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= Telefon  hívószám 20. 

A német kancellár beszéde. 
Bethmann-Hollweg német birodalmi 

kancellárnak mult heti külügyi expozéja 
teljes mértekben igazolta a világszerte 
megnyilvánult várakozást. A uémet kan 
Ciliár nagy fontosságú  kijelentései va 
lóbaa többet jelentenek puszta beszéd-
nél, mert bennük már a kötendő béke 
és a jövő alakulás körvonalai elég 
piasziikusan mutatkoznak. Bothmann 
Hollweg annak tudatában, hogy szavai 
mind két hatalmi csoportnak, helyeseb-
ben az egész müveit világ közvélemé-
nyének szólnak, legutóbbi beszédében 
is újból visszatért arra a kérdésre, hogy 
ki tekinthető a véres háború igazi oko 
zójának? Éi miután megdönthetetlen 
logikával és a való tények meggyőző 
erejével újból megállapította az entente 
diplomácia rettenetes gazságait, ellen 
ségeink módjára ó is arm a konklu 
zióra jutott, hogy e háború nyomán egy 
uj Európának kell támadni. Da arnig a 
fantáziák  birodalomban élő Anglia és a 
szövetségesei Németország teljes meg 
semmisítésében keresik az uj kor kon-
cepcióját, addig a reálitás alapján álló 
németek és azok szövetségesei a döntő 
jelentőségű győzelmek sorozatával már 
meg is találták azt a formációt,  mely 
örökre véget vet az entente bűnös 
ábrándozásának. 

„H háborúnak az a célja és értelme 
— mondja a kancellár — egy oly Né-
metország teremtése, mely szilárd szer-
kezetű, mely annyira meg van oltal-
mazva, hogy senki többé ne jusson 
abba a kísértésbe, hogy a mi megsemmi-
sítésünkre törekedjék*. 

Ezt a célt szolgálnák az Orosz-L^n-
gyelországra, Kurlandra és Belgiumra 
vonatkozó tervek, melyek a kötendő 
béke alapvető feltételeiként  tekinthetők. 
Ujabb francia  terület hódításáról nem 
szól a tartós békét kereső német kan-
cellár. Mindenesetre figyelemreméltó 
körülmény, melynek jelentőségét az 
entente-sajtó körmönfont  okoskodással 
ellensúlyozni iparkodik, de amelynek 
a hatása — ha a német hadi akciót 
további siker koronázza — hamarosan 
mutatkozni fog. 

Fontos propozicióit a kancellár a ki-
vívott győzelmekre és arra a biztos 
reménységre alapirja, hogy az erköl 
csileg is elöljáró német népet — akár-
meddig tart is a háború, blokáddal és 
kiéheztetési tervekkel megtörni lehetet-
lenség. Annál is inkább, mivel Német-
ország semmi körülmények kösött^ még 
a semlegesek kedvéért sem hajlandó 
lemondani a rendkívül hatásosnak bi 
zonyult tengeralattjárók megfelelő  igén-
bevételéről. 

A kancellár beszédéről továbbá meg-
állapítható, hogy 6 bizik nemcsak abban, 
bogy a háború u'áa a Középeurópai 
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szövetség H gazdasági téren is áldásos 
öáazuiUköd fog  kifejteni,  hanem, hogy 
uieg fogja  akadályoztatni a gazdisági 
háhoruuak a bekokötés ulán való foly-
tatását.. 

Beszédjének egyik kimagasló része, 
amelyben kijelenü, hogy sta:us quo autet 
nem ismeittuk ! „A törtcnoleiu, ugy moud 
a kancjliár, súlyos léptekkel halad előre. 
Vissza nem mehetünk". 

Beihmmn Hollweg szerint: az úgy-
nevezett európai egyensúly politikája 
csak Anglia érdeke, mely ezen varázs-
latos jelszónak a hatása alatt óvszáza 
dokon át döntő befolyást  gyakorolt az 
európai kontinensre. 

Ám, hu a nemzetközi rendszerből 
elimináijuk a hatalmi egyensúlyt, vájjon 
mi kerülhetne ennek a helyébe? 

Az általános örökös bizonytalanság, 
vagy pedig a legerősebb hatalomnak 
rendbiztusitó szupremöciája. 

A predominális bataiom pedig ki le-
hetne más mint Németország? 

