt várja, hogy 
Németországban fölemeljék  a gyufa  csomag-
jának árát liat fillérre,  akkor ó is nyombuu 
előrukkol a hat filléres  árral. Most már igazán 
a hatóságon a sor: tessék megrendszabályozni 
a hatalmas gyufakartelt  es e legfontosabb 
Bzüksegleli cikk boszerzésénel tessék megvédeni 
a szegeny néposztályok érdekeit. 

— Egyenruhát fognak  hordani a föl-
mentettek. Illetékes helyról szerzett ertesü-
lés szerint mindazok, akiket a honvedelmi kor-
mány közérdekből bizonytalan időre fölmentett 
a katonai Bzolgálat alól, a napokban megjele-
nendő rendelet értelmében katonai rangjuknak 
megfelelő  egyenruhában tartoznak járni. A ren-
delet végrehajtása ugy történik meg, hogy az 
összes fölmentettek  behívatnak, népfölkeló  pa 
rancsnokságaik alá rendeltetnek, valamennyien 
katonai ruhát, illetve tisztirangban levők, föl-
szerelési átalányt kipnak, azucan az egyenruha 
viselenek kötelezettségével beoszlatnak jelen-
legi alkalmaztatásuk helyére. Akik mint B) 
alosztályu népfülkelók  talaltattak a népfölke-
lói szemlaken katonai szolgálatra alkalmasnak, 
azok tarsadalmi állásuknak megfelelő  tiszti 
rangot kapnak, rövid tiszti kiképzés után. Ez-
zel elejét kívánja venni a honvédelmi kormány 
annak a följelentés  áradatnak, mely a múltban 
annyi hiábavaló munkát adott a honvédelmi 
minisztériumnak és a katonai parancsnoksá-
goknak. 

— Postaforgalom  Orosz-Lengyelor-
szággal. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara tudatja, hogy a magyar osztrák csa-
patok által Orosz-Lengyelorszagban megszál-
lott területeken ííkarzysko helyen felállitoit  I. 
oszt. hadtápposta- és távirda hivatal a in gán-
posta és távirda forgalomba  bevonatott. 

E helyijei tehát ezentúl táviratok és poa-
taküldemenyek ugyanazon feltételek  mellett 
válthatók, mint a többi I. osztály u hadtápposta-
és távirdahivatalokkal. 

— Rokkant tisztek és altisztek bank 
es biztositasi tanfolyama.  A nagyszebeni 
cs. es kir. katonai parancsnokság egy felhívást 
bocsájtott ki, melynek tartama kivonatosan a 
következő: A katonai parancsnokság Kolozs-
várt a bank- és biztosítási ügy oktatásán tan-
folyamot  szervez, melyen minden olyan közös-
hadseregbeli és honved katonatiszt, tiszthelye-
tes és altiszt részt vehet, a ki a haboruban 
rokkanttá vagy szolgálatképtelené vált. A tan-
folyam  6 hónapig tart, tanítási nyelve a ma-
gyar s a vizsgát sikeresen letevő egyének olyan 
bizonyítványt nyernek, melynek alapján kön-
nyen polgári álláshoz és keresethez juthatnak. 
A tanfolyamra  való részvétel teljesen ingyenes 
s a résztvevőknek Kolozsvárt csupán ellátásuk-
ról és lakásról kell gondoskodniok. A kolozs-
vári katonai állomás parancsnokság azonban e 
részben Is kedvezményeket fog  a tanfolyam 
résztvevőinek kieszközölni. A tanfolyam  folyó 
hó 10-én kezdődik. A résztvenni kivánó egyé-
nek akár szolgálati uton, akár pedig közvet-
lenül a nagyszebeni cs. és kir. katonai parancs-
noksághoz nyújthatják be felvétel  iránti kérel-
müket. 

_ Az osztatlan erdők fájának  érteke-
sitöse. A kormány ma rendeletet adott ki, 
amely szerint a közbirtokosok, illetőleg t-volí 
úrbéresek által választott elnök kérelmere a 
földmivelési  miniszter megengedheti, űogy a 
közös használatú erdőben tűzifa-,  bányafa-,  cel-
lulose-fa  és tölgyfa  céljára kihasználható fa-
anyagokat nyilvános árverés mellőzésével érté-
kesíthessék. Ez eBetben a faanyag  eladáBi ára 
a szakszerűen megállapított becsértéknél ala 
csonyabb nem lehet. 

