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lágyáról kiöl tettntélye. 
A nyugat és kelet határvonalán, 

ahová a népvándorlás utolsó hullámve-
rése elsodorta Árpád népét, a históriai 
rendeltetéshez hivea megvédtük a nyu-
gati civilizációt a keletről felvonuló  va-
lamennyi ellenség ellen. Ellenben ama 
másik s az előbbinél nem kevéBbé di-
csőséges feladatnak,  hogy a kulturátlau 
keleti népnek közvetítsük a keresztény 
műveltség ragyogó kincseit, csak cse-
kély mértékben felelhettünk  meg. Még 
pedig főleg  abból az okból, hogy ma-
gunkra hagyatva, már az előző feladat 
teljesitésében megtört nemzetünk ereje. 

Évszázados küzdelmekben mindjob-
ban összezsugorodott állami független-
ségünk, B a megfogyatkozott  potenciák-
kal a saját nemzeti kulturánkat sem 
emelhettük arra a magas fokra,  amelyre 
azt emelnünk kellett volna. Az idők 
folyamán  a múltból ránk öröklőtt nagy 
érdemek mindinkább feledésbe  mentek 
ós mivel a becsületünkben és hírnevünk-
ben leginkább érdekelt szövetségeseink 
sem fejtettek  ki különösebb buzgalmat 
érdemeinknek és jelentőségünknek a 
külfölddel  való megismertetése érdeké-
ben, könnyen megszámolhattuk ujjain-
kon azokat az idegen országbeli bará-
tainkat, akik méltányosan és igazságo-
san Ítélkeztek a sokat szenvedett ma-
gyar nemzetről. 

A háború során azonban varázssze-
rüen megváltozott a helyzet. Népünk 
tántoríthatatlan loyalitása, a nemzet 
kimeríthetetlen áldozatkészsége, orszá-
gunk csodás gazdasága éB vitézeink hősi 
önfeláldozása  szövetségeseinket és el-
lenségeinket valósággal meglepte. 

Ma már tndják, hogy kik és mik 
vagyunk és ugyancsak számolnak a ha-
talmi jelentőségünkkel. És ha az ango-
lok és a franciák  a távoli jövőben eBet 
leg megint keresnének barátokat a ke-
leten, szemük bizonyára nem a szerbe-
ken és románokon, hanem a magyaro-
kon akadna meg. Értékben való emel-
kedésünket egyelőre még csak a szö-
vetségeseink honorálhatják, de elkövet-
kezik majdan az idő, amikor a többi 
kulturnépek is tartózkodás nélkül el 
fogják  ismerni históriai érdemeinket és 
nagy dolgokra való hivatottaágunkat. 

A szövetséges népek rokonszenves 
érdeklődése leginkább abban nyilvánul 
meg, hogy módot keresnek viszonyaink, 
a nyelvünk és históriánk beható meg-
ismerésére. Azonkívül pedig tudatosan 
törekszenek a gazdasági és politikai re-
lációk szorosabbá tételére. 

Németország legelőkelőbb férfiai  moz-
galmat indítottak a magyar nyelvnek 
és történelemnek a berlini egyetemen-
való tanítása céljából és ezen akció 
nyomán a porosi kormány sQrgösen meg-
tette ai uj tansiék felállítására  vonat-

kozó intézkedéseket. Bécsben és Auszt-
ria egyébb városaiban is gondoskodni 
fognak  a magyar nyelv tanításáról. Szó-
fiából  is érkeznek hirek, melyek bizony-
ságot tesznek arról, hogy a magyar nyelv 
és tudomány Bulgáriában megfelelő  ápo-
lásban fog  részesülni. 

Most pedig azt jelentik Konstantiná-
polyból, hogy egy magyar mágnás ott 
napok óta faradozik  egy magyar tudo-
mányos intézet létesítésén, ily módon 
óhajtván állandó kapcsolatot létesíteni 
a magyar-török tudományos és kulturá-
lis körök között. 

Csernoch biboros-primás Szent Ist-
ván társulatbeli beszédjéből megtudtuk, 
hogy a magyar főpapság  is tudatára 
ébredt Keleten teljesítendő tontos misz-
sziójának. A Balkanon és a Levanteban 
nagy feladat  vár a francia  missziókat 
felváltó  magyar katolikusokra. 

Ismert dolog továbbá, hogy a török 
kormány is elhatározta, hogy a török 
egyetemen két tanszékre magyar tudóst 
fog  kinevezni. 

A magyar nyelv és tudomány tehát, 
melyet t u d ó s a i n k és professzoraink 
sehogy sem tudtak eddig a külfölddel 
megkedveltetni, hála katonáink dicső-
séges győzelmeinek, hódító útra indult 
tőlünk távol eső országokba. 

A katonáink munkája — ugy látszik, 
— sokkal alaposabbnak bizonyult, mint 
az a kontárkodás, amellyel a nemzeti 
tudomány szent Ügyét a kompillátorok 
és a stréberek hada szolgálta. 

A háború. 
Az entente tervez és a német végez. 

Az ellenség hónapokon át közös nagy 
offenzívára  készült a központi hatalmak 
ellen. Ellensúlyozni akarván Németor-
szág abbeli fölényét,  hogy kezdeménye-
zési képességükkel és földrajzi  helyze-
tük folytán  odairányithatták csapataikat, 
ahol sürgősnek mutatkozott azok harcba 
vitele, elhatározták, hogy mozgási sza-
badságunk korlátozása céljából ez év 
tavaszán egyidőben foganatosítandó  of-
fenzívát  kezdenek ellenünk az összes 
frontokon.  A németek verduni támadása 
meghiúsította azonban a szépen kieszelt 
terv kivitelét, mert még február  21-ikén, 
amikor a közös offenzívára  készülő oro-
szok és olaszok és bizonyára az ango-
lok ÍB téli álmukat aludták, a németek 
e háborúban is páratlanul álló erővel 
támadtak Verdun ellen és nagyszabású 
akciójukkal veszedelembe sodorták a 
franciák  egész védelmi vonalát. 

Amilyen gyenge és rövid életű volt 
az olaszok ötödik isonzói offenzívája, 
épp oly Bzilajnak és makacsnak bizo-
nyult az oroszok ujabb keletű támadása. 
Egyidőben vonultak föl  a reorganizált 
orosz hadak Hindenburg Rigai Dünaburgf 
vonala és a mi keletgaiicziai és buko-
vinai hadállásaink ellen. 

A németek ellen intézett támadás 
nem jött váratlanul. Még március ele-
jén érkeztek ezt az akciót jelző előze-
tes jelentések. Az igazi harc körülbelül 
tiz nappal ezelőtt öltöttek félelmetes 
arányokat. Előbb a Naroc tó mellett; 
utóbb kiterjedt az oroBZ támadás Pos-
tavy vidékére; végül már az egész északi 
fronton  a Naroc tóból fel  egészen Ri-
gáig. Az ellenség előretörései külön-
böző helyeken éjjel-nappal követték 
egymást. Ag ellenség veszteségei — 
állapítja meg a hivatalos német jelen-
tés — már tömegeik nagyságánál fog-
va kellett, hogy nagyok legyenek, de 
még a tömeg arányait és az oroszoknál 
ehhez képest megszokott veszteségeiket 
is messze felülmúlja  halottaiknak ós se-
besültjeiknek óriási száma. És e rette-
netes veszteségeik decára az oroszok-
nak nem sikerült megingatni a német 
front  egyetlen pontját sem. Kuropatkin-
nak az újonnan kinevezett orosz főhad-
vezérnek első debutjével eszerint meg 
lehet elégedve Hindenburg. 

De az oroszoknak a galicziai és bu-
kovinai fronton  intézett támadásai is 
eredménytelennek bizonyultak. Azon hat 
hónap alatt, mely a galíciai, a lengyel-
országi, volhyniai és kurlandi veresegek 
után rendelkezésére állót az orosz had-
vezetőségnek, Oroszország nagy erővel 
készült az ujabb háborúra. Emberanyag-
ban nem volt hiány, pénzről Franciaor-
szág meg Anglia gondoskodott, a mu-
níciót és az ágyukat pedig Amerika és 
Japán liferálta.  Az újból reménykedő 
oroszok még mult év december végén 
elkeseredett támadást intéztek ellenünk, 
de kétszáz ezernyi ember feláldozása 
után megint elcsendesedtek és főleg 
Szerbia érdekében megkezdett véreB vál-
lalkozásuk hamarosan gyászos véget ért. 

Most az oroszok újból kezdik a régi 
játékot. Még pedig a megszokott barbár 
taktikával. Most is rengeteg csapatok 
harcbavetésével és azok lelketlen fel-
áldozásával akarnák megingatni Borain-
kat. A Stripánál és a Kormin pataknál 
támadtak a leghevesebben, de teljesen 
eredménytelenül. Vitézeink győzelmesen 
visszaverték őket. 

A németek nyugati offenzívája  a kez-
detnél valamivel lasaubb tempóban fej-
lődik moBt tovább. A franciák  halálos 
elszántsága éB a védelmi akadályok 
sokasága megnehezitik a feladat  gyors 
keresztülvitelét, de a mi késik, nem 
múlik s a németek végleges győzelme 
biztosra vehető. 