És milyen volna ükkor a mi jelen-
tőségbeü pozíciónk Nómcton-zág olda-
lán? A Balkonon feltétlenül  a mienk 
kell, hogy legyen a hegemonia! 

Egyelőre örömmel és megnyugvás 
sal regisztráljuk azt a tényt, hogy Beih-
mann Hollweg békefeltélölei  kizárólag 
a német érdekszférába  tartozó kérdé-
seket érintették; jelezve ily módon 
Ausztria-Magyarország abszolút cselek-
vési szabadságát a keüös niouarkiát 
illető s főleg  a Balkánt éri.1 tó stipulá-
ciók tárgyában. Egyébként pedig Beth-
mann Hollweg beszéde nem is jelenti 
még a béke közeledését, de elég vilá-
gosan jelöli meg azt az alapot, meljre 
a végleges bukás felé  rohanó ententc-
nak a béko elérése érdekében minél 
előbb rá kell helyezkedni. 

A háború. 
Egy a stiius tömörsége aioîLtt  in 

mindeure kiterjeszkedő, a legfőbb  hadi 
mozzanatokat plasztikusan kidomborító 
beszédben ismertette Bothmann Holiweg 
a husz hónapos háború korszakos for-
dulatait. Elsősorban a német közvéle 
ményt és a birodalom szövetségeseit, 
másodsorban pedig az entente népeit és 
a semlegeseket kívánta kancellár tájé-
koztatni a háború pozitiv eredményeiről. 

Éa a birodalmi gyűlésen a legilleté-
kesebb helyről elhangzott, összefoglaló 
hadijelentés, mely bölcseleti nyugalom-
mal és matematikai pontossággal mér-
legelte az elért eredményeket, a közép-
európai szövetség népeit még inkább 
meg fogja  nyugtatni a további fejlemé-
nyek és a remélt jövő tekintetében. 

Katonai okokból Hőfer  altábornagy 
s a legfőbb  német hadvezetés is elhall-
gathatnak vagy szépítgethetnek vala-
mely kevésbé örvendetes eseményt, de 
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azokat, a kijelentéseket, amiket a német 
kancellár tett a birodalmi gyűlés előtt, 
abezolui; értékű igazságoknak kell te-
kintenünk. 

E-í amikor ez a tartózkodó és szinte 
tulóvatos államférfi  az eddigi eredmé-. 
nyékből és a folyamatban  levő hadi 
akciókból e háborút illetőleg a legtel-
jesebb megnyugvást nyújtó következte-
tést vonja le, férfias  kötelességünk hi-
telt adni ennek az autorativ megnyilat-
kozásnak és Istenbe vetett bizalommal 
i<eli bevárnunk a világdráma záró jele-
neteit. 

A katuuai szituációról szólva Beíh-
mann-Hollweg mesteri tormában reka-
pituiá'ja Németország és a szövetségesei 
históriai diadalait és egyben rámutatva 
az entente valamennyi harctéren szen-
vedett nagy vereségeire, a nyugati fron-
ton folyó  harcok kapcsán ezeket mondia: 

„Az ellenséges kormányok minden-
képpen el akarják hitetni népeikkel, 
hogy katonai erőnk végefelé  jár, 
hogy nincs már több legénységünk, 
vagy hogy csapataink erkölcsi ereje 
összeroppant Hát uraim, én azt hi-
szem, hogy a verduoi csata önöknek 
mást mutat. A zseniális körültekin-
téssel előkészített hadműveleteket 
hősies csapatok hajtják végre és az 
elszánt vitézséggel harcoló ellenségen 
sikert sikerre adatnak. Ezért tehát a 
katonai helyzet az összes frontokon 
igen kedvező és a várakozásoknak 
teljesen megfelelő". 

Tehát Bethmann-Hollweg már any-
nyira biztosítottnak látja Németország 
és a szövetségesei végső győzelmét, 
hogy hivatalos felelőssége  teljes átér-
tésével a kivívott eredmények alapján 
épiti föl  a szebb jövőt szolgálni hivatott 
békemüvet. 

S egyáltalában nem tart attól, hogy 
az ellenség a harc kinyujtásával ve-
szélyeztethetné győzelmes csatákban ki-
vivolt sikereinket. A háború még tart, 
de a győzelem ügye végleg elintézett 
nek tekinthető Ezért áll elő béke elté-
celeivel s amennyiben a másik oldalon 
is meg van az arra való hajlandóság, 
kész megkezdeni a tárgyalásokat. 