NYILTTÉR.*)' 
Nyilatkozat. 

Egy magát  megnevezni pem akaró hely-
beli  uri (?)  egyén,  hogy a gyanút magárét 
elterelje,  mások ellen  is, de  főleg  ellenem, 
a különböző  katonai  parancsnokságokhoz 
állandóan  feljelentéseket  küldözget. 

A többek kőzött  azt irja,  hogy én  mint 
egy duhajkodó  atléta  bujkálok  a katonás-
kodás  elöl. 

Hogy  a  katonáskodás  elől  nem  bujkálok, 
azt  bizonyítom  azzal,  hogy  az  ötödik  soro-
záson  alkalmasnak  találtattam  és  a  kikép-
zés  alatt /'elölvizsgálaton  szabadságoltattam. 

Névtelenül  firkáló  csak  sejti,  hogy  atléta 
vagyok,  mert  még  a  kezem  kőzött  nem  volt. 

Utóvégre  mindeuki  ugy  védekezik,  ahogy 
tud,  mert  nem  lehet  mindenkinek  kilenc 
tengeiyen  forgó,  törpék  által készített  és 
fejleten  koponyából  kinőtt,  arany-szőke 
hajon  átszúrt  kenőcscsel  megkent  pergő 
nyelve.  Mindezek  után  az inkognitóját  tel-
fedezni  nem  akaró  névtelen  feljelentőt  mind-
addig,  mig  nem  jelentkezik,  aljas,  pletykás 
rágalmazónak  tartom. 

Csíkszereda,  1916.  évi  március  hó  22-én. 
Rajz Antal. 

*) E rovat ;4«tt küzlöttekért uem vállal fele-
lősséget a Szeik. 

Sz. 267—1916. 
Ülj. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Csík vármegye 

magántulajdonát képező gyergyótölgyesi 
keze.óhivatal I., ÎL, III, IV. védkerüle-
tében levő havasok legeltetési jogát 
Tölgyesen, a kezelő:,égi irodában 1916. 
é v i ápril is h ó 6 - á n dé'előtt 9 órától 
kezdódöleg megtartandó nyilvános szó-
beli és írásbeli versenytárgyaláson 1916. 
évi április bó 23-tól — 1917. évi április 
hó 23 ig terjedő egy évre haszonbérbe 
adom. 

Ugyanakkor haszonbérbe adom a tu 
tajkikötóket is. 

A haszonbérbe adás feltételei  a ke-
zelöségi irodában Gyergyóíüigyesen te-
kinthetők meg. 

A havasok a kimutatásban foglalt 
sorrendben adatnak bérbe és árverezők 
& kikiáltóul ár 10°/« át kötelesek pénzben, 
vagy értékpapírban befektetni. 

Csíkszereda, 1916. évi március hó 
16 án. 
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága. 

Az igazgatóság. 

Szám: 238—1916. 

Faeladási hirdetmény. 
Csíkszeredában 1916. évi ápri-

l is h ó 7 - é n délelőtt 10 órakor mint-
egy ötvenkétezer köbméter kóstelekí 
és csobányosi völgybeli lucfenyő  szél-
törés, köbméterenként 6 korona 50 fillér 
tőár mellett árverésre kerül. 

Feltételek a csíkszeredai m. kir. já-
rási erdőgondnokságnál tudhatók meg. 

Csíkszeredai m. kir. járási 
erdögondnokság. 

Z0N60.RÂK 
szakszerű h a n g o l á s á t és 
javitását, a legjutanyosabb 
árszámitással e l v á l l a l o m 

FLIEGER ANDOR 

Hirdetmény. 
Alólirottak ezennel közhírré tesszük, 

hogy Csikdánfalva  község és közbirto-
kossága tulajdonát képező majorsági 
javai egy évre, a vadászterületei pedig 
6 évre, C s i k d á n f a l v a  községházánál 
1916. é v i m á r c i u s h ó 10-én délelőtt 
8 órakor tartandó nyilvános árverésen 
fognak  haszonbérbe adatni. 