S z e r e t e t a d o m & n y o k a t a 
frontra  szállit a Hadsegélyező 
Hivatal Átvételi különítménye, 
Budapest, IV., Váoziutca 38. 89« 
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Miniszterek fiai  a harctéren. 
Báró Harkányi Lajos kereskedelemügyi mi-

niszter folyó  évi március bó 19-én kapta meg 
az értesítést arról, hogy a két fia  közül az 
ifjabbik,  István, a besszarábiai fronton  a leg-
utóbbi harcokban ellenséges golyótól találva, 
hősi halált halt. Báró Harkányi István mint 
tüzérhadapród a mult év december óta volt 
a fronton,  hősiesen harcolt és több ízben ki-
tüntette magát. A nagyképzettségü ifjú  halála 
mélységes gyászba boritotta a szülőket. A mi-
niszter István fiáról  a következőket mondotta: 

— Mind a két fiam  katona. Az idősebbik 
eleinte a Vörös-Keresztnek volt megbízottja, 
majd önként jelentkezett katonai szolgálatra és 
a í-es huszárezredhez vonult be. Szerencsét-
len hősünk, Pista fiam,  tavaly májusban került 
sor alá. Husz éves volt, éppen érettségit tett 
és az ősszel iratkozott be a műegyetemre. 
Kevéssel azután behívták katonai szolgálatra. 
Az első honvéd tábori tüzérezrednek lett hadi-
önkéntese, majd mikor az ezred keretében fel-
állították a tarackosztályt, önként jelentkezett 
a tarackokhoz. Ezek aránylag nagyon gyorsan, 
a kiképzés után nem sok időre, már a frontra 
kerültek. István fiam  hadapród lett es mintegy 
három hónappal ezelőtt ment el a harctérre. 
Csak annyit tudtam róla, hogy a besszarábiai 
fronton  harcol. Most értesített Hazai honvé-
delmi miniszter, hogy drága, jó fiam  elesett. 
Orosz gyalogsági fegyvertől  eredő fejlövést 
kapott és nyomban meghalt. Én is és Hazai 
is azt hisszük, hogy vagy megfigyelői,  vagy 
jarór-szolgálat közben érte utói a halai, de ez 
csak következtetés, bizonyosat még nem tu-
dunk. Most várjuk a hadosztályparancsnokig 
értesítését, hogy szerencsétlen Pistánk teme-
tése iránt intézkedhessünk. 

Harkányit fiának  halála teljesen megtörte. 
A kormány valamennyi tagja azonnal kifejezte 
részvétét, a palotában pedig egymást érik a 
főúri  és közéleti kitűnőségek, akik részvét-
nyilvánítással igyekeznek enyhítni az apa nagy 
bánatát. 

Harkányi János bárón kivül a kabinet csak-
nem valamennyi tagjának fiai  a harctéren küz-
denek. 

Tisza István gróf  miniszterelnök egyetlen 
fia  a Vilmos-huszárezred főhadnagya  és több 
izben kitüntette magát a harcvonalban. 

Sándor János belügyminiszter egyik fia  mint 
zászlós vonult be t-s orosz fogaágba  került még 
pedig súlyos sebbel. Pozitiv hir a belügy mi 
niszter fiáról  mindeddig nem érkezett és a le 
sújtott szülőket csak a remény élteti még, hogy 
gyermekük talán életben van. A miniszter má-
sik fiát  az elmúlt hetekben kisérte el a ma-
rosvásárhelyi pályaudvarra, ahonnan az a harc-
térre indult. 

Báró Hazai Samu honvédelmi miniszternek 
két fia  van a harcmezőn, akik közül a fiata-
labb, báfó  Hazai Béla a besszarábiai fronton 
sebesült meg. Báró Rosner Ervin, a király sze-
mélye körüli miniszternek a fia,  aki tüzérhad-
nagy, szintén hónapok óta van a fronton.  Ba-
logh Jenő igazságügyminiszter fia  egy huszár-
ezredben szolgál hadnagyi rangban és hosszú 
idő óta frontszolgálatot  teljesít. Báró Ghillányi 
Imre fia  mint hadapród harcol és ugyanebben 
a rangban szolgál Jankovich Béla kultuszmi-
niszter fia  is. Amint ez a felsorolás  mutatja, 
csupán Teleszky János pénzügyminiszternek 
nincB fia  a harctéren, minthogy a pénzügymi-
niszter nőtlen ember. 

Az erdélyi hadosztály. 
A sajtóhadiszállásról irja az egyik haditu-

dósító a következő érdekes Borokat: Néhány 
napot töltöttem a Nyemen mellett álló erdélyi 
hadosztálynál, a melynek többnyire magyar 
csapatai derekasan kivették részüket a hábo-
rúból. Oorodicsén keresztül, amely Baranovi-
csitől északra fekszik,  jutottam egy kastélyba, 
ahol a hadosztálynak egyik brigadérosa van 
megszállva. A dandárparancsnok és a vezér-
karához beosztott egyik főhadnagy  elmondta 
nekem az erdélyi hadosztály dicsőséges sze-
replését. 

amikor a háború kitört, a hadosztály ez-
redei Stanislau vidékén gyülekeztek össze. 
Két másik hadosztálylyal együtt, az úgyne-
vezett erdélyi hadtestet alkották. Rögtön északi 
irányban nyomult előre Ivanov tábornok VIII. 
orosz hadserege ellen, amely Oroszország leg-
kiválóbb csapataiból alakult. A hadosztály 
Dzimerdzincenél vívta meg elBő csatáját augusz-
tus bó 26-án. Ivanov tábornok kitűnő tüzér-
sége lőtte az erdélyi hadosztály állásait. Mivel 
ta oroszok túlsúlya igen nagy volt, a hadosz 

tály parancsot kapott a visszavonulásra egy 
uj állásba, amelyet három napig kellett tar-
tania. Ez meg is történt. Azután következett 
az első, majd a második lembergi csata, amely-
ben az erdélyi hadosztály nyugat felől  18 kiló-
méterre megközelítette Lemberget. Már fel-
tűntek előttük Lemberg tornyai, amikor paran-
csot kaptak a visszavonulásra 

A hadosztályt kéBóbb Sanokon éB Barvi-
neken keresztül a Kárpátokba rendelték, ahol 
az volt a rendeltetesük, hogy a Dukla-szorost 
védjék. Itt állásaik előtt számos izben össze-
omlottak az orosz lovastámadások. 1914. évi 
október hó 4-én parancs jött az általános offen-
zívára, amire a hadosztály Sanokon át Chyrow 
ellen indult támadásba. Bár a divízió nem vett 
közvetlenül réBzt Przemysl első felmentésében, 
azonban mégis dicsőséggel koszorúzta zászla-
ját Chyrovnál, a Magiera-magaslatnál. Ezután 
többhetes gyilkos harc következett a San 
mellett. 

Most az a nagy feladat  hárult a hadosz-
tályra, hogy Szileziát felmentse  az orosz nyo-
más alól. Bűnm-Ermolli csapatait, köztük az 
erdélyi hadosztályt is Mezőlaborcban ültették 
vonatra és a Warta-frontra  szállították. No-
vember 14-én érkeztek meg és rögtön Censto-
chova felé  masíroztak. Ettől a várostól északra 
és Lodztól delre kerültek harcba, tehát tevé-
keny részt vettek a sikeres lodzi csatában. E 
helyen 25 orosz hadtest ellen küzdöttek a né-
met és az osztrák-magyar ezredek. Az erdélyi 
hadosztály igen makacs és véres harcokba 
került a Wartától délre, ahol Nikoiajevics 
Miklós nagyherceg át akart törni, hogy Berlin 
ellen nyomuljon előre. Miután a lodzi csata az 
oroszokra nezve kedvezőtlenül végződött, az 
erdélyi hadosztály előtt is gyengült az ellenség 
támadása. A hadosztályba tartozó 34. számú 
magyar gyalogezred, amely Vilmos császár 
tulajdona, rohammal elfoglalta  Petrikaut es a 
nagyszebeni háziezred Przedborzot. A hadosz-
tály elérte, majd at is lépte a Pilicát és e 
helyben pozicioharcokra rendezkedett be, a 
melyek a májusi offenzíváig  tartottak. 

A gorlicei áttöressel kapcsolatban a Visz-
tulától nyugatra is támadásba mentünk át. Az 
ellenségnek sehol sem hagytunk nyugtot. Kü-
lönösen hevessé váltak a harcok 1915. augusz-
tusában, amidőn az erdélyi hadosztály Ivan-
gorod alá jutott és el ls foglalta  ezt a hatal-
mas várat. A hadosztály résztvett az üldözési 
harcokban, majd át kelt a Búgon és Breszt-
Litovszktól északra folytatta  előrenyomulását. 
Legnagyobb sikerét a Jasiolda mocsár-vidéken 
érte el, ahol az ellenség makacsul védekezett. 
Az erdélyi hadosztály következő fényes  hadi-
tette Nikoiajevics Miklós uj főhadiezallásának, 
Baranovicsinek elfoglalása  volt. Ezt a várost 
szeptember 24-én hódították meg a hadosztály 
csapatai. Később a hadosztályt Baranovicsiból 
a Njemen-frontra  küldöttek, ahol még ma is 
időzik. 

A Csitaeilai Takarékpénztár 
Csíkszereda, március 27. 

Vármegyénk legrégibb és legnagyobb pónz-
inrézete szombaton tartotta meg T. Nagy Imre 
kir. tanácsos elnökletével ez évi rendes köz-
gyűlését, melyen a részvényesek — a háború 
dacára — oly nagy számmal jelentek meg, 
mint még soha. 

Az iutézet a mult évinél sokkal kedvezőbb 
eredményt mutatott fel  s tekintve a háború 
okozta gazdasági válságot, az eredménnyel 
és a végzett mnnkával mindenki meg lehet 
elégedve. 