De hogyha az entente még mindig 
ragaszkodna érthetetlen vagy legalább 
is elavult békefeltételeihez:  Bethmann-
Hollweg folytatni  fogja  a harcot, B az 
ellenséges inszinuációkra „a választ 
karddal adja meg". 

De nemcsak a karddal és puskával, 
nemcsak ágyúval és gépfegyverrel  ül-
dözzük az ellenséget, hanem a tenger-
alattjárók és aviatikusaink is rettenetes 
pusztítást visznek véghez az ellenség-
ben és annak legértékesebb hadi és ke-
reskedelmi javaiban. 

Az angol hajók száma egyre fogy, 
a azt ruély- és teheráru szállítást szol-
gáló tonnatartalom napról napra csök-



S-Ik oldal. 
ken. A Zeppelinek egy hét óta most 
már majdnem naponta ellátogatnak Ang-
liába Pusztulás és halál rémületben tartja 
Anglia keleti részét. A félelmetes  lég 
hajók vándormadarak módjára húzódnak 
végig Anglia ipari vidékein. Most már 
Skóciába is ellátogatnak ezek a légi 
szörnyetegek és Londontól Edinburgig 
romhalmazok és sötétlő gyász jelzik ven-
dégszereplésük rémes nyomait. Az an-
golok idegzete elég erős. Sokat, kibír-
nak, de a Z-ppellinek uraluiát ók sem 
állják már sokáig. És a német addig is, 
amig nem férkőzhetik  közelebb Arigliá-
hoz, amig torkon nem ragadhatná John 
Bulit, az angolok idegzetet rontja. 

8 a világuralmával kérkedő Anglia 
tehetetlen a Zeppelinekkel ezt-inben. 
Jóformán  összetett kézzel kenytelen 
tűrni a rombolást és a megaláztatást. 

De azért még som akar biliét, ha 
nem ellenkezőleg még az eddiginél is 
nagyobb konoksággal ösztönzi a szövet 
ségeseit az utolsó csepp vérig való ki 
tartásra. 

Bepington ezredes is azt tanácsija 
Verdun hős védőinek, hogy tartsanak 
ki a védelemben az utolsó emberig. 
Tartsanak ki a franciák  és a többiek 
is halálig, legalább az angolokra annál 
később kerüi a sor. 

A balgák s az elvakultak pedig mos; 
is hallgatnak ra£g az angoi Mefiaztora 
Ezért késik a béke s ezért kell küídeuüal; 
tovább is lankudatian kitartásául a meg 
felebbez  hetetlen végső diadalért 

A közigazgatási bizottság ülése. 
Csíkszereda,  április 11. 

A vármegye közigazgatás bizottsága hétfőn 
tartotta rond a havi illését Gyalókay Sinilor 
főispán  elnökletével. 

Az Illésen a kaloaai célokra igénybevett 
ingatlanok tulajdonosainak kártalan tása iigye 
ben első ízben jelentek inog Fodor Pál m. kir 
honvédezredes és Hei'per L jos ra kir. hon 
védfőhaduagy.  Ez ügyek jövőre csopo:tosan 
fognak  túrgyaltatni a bizottság által. 

Bchuster Olivér pü. tanácsos, pénzügy igaz 
gató-helyettes jelentéséből kitűnt, hogy az 
adóbefizetési  eredmény kedvezően emelkedik. 
Március havában egyenes adóban befolyt 
81,869 korona ől fillér,  az elóíó év ugyanezen 
szakában 18.607 korona 25 fillér,  at emelke-
dés tehát 68,262 korona 26 fillér.  Bélyeg- en 
jogilletékben befolyt  22,874 korona 95 fillér, 
a mult év ugyanezen szakában 17,043 korona 
60 fillér,  emelkedés 5831 korom 35 fillér  -
Boritaladó és huafogyasztási  adóban befolyt 
22,761 korona 31 fillér,  a mult év ugyanezeu 
szakában 14,869 korona 58 fillér,  emolkertés 
7891 korona 73 fillér.  Dohátiyjijvedakben bo-
folyt  75,685 korona 89 fillér,  a mult év ugyan 
ezen szakában 62,154 korona 81 fi  lér, emel-
kedés 13,531 korona 8 fillér.  A bizottság a 
jelentést tudomásul vette. 