Árverezni szándékozók kötelesek 
lesznek az árverés megkezdése előtt a 
kikiáUási árak 10 százalékát készpénz-
ben az árverési bizottság kezéhez le-
tenni. 

Az árverési feliételek  Csikdánfalva 
községházánál a hivatalos <frák  alatt 
megtekinthetők. 

Csíkdáufalván,  1916. évi március 
bó 16-án. 

Ambrus Péter, 
k. bíró. 

Antal Gergely, 
birt. elnök. 

Csíkszereda, Kossuth t.-utca 66. 
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22—1916. 
bírt. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikrákosi közbirtokosság eladja 

Csíkiákos községházánál 1916. é v i 
április hó 6-én délelőtt 11 órakor 
kezdődő árveresen a Csikvármegye 
Ccsikrákos és Qöröcsfalva  községek ha-
tárában levő Szenvedő és Gyüker nevü 
erdeje 51—1916. kgb. sz. határozattal 
kihasználásra engedélyezett lucfenyőfa 
állományt. 

A vágás területe a'felcsiki  ország-
úttól 9 kilóméter, a Máv. csikrákoBi 
állomástól szintén 9 kilóméter távolban 
van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
6000 m3-t kitevő tömegesen előforduló 
vegyes méretű széldöntött lucfenyőfát 
tartalmaz. 

Kikiáltási ár m9-ként 12 korona, bá-
natpénz 7500 korona. 

Kihasználási időtartama 2 év. 
Az árverési és szerződési feltételek 

az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá Csíkszeredában a szépvizi m. 
kir. járási erdőgondnokságnál rendelke-
zésre állanak, az erdőgondnokságnál 
megtekinthető a részletes becslési mun-
kálat 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 Bzóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. A 
megajánlott összeg számokkal és betűk-
kel is Kiírandó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződesi feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Caikrákos, 1916. évi március hó 
16 án. 

Dobos Félix, 
bírt. elnök. 

2 Á l l a t t e n y é s z t ő k n e k is 
a l k a l m a s cs ik tap locza i 

házam kiadó. 
Ugyanott e l ső rendű 

havasi széna eladó. 
Búzás János. 
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FOGAK! 
brassói Greising Albert 

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

10 évi garancia 1 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

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

43— 

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

M 3 [Zl.^3 ÍMZ^ 

I Zsil pszalniat I 
II minden mennyiségben m 
B veszek, 8 — 10 koro- 1 

81 náért kalongyáját, a 1 

csíkszeredai fogház- 1 
Hl épületbe beszállítva n 

1 Fenyves Aladár | 
i l sörraktáros, Csíkszereda, ]«lkó-u. 22. Ij 

Szám: 35—1916. 
kb. 
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Hirdetmény. 
Alulirott birtokossági elnök ezennel 

közhírré teszi, hogy Csikmadaras köz-
birtokosságának tulajdonát képező és a 
csikmadarasi második határrészben fekvő 
legelök és kaszálók az 1916. évre eset 

árverésen fognak  a legtöbbet Ígérők-
nek haszonbérbe adatni. 

Erre á r v e r e z n i szándékozók oly 
figyelmeztetéssel  hivatnak meg, hogy 
az árverezni szándékolt ingatlanok ki-
kiáltási árának 10°/»-át az árverés meg 
kezdése előtt kötelesek lesznek kész-
pénzben az árverési bizottság kezéhez 
letenni, mely bánatpánz az utolsó rész-
let törlesztésébe fog  beszámíttatni, ezen-
felül  kötelesek lesznek árverezők a 
feltartott  ingatlanok után járó évi ha 
szonbér első negyedévi részletét kész-
pénzben a bizottság kezéhez azonnal 
lefizetni. 

Az árverési feltételek  Csikmadara-
soo & birtokoasági elnök lakásán a hi-
vatalos órák alatt bárki által is meg 
tekinthetők. 

Csikmadaras, 1916. évi március hó 
14-én. 

ifj.  Antal Albert, 
btrt. elnök. 