A számadatokból csupán azt ragadjuk ki, 
hogy az intézet összforgalma  az elmúlt évben 
24,848.306 korona éB 90 fillér,  a tiszta nyere-
seg pedig 73 359 korona 46 fillér  volt és rész-
vényenkent hat és fél  szazalékoB osztalékot 
fizetett. 

Az igazgatósági tagok közül dr. Zakariás 
Manó és dr. Nagy Béni katonai szolgálatot 
teljesítenek, dr. Györgypál Domokos felügyelő 
bizottsági tag pedig a mult év őszéig, a moz-
gósítás óta katonai szolgálatot teljesített Ezen-
kívül a.fiókintézetektól  Bara Ignácz és Cseke 
Ferencz napi biztosok mai napig is katonai 
szolgálatot teljesítenek. 

A közgyűlés a legmelegebb jegyzőkönyvi 
elismeréssel emlékezett meg az intézet érde-
mes, elbuuyt ügyészéről, dr. Fejér Antal kir. 
tanácsosról, ki évtizedeket fáradhatatlan  mun-
kában töltött el az intézet kebelében. 

Az intézetnek hősi halottja is van : Soós 
András főkönyvelő,  az intézet képzett és am> 
biciósus tisztviselője, ki a magyar haza védel-
mében hősi balált halt. Emlékét a legnagyobb 

kegyelettel és elismeréssel a közgyűlés jegyző-
könyvileg örökítette meg. Az intézet benne 
v a E n e g y munkás, kiválóan képzett és lel-
küsmeretesi szép reményű tisztelőjét vesz-
tettAzelíeazeatÓ8ág a legnagyobb sajnálattal 
ioi«„tPttfl  be hoKV az intézet fáradhatatlan 
igazgató^a,GálJózsef,  ki az intézet alapítása 
óta annak fejlesztésében  rendkívül buzgó és 

S f i ^ í i t t t  indokul, állásáról jaló 
lemondását jelentette be az igazgatóságnak 

A közgyűlésen Gál József  igazgató meleg 
szavakkal köszönte meg a személye iránt eddig 
megnyilvánult bizalmat és egyben uiólag beje-
lentette állásáról való lemondását. 

Miután elhatározása véglegesnek volt te-
kinthető, a közgyűlés lemondását a legnagyobb 
sajnálattal vette tudomáBul és az intézet ke-
belében eltöltött 33 évi érdemes közgazdasági 
tevékenységeért a legmelegebb elismeréssel 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott meg, egyben 
felhatalmazta  az igazgatóságot, hogy az állás-
nak a háború után megejtendő betöltéséig, 
egy évi próbaidő és kellő biztosíték mellett, 
az igazgatói állást esetleg meghívás utján is 
betölthesse. 

A Soós András főkönyvelő  hősi halálával 
megüreseeett állást az igazgatóság ideiglene-
sen Terényi Idával töltötte be, ki az intézet-
nél már több év óta eredményesen működik. 
Az állás végleges betöltése a háború utánra 
marad. 

A közgyűlés a központi tisztviselőknek 
ideiglenesen megszavazott lakbért véglegesí-
tette, azzal a helyes indokolásBal, hogy tiszt-
viselőinek nyugodtabb megélhetését biztositva, 
egész tevékenységüket az intézet és az ahhoz 
fűződő  nagyfontosságú  közgazdasági érdekek 
szolgálatába óhajtja igénybe venni. 

A tárgysorozat legnagyobb érdeklődést ki-
váltó pontja kétségtelenül a tisztújítás volt,, 
mely sorompóba állította a részvényesek ösz-
szes érvényesíthető szavazatát. Elegendő talán 
csak annyit jelezni, hogy 113 szavazó 1590 
szavazatot érvényesitett, melynél többet már 
alig lehetett volna érvényesíteni. 

A választás erős, mondhatni kiélezett küz-
delem mellett folyt  le, mit a néhai dr. Fejér 
Antal ügyész állásának betöltése provokált. 

Külön ki kell emelnünk azonban, hogy az 
intézet közbizalma igen szerencsés válaBztást 
tett, midőn sikerült megnyernie egyik igazga-
tósági tagsági állásra Oyalókay Sándor főis-
pánt, ki az intézet működése iránt eddig is a 
legmelegebb érdeklődéssel viBeltetett. Az im-
pozánsan megnyilvánult közbizalom, mely őt 
az intézetnek megnyerte és az ő köztiszteletben 
álló egyénisége és súlya garancia a jövőre nézve, 
hogy az intézet hivatását a székelység köz-
gazdasági szolgálatában még Bókkal fokozot-
tabb mértékben fogja  ezután teljesíthetni. 

A közbizalom egyébként az intézet elnö-
kévé T. Nagy Imre kir. tanácsost 1590 szava-
zattal, tehát egyhangúlag választotta meg, ami 
kétségtelenül azoknak a kiváló bokros érde-
meknek szólott, melyet T. Nagy Imre a vár-
megye közgazdasági érdekeiért — eltekintve 
más hasonló maradandó érdemeitől — kifejtett. 
Ez az egyhangúlag megnyilatkozott közbizalom 
a legteljesebb elismerése eddigi közhasznú 
tevékenységének. 

Az igazgatóság tagjaiul Oyalókay Sándor 
főispán  1506, Pototzky Márton 1589, dr. Za-
kariás Manó 1571, dr. Nagy Béni 1583 szava-
zattal csaknem egyhangúlag választattak meg, 
mig a két további helyre Kovács Antal 1164 
és dr. Elthes Zoltán 1051 szavazattal, mintegy 
600 szavazat többséggel nyerték el a mandá-
tumot Hajnód Ignácz és id. Oál Józseffel 
szemben. 

A felügyelő  bizottság elnökévé Fejér Sán-
dor, az intézet régi, oszlopos tagja ezúttal is 
egyhangúlag, 1590 szavazattal választatott 
meg es ugyanennyi szavazatot kaptak dr. Bocs-
kor Bela éB dr. Györgypál Domokos felÜKvelő 
bizottsági tagok is. 

Előre alig megjósolható, de annál hevesebb 
küzdelem az ügyészi állásért folyt,  melynek 
három jelöltje volt Ez állásnál minden Bza-
vazat érvényesíttetett, amit csak érvényesíteni 
lehetett. Az eredmény dr. Tauber Józsefnek 
hozta meg a győzelmet, kit a közgyűlés 587 
szavazattal az intézet ügyészének választott 
meg. Ellenjelöltjei dr. Zakariás Manó 521 dr 
Gál József  482 szavazatot kaptak. ' ' 

fniiiK  Ö Z g /U I é 8 ' m e ly re?«el 9 érától egy. folytában  tartott, eate 6 órakor irt véget, 
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Titkári jelentés 
a Vörös-Kereszt-Egylet  Csíkszereda  városi 
választmányának  1915.  évi  működéséről. 

Tisztelt  Közgyűlési 
Senkisem gondolta, hogy ma 20 hói ap 

multán is langban álljon Európa; ágyuk sza-
kadatlan bömbölése s a technika legraffinál-
tabb találmányainak puskaporgőze töltse be 
a léget. Halomra dűlt a tudomány minden 
megingathatatlannak állított tétele: nem fe-
jezte be ezt a rémítő háborút sem katonai, 
sem pénzügyi, sem közgazdasági kimerülés. 
Milliók küzdenek ma is milliók ellen s e ti-
táni küzdelem nyomában az elesettek halál-
hórgésétól s a sebesültek jajkiáltasától han-
gosak az oly sok véráztatta csataterek. Xerxes 
thonűophylaei diadala, Hannibal átkelése az 
Alpokon, Nagy Sándor hadvezéri zsenialitása 
B Napoleon legendás hadjáratai nem izgatnak 
többé,'— uj Xerxesek, uj Hannibálok, Nagy 
Sándorok és Napoleonok talpa alatt remeg a 
föld  De most már a győztes fél  jó-
zan meggondolásával mondhatnók : Lenne eleg 
már a hiába való vérontásból! . . Gíborultan 
látjuk,, bogy nap-nap után, mint nyilvánul meg 
az ádáz pusztítás, a gyűlölet legmagasabb 
foka,  a szenvedelem legelvadultabb , kitörése 
e gigászi küzdelem borzalmaiban. És nincs 
mit tenni ellene. A háború furiája  ugy látszik 
nem telik már be, ugy látszik szomjúságát 
csak népek és nemzetek teljes kiirtásával tudja 
eloltani. 