Dr. Berze Nagy János kir. tanfelügyelő 
jelentette, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Adámné Császár Ilona ditrói tóra. 
katb. tanítónő részére évi 1100, Baiog József 
csikborzsovai községi elemi iskolai tanító ré-
szére pedig évi 1300 korona flzetéskiegéezitő 
államsegélyt utalványozott. — Kiutalványozta 
továbbá a gyergyótölgyesi mellékvámhivatal 
számfejtési  körletébe tartozó felekezeti  taní-
tók kivételével a háborút segélyt az összes 
községi- éa felekezeti  tanítóknak éB a csík-
szeredai községi óvónőnek 53,500 korog* 
összegben. Péli Lajos gyhneafe'sőloki  állami 
elemi iskolai igazgató-tanító április 1 tői kez-
dódőleg nyugdíjaztatott. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
Csikbánkfalva  községhez tartozó koiormányi 
külterületre önállóan működő állami elemi 
Iskolát szervezett. 

A tanítók a gabonarekvirálósi eljárás során 
ott abol szükség volt. a hatóságoknak segit-
Hégére voltak. A Kárpátokban lefolyt  dicső-
séges harcok emlékéra május 1-én valamenuyl 
iskolában alkalomszerű, müBorral kapcsolatos 
iskolai Ünnep tartatik, — mely alkalomból a 
ajiolsz'er engedélyt adott arra, bogy az iskp-

C S Í K I L A P O K 
Iák vezetősége a Kárpátokban elpusztult fal-
vak felépítésére  a közönségnél gyűjtést esz-
közölhessenek. , . 

Abból a célból, hogy az elérkező nyári 
mezőgazdasági munkák idején a kisdedek is 
megfelelő  gondozásban részesüljenek 8 hogy 
a hadviselés szempontjából annyira fontos 
mezei munkákat a lakósság itthonmaradt tag-
jai lehetőleg kevesebb gond ós másnemű e -
foglaltság  nélkül végezhessék, a kir. tanfel-
ügyelő 42 iskolának vezetőségét felszólította, 
hogy junius, julius és augusztus hónapjaira 
terjedóleg a nyári menedékházat állítsák fel. 
A menedékházakat vezető nők díjazására a 
vflliás  éH közoktatásügyi minisztertől njérse-
kelt, de piégis méltányos összegű államsegély 
fog  kéretni. 

A tanítás a körülményekhez képest min-
denütt rendesen folyik.  A bizottság a jalentést 
tudomásul vette. 

Végh Intván Józa'f  kir. műszaki ttmácso?, 
az államépités^eti hivatal vezetője jelentette, 
hogy a Potnapatak híd, a remetei Maroshid, 
két Olthid és egy Besztercze-patak híd épí-
tésére a szükséges intézkedések megtöltettek 
ós az epité* engedélyezése illetékes helyen 
BÜrgetteiik, mikor is a még szükséges költsé-
gek fedezéséről  is gondoskodás történik 

Botár Béla árvaszéki elnök helyettes a hadi-
árvak fokozott  védelméről és a pártfogói-
intézmény fejlesztéséről  tett részletes j-lentést, 
A hadiárvák száma a vármegyében 1144 re 
emelkedett. 

Az ut ügyekkel kapcsolatban elnöklő fó 
ispán visszautasította az egyik gyergyói lap 
névtelen cikkírójának azt a vélelmét, mintha 

közigazgatási bizottság a vármegye többi 
részeinek hátrányára Csíkszereda érdokeit 
istápo'ni. A mult h ivi ülésen a bizottság kon-
krét panaszokra intézkedett a csikszeredni 
Vigadó- es Vasut-utcák helyreállítása iránt, 
de ugy ó mag», mint A bizottság nemcsak a 
múltban tette, de a jövőben is tenni fogja, 
hogy a vármegye bármely részének jogoB ér-
dekei a törvény korlátai. közii't a legteljesebb 
kiéi' gitést találjanak, ha azok panasz tárgyává 
tétetnek. A felmerülő  panaszokat egyenlő jó-
indulattal vizsgálja meg és intézi el a bizott-
ság, legyen a vármegye bármely részének jo-
gin é: (lékeiről szó. Az ut és mód mindenki-
uek rendelkezésére á'l és ha p: naszra ok van, 
a közigazgatási hatóságok és a bizottság is 
beható vizsgálat tárgyává teszi a tudomására 
hozott sérelmet. Természetesen erre legcél-
szerűbb az illetékes hatósághoz beadott kon-
ret Írásbeli panasz. 