Meghivó. 
A Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság 

XXXIII,  üzletévi rendes közgyűlését 
Csíkszeredában, 1916. évi március hó 26-én • 
dőleg saját helyiségében fogja  megtartani, melyre a t. részvényeseket tiszte-

lettel meghívjuk. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Igazgatósági jelentés és zárszámadás beterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A felmentvény  megadása iránti határozat. 
t Sazgatófkönyvelő,  pénztárnok kérése lakbérök rendezése iránt. 
6. Az ügyrend hitelesítésére 5 tag kiküldése. 

Az alapszabályok 23-ik § ának kivonata. 
A szavazati jog akár személyesen, akár két tanú által aláirt felhatalmazással  ellátott 

megbízott áital — kinek azonban részvényesnek kell lennie — gyakorolhato. 
Nó részvényesek csak felhatalmazott  által, gondnokság vagy gyámság alattiak gond-

nokuk vagy gyámjuk, illetőleg ezek meghatalmazottjai által gyakorolhatják szavazati jogukat; 
ez utóbbi esetnél nem kívántatik, hogy a megbízott részvényes legyen. 

Azon részvényesek tehát, kik 1916 évi február  hó 25 ig az intézet részvénykönyve 
szerint, mint ilyenek igazolva vp'tak, a fennebbi  módon szavazati jogukat — részvény bemu-
tatása nélkül gyakorolhatják. 

A Csíkszeredai  Takarékpénztár  Részvénytársaság  Igazgatóságának 
1916. évi  február  hó 28 án tartott  üléséből. 

T. Nagy Imre, 
kir. tanácsos, elnök. 

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

n a . V L Z i k á s s z a l o n x i á t , 
valamint pestvárosi 

a leginéisékeltebb árban. — Felhívásra kedvező ajánlatokkal készségesen szolgálunk 

Weisz Lipót és Társa, 
disznózsír- ós szalonnanagykereskedök, BUDAPEST, IX., HENTES-UTCA 17. SZÁM. 
Sürgönyeim: „Weiszefett,  Budapest". Interurban távbeszélő „József"  14—50. 
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j a iBmiBiaa iBmiBmiBi iE i iBiHia^ 

Veszek minden mennyiségben § 
egészséges p r é s e l t s z é n á t és s z a l m á t vaggonba rakva, |Üj 
deszkafedéssel,  esetleg saját ponyváimmal fedve,  ab feladási  állomások, g] 

Veszek továbbá egészséges 1 
tengericsutkát, tengeriszárat, diórönkőt, tűzifát  vaggononként. 6 
Babot, kölest, kendermagot, lóhere-, lucernamagot kisebb § 

tételekben is. — Részletes ajánlatokat kér g 

Deutsch Miksa nagykereskedő, Déva. I 
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ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
iik Csíkszereda város rs vidéke közönségét, hogy Csikszere 
i Lajos-utcában (Lázár DomokoB-féle  ház) már évtizedek óts 

FÉRFI ÉS NŐI FOPRÁSZ-ÜZLETEINKET 
M V n 1 P k ^ b e u r h o V, e u ^ e ' y e s H * az Apaffi  Mihály-utcába 
(Jakab Gyula-féle  haz, a Hu :.er-szállodával szemben). A borbólv-Uzlet 
mel ett külön bejárattal van a nöi fodrász-terem,  k^elmesen be 
rendezve, hol elvállalunk mindennemű női haj munkát ós délutánonként 
hygienikus fejmosást  villany száritóval (meleglevegdvel). Midőn eatiamî 
tisztelt vendégeinknek szíves tudomására hozzuk, nem mulMzthatiS 
e hogy koszonetet ne mondjak eddigi pártfogónkért  s e i X n kér-
jük, hogy jövőre is szíveskedj :iek támogatni sviszon" mi is bTztodt-
juk vendégeinket a szolid kiszolgálásról. Maradunk kiváló t t a S d S • 

Szabó Lajosés neje, férfi  és nöi fodrász 
Baktáron tartunk mindennemű Kész hajmunkákat és nöi pipere cikkeket. 

Nyomatott Vákár h, könyvnyomdájában, CMUrntfábu, 