Ilyen rettenetes nagy veszély, ilyen vég-
telennek látszó felfordulás  és összeomlás kel-
lett ahhoz, hogy az emberek keressék egy-
mást, hogy a szeretet és irgalmasság gyakor-
lásában egymásra találjanak. Mert való igaz, 
hogy az emberiséget e század önzése békóba 
verte. Az irgalmasság és szeretet erényeit el-
hanyagoltuk, — részvétlenek tudtunk lenni 
embertársaink bajaival, szerencsétlenségeivel 
szemben. Az Önzés sivár szempontjain kivül 
bennünket már semmiféle  nemesebb és emel-
kedettebb irányeszme nem Vezérelt. Ez a nagy 
csapás, ez a világfelfordulás  kellett, hogy 
visszatérjünk azokhoz a nemesebb eszmékhez, 
melyekből emberszeretetünk, hazafiságunk  táp-
lálkozik. íme az emberszeretet legpompásabb 
virágai ebben a rettentő világkavarodásban 
nyílnak s a puskapor fojtó  gőzében a szere-
tetről, az együvé tartozás nagyszerű gondo-
latáról, a bekeségról beszélnek 

A szeretet tetteit, a nemeslelküsóg fele-
meló cselekedeteit látjuk a Vörös-Kereszt in-
tézményeiben megnyilvánulni. Ebben a nagy-
szerű intézményben látjuk kidomborodni, bogy 
bármennyire úrrá lett a szenvedelem, az el-
vakultság a bűneiért vezeklő emberiségen, 
van egy kapocB, van egy hajszál, amely leg-
nemesebb tulajdonaiban összefűzi,  összekap-
csolja az emberiséget, — van e felfordult 
világban a békének, a szeretetnek egy pi-
czinyke szigete, ahová az emberi szenvedelem 
még nem csap fel,  hol a kereszt misztikus 
jelvénye előtt megáll a felbőszült  ember és 
magába száll Jól mondja Dr. Siundy 
„Az első esztendő" cimü munkájában: ,Az 
elválaszthatatlan Begitőtárs, a veszélyben meg-
becsülhetetlen értékű kéz, minden katonának 
gondviselője, szenvedéseinek enyhítője, az itt-
hon maradt hozzátartozók megnyugtatója: a 
Vörös-Kereszt*. 

Lássuk választmányunk mult évi munkál-
kodásában mennyiben volt harcosaink segítő-
társa, gondviselője, — mennyiben volt a szen-
vedések enyhítője s az itthonmaradottak vi-
gasztalója ? 

Tisztelt Közgyűlés I 
Kórházi  ügyek. 

Még élénk emlékezetünkben van, hogy a 
mult évi jelentés a választmányunk kizáró-
lagos kezelése alatt fenntartani  szándékolt 
kisegitőkórház eszméjét mekkora szeretettel 
ÓB mekkora Ugy buzgalommal karolta fel.  Saj-
nos ezen legBzebb éB legnagyobb programmun-
kat megvalósítanunk nem sikerült. Bár tulaj-
donképpeni hivatásunkat ebben az intézmény-
ben váitilk feltalálhatni,  mégis le kellett mon-
danunk róla, mert egyrészt a szervezés és 
fenntartás  anyagi erőnket meghaladó áldoza-
tokat kívánt, — másrészt a harcterek elhe-
lyezkedése, kórházunkat ugy is nehezen hoz-
záférhetővé  tette volna. Ily körülmények ha-
tása alatt a kisegitőkórház ügyét, — ebben 
• formában  végleg levettük napirendről, de a 
helybeli közkórház mellett szervezett és fenn-
tartott kórházban az egészségügyi felügyeletet 
átvettük. 

P. Mikó Ilona, Qyalókay Sándorné, Fejér 
Sándorné, Bodor Gyuláné, Meria Jánosné, Dr. 

Rajz Zoltánné, Botár Béláné, Nagy Gyuláné, 
Szathmáry Olga, Dr. Csedó Andrásné, Csá-
szár Jolán, Szacsvay Imréné, Dr. Filep Sán-
dorné, Gózsy Árpádné, Filep Juci, Becze Im-
réné, Kovács Antalné, özv. Szász Lajosné, 
Dr. Élthes Gyuláné, Lázár Miklósné, Böjthy 
Juliska, Strasser Mariska, Mártun Emilia, Wé-
ger Jánosné, Dr. Nagy Beniné, Dr. Sándor 
Gyuláné, Dr. Györgypal Domokosné, Veress 
Árpádné, Kovács Irenke, Szlávik Ferencné, 
özv. Balló Gáborné, Bocikor Erzsébet, Mr 
tonffy  Mariska, Dr. Fodor Antalné, Veress Juci, 
Albert Ödönné, Bartha Emma, Cseh Istvánné, 
Keresztes Antalné, Dr. Ujfalusi  Jenőné, Ko-
vácB Lajosné es Mártonffy  Böske úrhölgyekből 
állott az a lelkes gárda, amely a felügyeletet 
naponként reggeli 6 órától este 7 óráig tel-
jesítette. Fogadják e nemeslelkü úrhölgyek 
ez alkalommal is az emberszeretet neveben 
kifejlett  tevékenysegükért, a választmány tel-
jes elismeresét es ószinte köszönetét. 

A hadihölyzut örvendetes alakulása folytán, 
körülbelül az év közepén a sebesülteket inueu 
elvezényelték. Ezzel a ténnyel megszűnt a ini 
felügyeletünk.  Szeptember havaban az inter-
naiusi helyisegek emeieti részen elhelyezett 
ágyak leszerelese is megtörtént, mert ezekre 
a helyiségekre az iutézetnek szüksége volt. A 
földszinten  megmaradt 70 ágy, de a kolozsvári 
honvédkerületi parancsnoksag ugy intézkedett, 
hogy 30 ágy erejéig a földmivesiskola  is igény-
bevehetó. Így tulajdonképen ma is a 100 agyas 
kisegítő-kórház rendelkezesre áll. 

A kórház ügyek ismertetéséhez tartozik, 
hogy a sebesültek ápolása és gyógykezelése 
körül elért eredménnyel is foglalkozzunk.  Nem 
áll módunkban tisztán a csíkszeredai sebesült 
és betegápolást ismertetni, de 1914 augusztus 
1 tói 1015. augusztus 31-ig terjedő időközt 
illetőleg az egesz vármegyére vonatkozólag 
megtehette in. Mondanom sem kell, bogy az 
eredmény túlnyomó resze Csíkszeredára esik. 

Az emiitett 13 hónap alatt vármegyénk 3 
kórházában 1661 sebesült és beteg harcos ér-
kezett. Ebból csupán 4 halt meg, 1480 pedig 
gyógyultan távozott s igy az országos atlagban 
89.3 °/0-al Csikvármegye a második helyre 
került. 

Tagadhatatlan annak döntő fontossága,  hogy 
a harcvonaltól tavolabb esvén, ide súlyosabb 
sebesültek nem igen kerülhettek, de eltekintve 
ettől, a kiválóan szép eredményben kétségte-
len részük van lelkiismeretes és képzett orvo-
sainknak. Gyergyószentmiklóst illetőleg a Vö-
rös Kereszt ottani fiókjának  feladata  az elis-
merés babérkoszorúját nvujtani az ottani or-
vosoknak Itt a vármegye középpontjában 
Dr. Veress Sándor igazgató-főorvos  szeretettel-
jes, mindenre kiterjedő intézkedéséi. Dr. Hirsch 
Hugó, e nagytudásu sebész főorvos  eredmény-
dus mütetje és drHarmat L90 belgyógyászati fő-
orvos lankadatlan szorgalma és lelkiismeretes 
tevékenysége tette lehetővé, hogy a szép ered-
ményre büszkék lehessünk. Az ég áldását so-
hase vonja meg tőlük 1 (Folyt, köv.) 

— Adakozzunk az eleset t hő-
sök özvegyei és árvái j a v á r a ! 
Hadsegélyező Hivatal föpenztara, 
Budapest , Képviselőház. 

KALAP-TEREI^ 
Van szerencsém a nagyér-
demű hölgyközönséget érte-
síteni, hogy Budapesten, több 
idei tartózkodásom alatt a 

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

Becses p á r t f o g á s u k a t  ké r i 
Weigelné Müller Juliska utóda 

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

Tanuló kisasszonyoknak, kik saját részükre 
Is begyakorolnák magukat, különórákat ad. 
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Népkölcsön. 
A német birodalmi gyűlésen Helfferieh  kincs-

tári államtitkár jogos büszkeséggel mutathatott 
rá arra a tíz és fél  milliárdos eredményre, 
melyet — a külföldi  és harctéri jegyzések szám-
bavétele nélkül — odahaza tisztán maguk a 
németek jegyeztek. A háború husz hónapja 
alatt a német nép kerek harminchat milliárdot 
adott össze a haza védelmének a a győzelem 
biztosításának céljaira. Ez az uj hadikölcsön, 
amit most ajánlott fel  a birodalom lakossága, 
további fél  esztendőre biztosítja a háború költ-
ségeinek fedezését. 

Oly eredmény ez, mely fényesen  bizonyítja 
a német nép rendületlen hitét és a háborúnak 
ránk nézve kedvező kimenetelében s azt, hogy 
a lakosságnak meg az a része is, mely leg-
inkább sóvárog a béke áldásai után, sietett 
hozzájárulni a maga kis jegyzéseivel a hadi-
kölcsön sikeréhez, mert tudván tudja, hogy 
mentül nagyobb az áldozatkészség s ezzel 
mentül inkább fokozzuk  fegyvereink  erősségét, 
katonaink teljesítő képességét: annyival kö-
zelebb jutunk a háborúnak óhajtott befeje-
zésehez. 

A neme; népnek ez a céltudatos jövőbe 
látása lelte odaát a negyedik hadikölcsönt 
— ahogyan Helfferieh  talalóan elnevezte — 
valósagos n é p k ö l c s ö n n é . Mindenki részt-
vett benne, aki csak tehette. 

Nálunk Magyarországon is, éppenugy, mint 
Ausztriában, szintén hamarosan elerkezik az 
ideje a negyedik hadikölcsön kapunyitásának. 
Mi nem vagyunk oly nagy és gazdag nép, 
mint aminő a német szövetséges. De azért a 
leíkesedes, hit, bizalom éB hazafiúi  áldozat-
készség nálunk sem kisebb, mint Németország-
ban. Mutattak ezt az előbbi kölcsönök ered-
ményei, melyek aránylagosau bízvást és büsz-
kén parhuzamba állíthatók a német kölcsönök 
sikereivel. Nálunk is: népkölcsön volt a hadi-
kölcsön, mert jofelet  eddig is a kis emberek 
jegyeztek. Az lesz ezentúl is. 