A liivulko/ott hírlapi közlemény folytáu  a 
bizottság elnöklő főispán  indítványára felhivla 
a gyeriryószeiítrniklcsi városi tanácsot, hogy 

utak jelenlegi állapotáról és azok soron-
kivüli helyreállításának módozatairól tegyen 
részletes felulágcsitó  jelentést és javaslatot, 
melynek beérkezte után a bizottság a szük-
séges intézkedéseket haladéktalanul meg fogja 
tenni. 

Vákár P. Arthur írásbeli indítványa kap 
osán a bizottság elhatározta, hogy az erdélyi 
katonai kormánybiztost átiratil tg megkeresi, 
hogy a tnult év őszétől Csikvármngye terüle-
tere míximum gyanánt megállapított 1 korona 
20 fillér  u pi hadisegély összegét a fokozódó 
drágaság és a családtagok számának figyelem-
bevételével emelje fel  olyképpen, hogy a há-
romgyermaknél több gyermekes családok, — 
mindon keresetképtelen gyermek után további 
28—28 fillér  napi hadisegélyben részesüljenek. 
Ez a határozata a bizottságnak nemcsak mél-
tányos, de igazságos is. 

A o n l A l e i n i n t i fontossága. 
A s'/oeioiojda már régen megállapította azt 

a törvényszerűséget, hogy a születések és há-
zasságkötések, mint látszólag az egyén akara-
tától függő  jelenségek, nemkülönben a halá 
lozások bizonyos meghatározóit szabályszerű-
séggol történnek, sőt Quetelet szerint még a 
büo is évről-évre szabá yszerüen követeli meg 
a mait» «dóját, amely a nevezett tudós szerint 
„az emberiségnek nagyobb szabályossággá! kell 
megfizetnie,  mint a mivel a természetnek vagy 
az államnak tartozik*. 

E törvényszerűségből kiiudulva, az embe 
riség létszáma állandóan fokozódó  tendenciát 
mutnt. 

Dacára annak, hogy n születések száma 
kisebb műveltségit társüda'makban jelentéke 
nyen magasabb, mint a műveltebb népeknél 
(régebben 1000 emberre 70—90, ujabban 
28—8Ş születés eBett) a halandóság csökken 

15. szám. 

lésével nemcsak paralizálni lehetett az egyen 
leget, de a népesség számát fokozni  is. 

Ámde a háború — mint egyéb törvény-
szerűségeket — ezt is felfüggesztette. 

Hogy a halandóság megakadályozására szol-
gáló intézmények a harctereken a legkisebb 
méretekben vehetők igénybe, természetes. 

Hogy a szaporodásban háború idején kü-
lönös csökkenés áll be, az is természetes je-
lenség. 

De a nemzet megerősítése szempontjából 
aligha szolgálhat vigaszul az a körülmény, 
hogy ezek csak ideiglenes tünetek, amelyek a 
szaporodás törvényszerűségét csak egy gene-
rációra kihatólag függesztik  fel,  — ahogy nem 
vigasztaló az a tény sem, hogy a porosz— 
francia  háború hatat» alatt Poroszországban 
a háború tartalma alatt 33 8%-ra lecsökkent 
szaporodás a háború után 39 8°/»ra emelkedett 
és hogy a háború után a születések fiutöbb-
lete számbavehetőleg emelkedő irányzatot 
mufat.  ' 

Nem vigasztaló tünetek ezek több okból. 
A bennünket most legközelebbről érdeklő 

24-es honvédek, a világhíres Fzékey katonák 
talán kissé nagyobb mértékben, veszedelmesebb 
pontokon és helyzetekben vétettek igénybe, 
nyilván az átlagosat jóval meghaladó harci 
erényeik megléte okából. 

Ki tudná azt most megmondani, hogy hány 
székely katona m:»r*dt a harctéren és hosy 
mennyivel magasabb százalékot tesz ki az ez-;n 
ezredben elesettek száma az átlagosnál ? 

Ugy tudom, ez a tény fenoáll  a já?zoknáI, 
az alföldi  én néhány dunántu'i ezrednél is. 

De a szomorú tény, bogy ugyanezt a bo-
rús képet láthatjuk itthon is. 

Am'g egyetlen hónapban: ez év januárjá-
ban itthon Fogaras vármegvében 1000 em-
berre — 3 6 szaporodás (J5 7 születés és 19 3 
halálozás) esett, ez a szám HáromKzékmeíjyé-
ben — 5 9 re, Udvarhely megyébén — 10 4-re, 
Csikmegyében — 10'5-re emelkedett. (Brassó-
megyeben ez a szám — 54). 

A maeyarságiakta vármegjékl en— Király-
hágón innen és tu! — mindenütt, magasabb ez 
a szám, mint a túlnyomó részben nemzetiség-
lakta vármegyékben. 

Ezek fzerint  a nemzetfenntartó  magyar faj 
szaporodási kilátásai a legsötétebbek. 

Titkári jelentés 
a Vörös-Kereszt-Egy  let  Csíkszereda  városi 
választmányának  1915. évi működéséről. 

Kívül esik a tisztikar tevékenységén az a 
munkásság, amit Fejér Sándorné aliepánné. 
Lukács Juliska és Albert Ödönné fejlettek  ki. 
Fejér S indorné a törzskórházi ozsonnák ren-
dezése körül szerzett nagy elismerésre méltó 
érdemeket, Lakács Juliska is ugyanezen a té-
ren buzgólkodott, míg Albert Ödönné a leltá-
rozásnál végzett igen jelentós és fáradságos 
munkát 

De ki tudná felsorolpi  mindazokat, akik 
ágy és fuhérnemüek  javítása, meleg téliruhák 
horkolása stb. egyéb munkákkal méltókká tet-
ték magukat a válaszmány elismerésére és há-
mjára ? 1 Munkájuk nyomán fakadjon  a 
honra dicsőség s ennek fényéhen  mindnyájan 
találják meg legszebb honleányi jutalmukat! 
Választmányunk  és vármegyénk  az első 

háborús esztendő  országos átlagában. 
Az elrcuU idők munkáját nem tudnók kel 

lően értékelni, ha néhány összehasonlításból 
nem nyernénk tiszta képet annak méreteiről. 
Legven szabad tehát a T. Közgyűlés nagybecsű 
türolmevel még csnpán néhány percre vissza 
élnem 

Dr. Szüody : . Az első esztendő- című mun-
kájának adatai szeriut, mnlv adatokat a .Vö-
rös Kcrüszt központja szo'gáltatta, választmá-
nyunk az első 13 hónap alatt, vagyis 1914 
augusztus 1-től, 1915. augusztus 3l"ig a Vö-
rös Kereszt emberbaráti cé'j;,ira 5386 K pénzt 
1475 darab ágyneműt, 1895 dâmb fehérneműt,' 
552 darab felszerelési  tárgyat, 2091 kor. értékű 
elelmiRzert., 80 ruhadarabot, 51 kor. értékű 
szeszesitalt, 210 drb. szivart, 3585 drh. szivar-
kát, 42 csomag dohányt és 775 drh. egyéb 
tárgyat gyűjtött. Mindennek pénzbeli összér-
téke 27.336 korona. Ezzel szemben a8905 la-
kost számláló Qyergyószentniiklós 8916 K. a 
11 600 lakossal bíró Segesvár 14 193 K. » 6079 
lakóju Kézdivásárhely 1 353 kor. sót a 25.517 
Jakóst számláló Marosvásárhely is csak 23 767 
korona értéket gyűjtött. Mehetnek fidatokért 
a gazdag Alföldre,  a müveit Dunántulra, sehol 
sem maradunk háttérben, mert ne feledjük, 
bogy Csíkszeredának csekély 3.701 lakója van. 



. m . C S Í K I L A P O K -k oldal. 
Néazük a nagyobb vármegyék mit juttattak 

a Központnak ! ? \ gazdag 299 312 lakós Ba-
ranya 8.226 K 61 fillért,  a 230 ezar lakóút 
számláló Kolozsmegye 2.583 K 10 fülért,  Hu-
nyad majdnem 840 ezer lakóssa 5.730 K 2ft. 
Marostorda és Marosvásárhely 180 ezer lakós-
sal 3.140 kor. 9 f.-t  s ezek és még sok-sok 
más megyével üzemben CSIKVÁRMEGYE 8 686 
K 10 fillért. 