A mi népünk is tudatosan, józan megfon-
toltsággal hozta áldozatait a haza oltárára. 
És hozza ezentúl is. Mert rendületlenül bizik 
a győzelemben és bár sóvárogva, mégis nyu-
galommal várja a béke korszakának eljöve-
telet. De tudván — tudja azt is, hogy mind-
aketiőnek hozzánk közelebb segítéséhez — 
pénz kell. Ha tehát pénz kell: ezt is áldoz, 
kitől mi telik, megnyugvással, mert biztos 
benne, hogy a pénzét jó helyre adja és tulaj-
donképpen nem is áldozatot nyújt, csak elő-
leget es belektetést, mely bőven' meghozza a 
maga gyümölcseit. 

Bízvást reméljük tehát, hogy a mi nép-
kölcsönünk is, ha eljön az ideje, iţjra fényes 
eredménnyel fog  zárulni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezés. Dr. Rajz Zoltán csíksze-

redai máv. segédtitkárt a miskolci központi 
üzletvezetóséghez helyezték át. Az áthelyezés 
igen jelentős előnyt és haladást jelent 

— Kitüntetés. Becze Gábor m. kir. 9. 
honvéd huszárhadnagyot az ellenséggel szem-
ben tanúsított kiválóan vitéz magatartásáért a 
nagy ezüst vitézségi éremmel tüntették ki, mely 
immár a harmadik kitüntetése. A derék katona 
a mozgósítás óta állandóan a harctéren van 
és mindig a fronton  küzd. Jelenleg 14 napi 
szabadságra hazaérkezett. 

— Előléptetés. Pap László m. kir. 24. hon-
védgyalogezredbeli szakaszvezetőt hadapród-
jelölt-őrmesterré nevezték ki. 

— A kolozsvári tankérület uj főigaz-
gatója. A király, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére Szentimrei István 
nagyszebeni állami főgimnáziumi  igazgatót a 
kolozsvári tankerület főigazgatójává  nevezte ki. 

— Gyászrovat. Csikszentimrei Fodor Fe-
renc földbirtokos,  Szilágyvármepye közigazga-
tási bizottságának sok éven át volt tagja, 69 
éves borában Szamosardón meghalt, 
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— Kinevezés. A koloaavári fosta-  és tá-
virda-igazgató a gyimesfe!s<Hoki  postamesteri 
állásra Bódé Ádám máv. tartalékost- kinevezte. 

— A aároel sorsjáték hocám. Az oro-
szok által feldúlt  Bárosi falvak  felsegélyezésére 
rendezett, tárgy sorsjáték sorsjegyeinek hozása 
márchts 20-án tartatott meg. A sorsolási jegy-
zék a hivatalos érák alatt megtekinthető a 
főispánt  hivatalban. Miután vármegyénkben a 
harminceares seriából jelentékenyebb mennyi-
séget vásároltak meg, e helyen közöljük, hogy 
e sorozatból nyerőnek kihúzattak a 30021. és 
30452. számok. 

— A király és Majláth püspök szür-
kéi. Nagyon kedves és jellemző az a kedves 
történet, amely itt következik: Az erdélyi ré-
szekben nagyon jól ismerik a püspök négy 
szürke paripáját, melyek árkon-bokron, girbe-
görbe erdei, mezei utakon falucskáról,  falucs-
kára viszik a fáradhatatlan  fópásztort,  aki a 
háború alatt ie szorgalmason látogatja a hiveit. 
Most ia éppen ugy jáija vigasztaló útjait, mint 
eddig. De a törvény igazságos szava hadba 
Bzólitotta a jól ismert szürkékét is, amelyek 
hivatalos útjaikon kivül, ott a püspöki székhe-
lyen is sok kötelességet végeznek és mint 
mondják: boldognak, boldogtalannak rendel-
kezésére állanak. Nemrégiben a püspök, mint 
megirtuk, magánkihallgatáson volt a királynál, 
őfelsége  kedvelt emberével szemben sokat 
engedett a kihallgatás formaságaiból  éB még 
arról is szó esett, hogy a hires szürkék is 
háboraba kerültek és ez nagyban fogja  aka-
dályozni a püspök útjait, mivel a falvakban 
is kevés a ló és az ökör, melyek a tengelyig 
érő sárból kiszokták segiteni a püspök fogatát. 
Kihallgatás után Bajorországba ment a püspök 
és amig odajárt, megindultak a táviratok és 
legfelsőbb  intézkedésre a visszatérő egyház-
fejedelmet  már otthon várták a nevezetes 
szürkék. 

— Balog Fereno ezredes kitüntetése. 
A Szatmáron megjelenő Szamos irja: Ő Fel-
sége a király csikszentkirályi Balogh Fejenc 
ezredesnek, a szatmári honvédállomás népszerű 
parancsnokának a háborabao teljesitett kitűnő 
szolgálatai elismeréséül a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjét adományozta a katonai érdem-
kereszt szallagján A kitüntetett ezredes, aki 
típusa a vérbeli hivatásos katonának, szatmári 
állomásozása alatt barátságos modorával, pá-
ratlan igazságérzetével igazi ápolója a polgár-
ság és katonaság közötti jó viszonynak és 
éppen ezért jól megérdemelt kitüntetésének 
hire őszinte örömet fog  kelteni a város társa-
dalmának minden rétegében, ahol már eddig 
is olyan széles körű népszerűségre tett szert, 
mintha évek óta élne közöttünk. 

— A fémtárgyak  beszolgáltatása. Egyes 
napilapok a honvédelmi miniszternek a fém-
tárgyak beszolgáltatásáról kibocsátott legutóbbi 
rendeletét helytelen szövegezéssel közölték, 
amennyiben azt irták, hogy a fémtárgyak 
beszolgáltatási határidejét elhalasztották. A 
határidőt nem halasztották el, hanem csak 
meghosszabbították, u~y hogy fémtárgyakat 
változatlanul és állandóan be kell szolgáltatni. 
A rendeletben erre megszabott legvégső hatá-
ridő jvlius 31-ike. 

— Nem kell megismételni a felmen-
tési kérelmeket. A kereskedelmi miniszter 
leíratott intézett a kolozsvári kereskedelmi 
éB iparkamarához, amelyben tudatja, hogy az 
ipari és kereskedelmi érdekeltség köréből 
előteijesztett azok a kérvények, amely a legu-
tóbbi két bevonulási határnapon bevonulásra 
kötelezett, illetve a politikai hatóság által be-
vonulásra halasztást nyert cégtulajdonosok, 
avagy alkalmazottaknak a népfölkelési  tény-
leges Bzolgálat alól való felmentésére  irányul-
nak, a nevezett minisztériumban most már 
az elintézés végső stádiumába jutottak. Ez 
alkalommal a miniszter rámutat arra a körül-
ményre, hogy ismételten tapasztalta, miszeriut 
a folyamodók  oly esetekben, midőn kérvényük 
akár régebben, akár legutóbb egy izben elu-
tasittatott, felmentést  célzó kérelmüket töme-
gesen megismétlik. A kérelmek ily megismét-
lése maguknak a folyamodóknak,  valamint az 
érdekeiteég különböző képviseleteinek, ugy 
szintén az egyes véleményező szerveknek 
legtöbbször felesleges  munkát és fáradtságot 
okoz, a kereskedelmi minisztériumban pedig 
számos nehézséget támaszt, anélkül, hogy a 
folyamodók  célt érnének, miután a már egyiz-
ben elbírált kérelmek» a mennyiben időközben 
valamely döntő jelentőségű ujabb körülmény 
fel  nem merttlt, természetszerűleg ismét vissza-
utasittatnak. Ugyanezért az ilyea ujabban be-
nyújtott felmentésre  irányaié kérvényeket a 
minisztérium érdemleges tárgyalás nélkül irat-
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tárba helyeztetni szándékozik és csupán eiy 
egészen kivételes esetekben l«sz hajlandó a 
már egyizben elutasított kórelmet ujabb meg-
fontolás  tárgyává tenni, ha időközben a ké-
relem elutasítása óta valamely a folyamodó 
ipari vagy kereskedelmi vállalat fentartáaa 
szempontjából elhatározó jelantfisógii  fordulat 
(pl. haláleset) áll be, mely természetszerűleg 
a kérvény előző tárgyalásánál -figyelembe  ve-
hető nem volt. 