Itt még egész sorát emlifhetBéra  fel  a ná-
lank jóval gazdagabb, műveltebb ég népesebb 
vármegyének, de legyen elég ennyi! Meg kell 
még emlitenem, hogy a felajánlott  agyakat 
illetőleg vármegyénk bizony a legutolsók kö-
zött van. No de ez magyarázatát leli vúrme 
gyénk speciális viszonyaiban. Nálunk hiányza-
nak az arisztokraták, a hatalmas pénzintézetek 
a gyárak, a nagy földbirtokosok.  Szegény a la 
kósság, szegények a községek és össze-vissza 
két városunk van. Viszont a közadakozás mér-
tékét illetőleg különösen előnyünkre szolgál, 
bogv mig a más vármegyék legtöbbjet a Vö-
rös Keresztes intézmények egész sora hálózza 
be, melyek a közjótékonysági agitációkra mind I 
elősegitőre hatnak, addig vármegyénkben CÍU-
pán a gyergv'ászentuiiklÓKi fiók  és a mi választ-
mányunk működött. Kzt tekintetbe véve, mégis 
vármegyénk országos átlaga a legelsők közölt 
foglal  helyet, mert mig az ország első várme-
gyéjének 1 lakóssára tiz fillér  adomány »>8att, 
addig Csikmegye minden egyes lakójára 18 
fillér.  Az eredmény tehát szép az átlagban, de 
nem akkora, hogy nagyobb ne lehetett vo'na. 
Sajnos, igen sokan vannak, köztük nagyon te-
hetősek, akiknek szivét vagy egyáltalában nem, 
vagy csak tulmérsékelten hatotta át az em-
berszeretet gyakorlásának erénye. 

A jövő feladata. 
A jövő feladatát  ugyanazok a teendők kell 

hogy képezzék, amelyek eddigi munkásságun-
kat kitöltötték Mindent el kell követnünk, hogy 
a Vörös Kereszt nagy céljai iránt az érdeklő-
dést ébren tartsuk s a közönséget adakozásra 
serkentsük. Soha sem volt nagyobb szükség a 
szeretet és irgalmasság gyakorlására, mint e 
történelmi időkben. S ha igaz, hogy a szere-
tet kifogyhatatlan,  annak első sorban az em-
berbaráti intézménvek támogatásában kell meg-
nyilatkoznia. Koránt sem tett más eleget ha-
zafiui  kötelességének csak az, aki a hazáért 
és a következéskép értünk itthon maradotta-
kért vérét ontotta. Ezek hátramaradottjaival 
szemben, kötelességeink vannak azokkal szem-
ben, akik a harctéren szenvednek s a kiknek 
ittbon levő hozzátartozóik a legnagyobb nél-
külözéseknek vannak kitéve. Mert Tisztelt Köz-
gyűlés nagy a nyomor, nagy a szenvedés csak 
füleink  a< ágyudör^ést s az ennek nyomán ke-
letkező kétségbeesett jajkiáltásokat hallgatja 
és nem részi észre -a csendes zokogást, nem 
hallja a mélységes sóhajtásokat. Fel kell ku-
tatnunk a szenvedések tanyáit s a szeretet 
melegével be kell kopogtatnunk azokbn 
De sajnos kezünk rövid, nem ér el minden-
hová I Nem juthatunk el a vármegye minden 
szögletébe, s ezért rajta kell lennünk, hogy 
Gyergyótölgyesen, Ditróban, Gyergyóalfaluban. 
Szépvizen és Csikszcntmártonban a Vörös Ke-
reszt fiókjai  minél előbb megalakuljanak és 
közre müködnünk, hogy itt a vármegye közT 
pontjában meg legyen ezen fiókok  központi 
szerve. Mert Tisztelt Közgyűlés ez a dicső 
multu vármegye, melynek fiai  akkora elszánt-
sággal, akkora önfeláldozással  küzdenek a csa-
tatereken, az emberszeretet munkájában sem 
maradhat hátul. 

Elérkeztem  jelentésem végéhez. 
Nagy vonásokban volt szerencsém ismer-

tetni választmányunk 1915. évi tevékenységét. 
Nem sok amit tettünk, de el> g ahhoz, hogy a 
Vörös Kereszt országos eredményeit illetőleg, 
mi is részt vindikáljunk maguuknak. AZ elért 
eredmény pedig szolgáljon buzdításul a jövőre, 
mert magunkat vértezzük fel,  ha erős, ha ha-
talmas a magyar Vörös Kereszt. 