— Könyvbe foglalják  a snéketynég 
háborús dicsőséget Marosvásárhelyről Ír-
ják: A Székely Egyesület, melynek tekinté-
lyes múltja és jelentékeny anyagi, erkölcsi 
ereje ismeretes, a napokban tartotta ezidei 
rendes közgyűlését, amelyen Sebess Dénes 
kir. táblai tanácselnök indítványt terjesztett 
elő arról, hogy a mostani háborúban oly pá-
ratlan vitézséggel résztvett székelység hősei-
nek éB cselekedeteinek emléke egy hősök 
emlékkönyvébe objektíve leírva megörökíttes-
sék. Az indítványt a közgyűlés időszerűnek 
találta. Egy ilyen emlékkönyv megírásával ós 
szerkesztesével a közgyűlés Benedek Eleket 
ós Gaál Mózest bízta meg és a költségekre 
egyelőre előirányzott 10 ezer koronát A mtt 
marosvásárhelyi és marostordai részének me-
gírására Szász Bélát, a .Székely Napló* szer-
kesztőjét kérték fel.  Gagyi Jenő egyesületi 
tag előadta, hogy egy székely fóur  Orbán 
Balázsnak: „A székelyföld  leírása* cimü na-
gyérdekü munkájának átdolgozására és modern 
szellemű feldolgozása  végett 30 ezer korosát 
ajánlott föl.  A mű szerkesztésére egy történeti 
bizottság is alakult már, kérte erre nézve a 
Székely Egyesület támogatását. A közgyűlés 
készséggel Ígérte az egyesület nevében a maga 
támogatását és nagy örömmel vette tudomá-
sul a derék székely fóur  adományát 

— Drágább lett a patika. Csikvármegyé-
hez tegnap érkezett meg a belügyminisztérium 
ama rendelete, amelyikről már hírt adtunk 
és amelyik az országos közegészségügyi ta-
nács javaslatára megengedi április 1-től szá-
mítva, hogy a gyógyszerészek, tekintettel az 
élelmi és ipari cikkek rohamos emelkedésére, 
a receptek árához a gyógyszerészeti munkála-
tok dijának 20 százalékát hozzászámítsák. E 
rendelkezés ideiglenes jellegű. A gyógyszeré-
szek kötelesek a 20 százalékot a vényen kü-
lön feltüntetni. 

— A negyvenhét és negyvennyolc 
évesek bevonulása. A honvédelmi miniszter 
rendelete értelmében mindazok az 1868. és 
1869. években született és a népfölkelési  be-
mutató szemlén vagy utóbemutató szemlén 
népfólkelés  fegyveres  szolgálatra alkalmasnak 
talált népfölkelésre  kötelezettek, továbbá az 
1865. évi január elseje és az 1897 évi decem-
ber harmincegyedike között született és a 
népfölkelésról  vagy a hadiszolgáltatásról szóló 
törvény alapján kirendelt (igénybevett), de 
ebből a szolgálatból . időközben elbocsátott 
magyar állampolgárok (munkások, kocsisok, 
hajcsárok), akiket népfölkelési  bemutató szem-
lén, népfölkelési  felülvizsgálaton,  pótszemlén, 
vagy utóbemutató szemlén népfölkelési  felül-
vizsgálaton, pótszemlén vagy utóbemutató szem-
lén népfölkelési  fegyveres  szolgálatra alkal-
masnak találtak, az idei április ötödikén ameny-
nyiben nincsenek névszerint fölmentve  — nép-
fölkelési  tényleges szolgálatra bevonulni tar-
toznak a népfölkelési  igazolványi lapon fel-
tüntetett honvédkiegéazitó, illetőleg közös had-
seregbeli kiegészítési kerületi parancsnokság 
székhelyére. 

— Vaj behozatal. A Skandináv országok-
ból és Hollandiából — a kereskedelmi és ipar-
kamara értesítése szerint — vaj közvetlenül 
nem hozható be. bevásárlás ugy mint Auszt-
riában éB Német birodalomban Magyarország 
részére is centrálisán eszközöltetik. A centrá-
lis bevásárlásban magyar részről a Haditer-
mény részvénytársaság vesz részt. 

— Ujabb rendelet a hadisegélyről. 
A honvédelmi miniszter ujabb rendeletet in-
tézett a közigazgatási hatóságokhoz a hadi-
segély ügyében. A rendelet értelmében az 
olyan esetben, mikor valakinek huzamosabb 
ideig folyósították  illetéktelenül a hadisegélyt, 
a miről azonban a segélyezett nem tudott, 
tulélvezett segélyt levonni nem szabad. A ren-
deletnek es az intézkedése *zokra az esetekre 
vonatkozik, a mikor az illető, a ki után a 
segélyt folyósították,  meghalt, a halálesetről 
azonban hozzátartozói egyáltalában nem tudtuk 
semmit. Abban az esetben azonban, ha a se-
gélyt élvezők tudtak az illető hozzátartozó 
elestéről, vagy eltűnéséről, de ezt a körülményt 
szándékosan nem jelentették be, a segélyt le 
kell vonni Qrdekez újítást is tartalma* a 

rendelet: art, bogy abadlsegéfytMjósitó  ha-
tóságnak jogában ált még a végleges nyugdíj 
folyósítása  előtt eMteget «tal a n & l j m a á L 
nek. Ennek aa eWegnek atbarának katt IMIIM, 
hagy a segélyezendők mégélbetése biztosítva 
tegyen belőle. De est az etótoget annakidején 
le kell vonni a nyugdíjból. 

— Hangszereket a katonáknak! A 
Hadsegélyző Hivatal kéri az áldozatkész, ha-
zafias  magyar társadalmat, hogy legyen segjt-
séftre  a harctéri hősöknek gondűző hangsze-
rekkel való ellátásában. A különböző frontok 
katonáinak egyre sűrűbben megnyilatkozó 
szükséglete az, hogy a vészes harcok pihenőin 
a zene hullámaiban mintegy lelki fUrdóhöz 
jussanak, érzéseiket kifejezhessék  és harci 
kedvüket fokozhassák.  Szájhártnonikák, húzós 
harmonikák, okarinák, hegedűk, réz és fafu-
volák, klarinétek, tárogatók, citerák, gramo-
fonok  kellenének minél nagyobb számban: 
aki csak teheti, küldjön egyetmást a Hadae-
gélyeaő Hivatal utvételi különítményének (IV. 
Váczi-utca 38.), amely a hangszereket kész-
séggel Bzállitja az összes frontokra. 

— Kisiparosok éa kiskereskedők azá-
badságolasa. A marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamara tudatja az érdekeltekkel, hogy 
a cs. és kir. hadügyminiszter ur 133186/1510. 
oszt. szám alatt kelt rendeletében felhatal-
mazta a katonai parancsnokságokat» hagy töb-
bek között azon kiskereskedőknek éa kisipa-
rosoknak, akik arczvonalbeli szolgálatra al-
kalmatlanok s a mögöttes országrészekbea 
teljesítenek szolgálatot — amennyibea a ka-
tonai tekintetek ezt megengedik — eaetról-
esetre rövid, 8 napnál rövidebb szabadság en-
gedélyezésével módot adhassanak arra, hogy 
üzemüknek vagy üzletüknek utánanézhessenek, 
a legszükségesebb üzleti teendőket (nyersanyag 
beszerzés, számadás lezárása, hitelügyek »tb) 
elvégezhessék. Ahol az üzleti viszonyok ezt 
indokolják, helye lehet időszakonként iamét-
lődéleg egy két napi szabadság engedélyezé-
sének. Hosszabb szabadságok engedélyezését 
a nevezett miniszter ur katonai okokból nem 
tartja engedélyezhetónek. A kereskedelmi mi-
niszter ur felkérte  a m. kir. honvédelmi mi-
nisater urat, hogy a fenti  kedvezményeket a 
m- kir. honvédség és népfelkelés  állományába 
tartozókra ÍB terjessze ki. 

— A katonai szabadságért folyamodók 
figyelőiébe  ajánljuk a honvédéin! miniszter 
ujabb rendeletét; mely szerint a harctéren ka-
tonai szolgálatot teljesítő népfölkeléfc,  tarta-
lékosok, tavaszi mezei munkára 3 havi fel-
mentést vagy ennél rövidebb ideig te ijedő soa-
badságot nem nyerhetnek. Ugyancsak kiterjed 
a honvédelmi miniszter ezen rendelete a me-
netalakulásokbao vagy a hadrakelt sereg kör-
letében szolgáló egyeoekre is. 

— A trónörökös a székely gyalog-
hadosztálynál. A trónörökös már másodszor 
latogatta meg az erdélyi gyaloghadosztályt, 
mióta a háború tart Hosszú glédában állott 
a két díszzászlóalj a hóval boritott erdőtisz-
táson, alig négy kilóméternyire az oroszóktól. 
Csukott koronás zárt autó hozta, udvari sofförrel 
ég lakájjal. Ezután jöttek a kíséret antói. A 
menetet egy teherkocsi, meg egy négyes szán 
zárta be. Könnyedén lépett ki autójából, fo-
gadta a jelentéseket éB pár perc múlva már 
ott hangzott hangos magyar beszéde a bakák 
frontja  előtt Minden kitüntetett legényhez volt 
egy-egy elösmeró szava. Első kérdése mindig 
ez volt: 

— Magyar? 
Ha igenlő választ kapott: 
— Hol kaptad a vitézségi érmfc?  Mit 

csináltál? Derék legény, jé katona vagy, jó 
példával jársz elől. Nagyon örülök, hogy ezt 
megmondhatom neked, remélem, ezután is 
ilyea leszel 1 

A szemle után a kitüntetések «""fragztáfla 
kiivetkezett A trónörökös maga tűzte ™vnli»n 
legény mellére az ezüstöket A trónörökös ez-
után felszállott  a kocsiba és a SS-osők egyik 
ütegének fenyőflizéres,  zászlódiwea kapnj&elé 
hajtatott Itt Ludmaa Emil, a hős Kázados 
tett neki jelentést, utána az üteg valamennyi 
tisztjét éa kitűntetett emberét szólította meg. 
A szemle ezzel véget ért 

— Folytatása követkeaUt Az mik 
szaklappal történt, begy olyan cikket akart 
köareadni, amely ellen a cenzorának kittet*» 
volt. A kitartóan dolgos* vörös piajbáu azu-
tán törölte az egész cikket a cinétél kezdve 
és semminek sem. kgalmMett feint  a 
köolemény végére jegyezett ama két szónak, 
amely ezt fogiaJJa  magéba»: •Folytattok kö-
vetkezik*. 
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— Asta Nielsen-est a moziban. Igen 
érdekes műsora lesz a mozinak vasárnap ápri-
lis hó 2-án. Asta Nielsen- a világhírű mozimü-
vésznó ezúttal a .Fólépcső-hátsólépcső* cimü 
3 felvonásos  legifjabb  vígjátékban fogja  ragyog-
tatni elismert kiváló tehetségét A nagy mű-
vésznő ezen qj szerepkörében is nagy talen-
tumával, megkapó közvetlenségével és művészi 
finomságával  nagy hatást log gyakorolni a kö-
zönségre. A műsornak kiemelkedő pontja lesz 
.Az entente utolsó napjai a Dardanellákon" 
cimü páratlan sikerű szenzációs harctéri fel-
vétel, mely egy teljes felvonás  keretében 26 
képben a világháború egyik legnagyobb fon-
tosságú harcterének, a Dardanelláknak esemé-
nyeit mutatja be gyönyörű eredeti felvételek-
ben. És végül a .Kincses postakocsi" cimü 
megható dráma kerül bemutatásra. 

— Áthelyezett gyógyszerészügyi tiszt. 
Barla Dezső gyógyszerészügyi tisztet, aki a 
soproni tartalekkorházban teljesített szolgála-
tot, a pozsonyî  katonai paraucsnoksag Inns-
bruckba helyezte át. 

— Meghívó. A csikszeredai Kereskedői 
kör 1916. évi ápriüs hó 2-án vasárnap délután 
3 órakor tartja XXll-ik rendes közgyűlését, 
tekintet nélkül a tagok megjelent Bzamára. 
Tárgysorozata a következő: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítők kiküldése. 3. Száma-
dások és költségvetés előterjesztése. 4. 2 vá-
lasztmányi tag választása, ő. Indítványok. 

— Uj osoda. A világ csodái megszapo-
rodtak : 24 fillérért  mindenki megveheti a 
legjobb magyar irók legszebb, legnepszerübb 
regényéit, amelyek a .Milliók könyve" gyüj-
temenyében jelennek meg. A vállalat minden 
egyes száma egy teljes befejezett  regény. Se-
hol a világon ilyen olcsó áron nem kapható 
Mttvésztt értékű könyv'. A Milliók könyveben 
megjelenő 24 filléres  regényei rendeseu 3—4 
koronaba kerülnek. Eddig megjelent: 1. Her-
czeg Ferenc A láp virága 2. Szomaházy Ist-
ván Mesék az írógépről 3. Farkas Pál Egy 
önkéntes naplója 4. Doyle Az üldöző 5. Mik-
száth üalamb a kalitkaban 6. Pcmberton A 
kronstadti kém 7. Heltay Family Hotel 8. Mo-
eller Az aranycsináló regénye. Előfizetési  ára 
egész (26 regeny) 6-korona, félévre  (13 regeny) 
3.20 korona. Kiadóhivatal Budupest, VI., Aud-
rassy ut 16. sz. Kapható Vákár L. köny vke-
reskedésében is Csíkszeredában. 

— A hadsegélyező bélyegek és az 
ügynökök. A Hadsegélyezó Hivatal az ügy-
nöki visszaélések minél hathatósabb megelő-
zésére az összes polgármesterekhez, főszolga-
bírókhoz és községi jegyzőkhöz részletes tá-
jékoztatót küldött, melyben újra leszögezi, hogy 
ügynököket a saját kiadványai terjesztésében 
nem foglalkoztat  Fölhívjuk a figyelmet  a had-
segélyező jótékonysági bélyegekre, melyeket 
mindenki tetizóse szerinti mennyiségben vásá-
rolhat a Hivataltól, de fólragasztásuk  valamely 
mülapra vagy egyébb elárusított cikkre egyál-
talán nem jelenti azt, hogy a kérdéses cikket 
a Hivatal javára vagy a Hivatal égisze alatt 
árusítják. Ha bármely cég ügynöke mégis ilyen 
megtévesztő kijelentésekkel dolgozik, át keli 
adni a legközelebbi rendőrhatóságnak. A Hi-
vatal reméli, hogy a tájékoztató részletes, pre-
ciz adatai után az ügynöki visszaélések min-
den stratégiája összeomlik. 

L E G Ú J A B B . 
Az oroszok sikertelen támadásai. 
500 olasz hulla egy zászlóalj előtt. 

Budapest,  március  28. 
(.Hivatalos.)  Hófer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnök  helyettese  a  főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orosz hadszintéren, Bojánlól északra oro-
szok, miután akadályainkat helyenkeni felrob-
bantották, ismételt ;u megkísérelték, hogy állá-
sainkba behatoljanak. Az összes tamadabokai 
ellenség tekintélyes veszteségei mellett vertük 
vissza. A Strapa torkolatatui északkeletre 
orosz osztagoknak éjszakai előny omuláai ki-
Bérlete már az előtérben levő aknaink alapos 
hutásán hiusult meg. Bessarabiai harcvonalon 
és Olykánál ellenseg tüzérségé ekukebben 
tüzelt. 

Olasz hadszíntéren a görzi hídfőnél  harcok 
tovább folynak.  DoLerdoi fensik  szakaszan 
mindkét fel  tüzérségé elénk tüzelést kezdett. 
Olasz részről a Monte San Michele északi lej-
tőjén és San Martinónál tamauasokat kísérel-
tek meg, melyeket azonban könnyen vertünk 
vissza. Selztói keletre harc még folyik.  Plöeken-
szakaszon is ineghiuüuiiak ellenseg összes ta 
madásai. A derék kannthiai 8 ik szamu tábori 
vadaszzaszioalj harcvonala előtt több mint öOO 
hulla fekszik.  Tiroli harcvonalon tüzérségi hat-
cok és a Judikarialtban voltak elenkebbek, mint 
rendesen. 

Mivel hogy Venezia tartomany területén az 
Isonzó-harcvonal fele  irányuló elenkebb vasúti 
forgalmat  állapítottunk meg, repülőink ottani 
vasutat bombázták. 

Délkeleti hadszintéren nincs ujabb esemény. 

Ujabb tömegtámadások 
Hindenburg frontja  ellen. 

Berlin,  március  28. 
(Hivatalos.)  A német  nagy  főhadiszál-

lásról  jelentik: 
Nyugati hadszíntérén Saint-Eloitól délre 

elénk közelharcok fejlődnek  angolok által rob 
bántott tölcsérek körül es csatlakozó vonala-
kon. A Maas mindkét oldalán huzodo harcvo 
nal heiyzeterol nincs ujabb jelenteni vaio. 

Keleti hadszíntérén oroszok a Postawy 
mellett álló nemet csapatok ellen újból friss 
tömegeket hajtottak előre. A Saur-Brucki had-
test csapatai ellenség minden tamadasaival 
szemben vitézül kitartanak. Az oldalukon har-
coló brandenburgiak, hannoveriek, es halleiek 
elölt elienlel igen súlyos vesztesegei mellett 
törtek meg kdt orosz hadosztálynak egyinási 
hullámszerűen kovetó támadásai. Ugyanezen 
sors erte oroszoknak éjjel is megismetelt ki 
sérleteit, amelyekkel a Mokzyce mellett elvesz-
tett területet akarták visszahódítani. 

Balkán hadszintéren a Doirán-tó melletti 
állasaink ellen intézett ellenséges legi támada-
aok viszonzásául tegnap egy nemet repülóraj 
Saloniki videkere hatolt eiore es bőségesen 
bombázta uj kikötőt, petróleum-kikötőt, vala-
mint várostol északra elterülő ellenséges tábort. 

Szerkesztői üzenetek. 
L.-nó. Névtelenül beküldött cikkeket nem 

közlünk. 

Z0N60RÂK 
szakszerű h a n g o l á s á t és 
javitását, a legjutányosabb 
árszámitással e l v á l l a l o m 

FLIEGER ANDOR 
Csíkszereda, Kossuth L-utca 66. 
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Szám : 163—1916. 

Faeladási hirdetmény. 
Kozmás községházánál 1916. év i 

április h ó 13-án délelőtt 10 órakor 
zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyil-
vános szóbeli ajánlati versenytárgyalá-
son eladatik: 

A) Kozmás község Nyáros nevll erdő-
részében 10*2 k. holdas vágásában be-
csUlt 470 m9 tölgy- és 169 m" lucfenyő 
haszonfa,  13 ms lucfenyő  kéreg, 184 m8 

bükk, gyertyán és tölgy-, 24 mk fenyő 
tűzifa  anyag. 

Kikiáltási ára 5164 korona. Bánat-
pénz a kikiáltási ár 10 százaléka. 

B) Lázárfalva  község Nagyverem 
nevll 2-6 kat. holdas vágásterületén hó-
vihar által kidöntött és megingatott 670 
darabból álló 679 m8 nettó haszonfát 
és 63 ms lucfenyő  kérget tartalmazó 
faanyag. 

Kikiáltási ár 6200 korona. Bánat-
pénz a kikiáltási ár 10 százaléka. 

Az A) rész Kozmás községtől 2 kilo-
méterre, a B) rész 8 klmtre fekszik. 

Kihasználási idő 1 év, mely indokolt 
körülmények tolytán meghosszabbittatik. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az érdekelt erdőbirtokosoknál és a Csík-
azentmártoni m. kir. járási Erdőgond-
nokságnál megtekinthetők. 

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

Kikiáltási áron alól eladás nem tör-
ténik. 

Csikszentmárton, 1916. évi március 
hó 23-án. 

M. kir. járási Erdő-
gondnokság. 

íainlÍBlBliafBlgligfBlglTEíel51BlBl5 í̂BIál5ir51 

Zsu pszaimat 
minden mennyiségben 
veszek, 8 — 10 koro-
náért kalongyáját, a 
csikszeredai fogház-
épü let be beszállítva 

Fenyves Aladár \ 
sorraktáros, Csíkszereda, fflikó~u.  22. | | 

14—1916. végreh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-c. 102. §. értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 1915. évi 
P. Jv. 2067. számú végzése következtében dr. Ko-
vács (jyáiiás csikszeredai ügyvéd által képviselt 
Imre Áron csikszentmíklósi lakos javára 47 ko-
rona 80 fillér  s jár. erejéig 1915. évi december 
hú 15-én foganatosított  kielégitési végrehajtás utján 
lc- és felülfoglalt  és 655 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. m.: juhok, fák,  széna, Btb. 
stb. nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszeredai kir. járásbíróság 
1915. évi P. K. 2067. számú végzése tolytán 47 
K 80 f  tőkekövetelés, ennek 1911. évi március 
31. napjától járó 5u / 0 kamatai, 1

/ 'B
0 /0 váltódij és 

eddig összesen 100 korona 40 íUlérben bíróilag 
mái- megállapított költségek erejéig, a végrehajtást 
szenvedő lakásán Csikszentmiklóson leendő meg-
tartására 1916. évi április hó 5-lk napjának 
délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel 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. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 

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

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 lsőrendű 

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

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

10 évi garancial 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

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

Lakása: Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 
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Szám. 221—1916. 
Legelő bérbeadási hirdetmény. 

Csikvármegye magánjavai tulajdonát 
képező Csikszentmárton 11. határreszben 
fekvő 

A) Uzvölgyi erdőbirtok BaskahavaB 
nevü 80-8 k. holdas, kaszálásra ie al-
kalmas legelő és IS26-2 k. hold mér-
sékelten legeltethető erdőterülete, va-
lamint 

B) a Csobányosvölgyi erdőbirtok 
Nyikuláj sarok, Anyató, Alsófürész  telep, 
Keresztee és Sólyomtár nevü részben 
kaszálásra is alkalmas 410 k. hold le-
gelő területe és a Csobányos és Sulcza 
patakra hajló juhval és mérsékelten 
szarvasmarhával is legeltethető 3367*1 
k. hold erdőterületének legeltetési joga 
1916. évi április hó 6-an delelőtt 
10 órakor Csikcsekefalva  község-
házában zárt írásbeli ajánlattal egybe 
kötött nyilvános szóbeli ajánlati ver-
senytárgyaláson 1916. évre bérbeadatik. 

Kikiáltási ár az A) részre 600 ko 
rona, a B) részre 2000 korona. Bánat-
pénz a kikiáltási ár 10 százaléka. 

Abban az esetben, ha a B) alatti 
Csobányosvölgyi rész egy darabban való 
bérbeadása nem sikerUl, megkisérelte-
tik az egész területnek 4 részben, ne-
vezetesen : 1. Nyikoláj-sarok, 2. Bogár 
sarok, 3. Keresztes, 4. Zugó és Sólyom-
tár nevü részekben való bérbeadása 
900, 300, 500 és illetve 500 korona 
kikiáltási ár alapul vétele mellett. 

Utóajánlatok, vagy a feltételektől 
eltérő ajánlatok figyelembe  nem vé-
tetnek. 

Bővebb felvilágosítás  hivatalos órák 
alatt a Csikszentmártoni m. kir. járási 
Erdőgondnokságnál szerezhető. 

Csikszentmárton, 1916. évi március 
bó 25-én. 

M. kir. járási Erdő-
gondnokság. 

C S I K I L A P OJK 
Hirdetmény. 

Alólirottak ezennel közhírré tesszük, 
bogy Csík dánfalva  község és közbirto-
kossága tulajdonát képező majorsági 
javai egy évre, a vadászterületei pedig 
6 évre, Cs ikdánfa lva  községházánál 
1916. évi április hó 10 én délelőtt 
8 órakor tartandó nyilvános árverésen 
fognak  haszonbérbe adatni. 

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

Az árverési feltételek  Csikdánfalva 
községházánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Csikdánfalván,  1916. évi március 
hó 16-án. 

Ambrus Péter, Antal Gergely, 
k. biró. birt. elnök. 

Sz. 295—1916. 

N Y O M D Á S Z T A N U L Ó N A K 
felvétetik  egy ügyes fiu,  ki lega-
lább a középiskola II. vagy Ill-ik 
osztályát jó sikerrel végezte 

Vákár L könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

mj. 
Hirdetmény. 

Csíkmegye magánjavainak igazgató-
sága közhírré teszi, hogy a m. kir. er-
dőhivatal részére történt átalakítás foly-
tán megszűnt „Vigadó" szálloda, kávé-
ház és étterem, házilag fel  nem használt, 
megmaradt bútor darabok u. m.: külön 
féle  székek, kávéházi éttermi asztalok, 
tüürök, szállodai heverők stb. stb. fel-
szerelési és berendezési tárgyak nyil-
vános árverésen készpénz fizetés  mel-
let a legtöbbet ígérőnek a magánjavak 
igazgatóságának iroda helyiségében el-
adatnak. 

Árverési határidőül 1916. évi ápri-
lis h ó 14-ik napjának delelőtt 10 órája 
állapittatik meg. 

Csikvármegye magán ja vai igazgató-
sága. 

Csíkszereda, 1916. évi március hó 
24-én. 

Dr. Csiky József, 
igazgató. 

Szám: 63-1916. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikszenteimoni közbirtokosság 
eladja Csikszentsimon községházánál 
1916. évi ápri l is h ó 14-en délelőtt 
10 órakor kezdődő zárt írásbeli aján» 
lattal egybekötött nyilvánoB szóbeli aján-
lati versenytárgyaláson Csikszentsimon 
község határában fekvő: 

A) Köveepatakra hajló területén 1915 
év novemberében hóvihar által kidön-
tött, vevő által kitermelve helyszíni be-
méréssel megállapítandó, körülbelül 
350 m" faanyagát  7 korona m'-kénti 
tőár alapul vétele mellett. 

B) Osztagkö- éa Hoaszuereszkedö 
nevü területen 1915. év novemberében 
hóvihar által kidöntött, vevő által kiter-
melve, helyszíni beméréssel megállapí-
tandó körül-belül 250 m" lucfenyő  fa-
anyagát 7 korona mB-kénti tőár; 

C) Úgyszintén Czifrabükk  nevü erdő-
részben B) alatti időben szél által meg-
károsított és ugyanazon módon eladandó 
mintegy 400 m" lucfenyő  faanyagát  5 
korona ms-kénti tőár, mint kikiáltási ár 
alapul vétele mellett. 

Az erdő a legközelebbi Máv. állo-
mástól 5 5, illetve 10 klmtre fekszik. 
Kihasználási idő 1 óv. Bánatpénz A) 
alatti erdőre 245, B) alattira 175 és C) 
alattira 200 korona. 

Az árverési és szerződési feltételek 
a közbirtokosság elnökénél Csikszent-
simonon, a Csikszentmártoni m. kir. 
járási tirdőgoudnokságnál megtekint-
hetők. 

Az árverési és szerződési feltételek-
től eltérő kikötést tartalmazó, vagy bá-
natpénzzel el nem látott ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. 

Kikiáltási áron alul eladás nem tör-
ténik. 

Kelt Csikszentsimon, 1916. évi már-
cius hó 23-án. 

Incze Imre, 
közb. elnök. 
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| Veszek minden mennyiségben | 
y egészséges p r é s e l t s z é n á t és s z a l m á t vaggonba rakva, Igj 
UJ deszkafedéssel,  esetleg Baját ponyváimmal fedve,  ab feladási  állomások. lg 

I Veszek továbbá egészséges 1 
M tengericsutkát, tengeriszárat, diórönköt, tűzifát  vaggononként. B 
jjjjj Babot, kölest, kendermagot, lóhere-, lucernamagot kisebb 11! 
e j tételekben is. — Részletes ajánlatokat kér I 
I Deutsch Miksa nagykereskedő, Déva. g 
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ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értesítjük Csikszereda város és vidéke közönségét, hogy Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos-utcában(LázárDomokos-fóle  ház) már évtizedek óta fenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZ-ÜZLETEINKET 
1814. évi október hó 1-én áthelyeztük az Apaffi  Míhály-utcába 
(Jakab Qyula-fóle  ház, a Hutter-szállodával szemben). A borbély-üzlet 
mellett külön bejárattal van a női fodrász-terem,  kényelmesen be-
rendezve, hol elvállalunk mindennemű női hajmunkát éB délutánonként 
hygienikus fejmosást  villanyszáritóval (meleglevegóvel). Midón ezt igen 
tisztelt vendégeinknek szíves tudomására hozzuk, nem mulaszthatjuk 
el, hogy köszönetet ne mondjunk eddigi pártfogásukért  s egyben kér-
jük, hogy jövőre is szíveskedjenek támogatni s viszont mi is biztoBit-
juk vendégeinket a szolid kiszolgálásról. Maradunk kiváló tisztelettel: 

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

78-
Nyomatott Vákár L könyvnyomdájában, Czlkueredábao. 