A háború kezdetén ennek az intézménynek 
45,379 taggal 409 fiókja,  illetve választmánya 
volt, mig 1915. augusztus 31-én 120—130 ezer 
taggal 776. Ennek a roppant felbuzdulásnak 
köszönhető, hogy ebben a borzalmasan véres 
háborúban a betegápolás terén, a magyaror-
szági halálozási arányszám 1.12%. szemben a 
francia  hadügyminisztériumnak 1914. évi de-
cember 1-én kiadott hivatalos jelentésével, 
mely a háború első 4 hónapjában a francia 
halálozási arányszámot 3.48,/*-ban jelölte meg. 
Tagadhatatlanul szép és nagy az eredmény, 
mert a közegészségügyileg hatalmasan szerve-
zett Németországnak is csupán 0 3 százalékkal 
maradónk alatta. 18 hónap alatt a Vörös 

Kereszt kórházaiba 447. 548 sebesült érkezett, 
amiből 5024 halt meg, tehát éppen 1.12 szá-
zalékát. 

Ha itthon a betegápolás és jótékonyság te-
rén csak 50 százalékát fejtjük  ki annak az 
erőnek, amit hős katonáink életük kockáz-
tatásával produkálnak, igazán elmondhatjuk, 
hogy .Magyarországot a poklok kapui sem 
dönthetik meg*. Szervezkedjüuk tehát., hálóz-
zuk be ezt a szép vármegyét is fiókokkal, 
nyissuk meg erszenyeinket éa nyuijon bele 
kiki jobban az eddiginél, s közben gondoljon 
arra, hogy még mindig a haz ifiui  kötelesség-
nek könnyebb fülét  végzi, mert életét és min-
denét nem vitte a lóvészárokba. 

Köszönöm a szives türelmet és tisztelettel 
kérem jelent sem tudomásul vételét. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A nagyheti és húsvéti istdnitisz-

teletek időrendje a helybeli plébánia temp-
lomban. Április 16-án. Virágvasárnapon del-
eiéit '/i9 urakor barkaszentelés, körmenet, 
passió. Szentiníse. Szentség imádás, d. u. 5 
órakor, vecsernye. — Április 19. Szerdán dél-
után 4 órakor: gyászvecsernye. — Április 20. 
Csütörtök délelőtt 9 órakor: Szentmise; az 
oltárok levetkeztelése. Délulán 4 órakor gyász-
vecsernye. — április 21-én. Nsgy Pentek, dél-
előtt 9 órakor: Passió kereszthódohit. C.sonka 
mise; SzoDt sírbatélel, szentbeszéd. Egész 
nap szent sir látogatás, délután 4 órakor 
gyászvecsernye. — Április 22 én. Nagy Szom-
b-it délelőtt 8 órakor: tüz — húsvéti gyertya 
és viz szentelós. Szentmise, délután 6 órakor: 
feltámtdási  kiinnenet. — Április 23-án reggel 
6—7-ig a hu.-<váti ételek megáldása, 9 órakor 
szentmise és ünnepi beszéd, délután 5 órakor 
ünnepi vicseroye. — Április 24-én. Húsvét-
hétfő:  VslO ómkor szentmise, délután 5 óra-
kor : Lytauia. — Április 30-áu. Fehér-Va,ár-
nap: 9 órakor : Szentmise és buzaszentelési 
körmenet, délután 5 órakor: Lytauia. 

— Kireudeles. Az igazságügyminiszter 
dr. Scbáffer  Béla csíkszeredai kir. ügyészségi 
alügyészt Csikvármegye törvényhatóságának 
közigazgatási bizottságába a kir ügyész, mint 
bizottsági tag akadályoztatása esetere póttag-
nak rendelte ki. 

— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Ru-
zsics Lajos pénzügyi segédtitkár, kataszteri 
nyilvántartási biztost Déváról a e.-ikszeredai 
kir. pénzügyigazgatósághoz helyezte át. 

— Kitüntetés. Telegdi C>anády Lajos 
m. kir. honvéd őrnagyot az ellenséggel szem-
ben tauusitolt vitéz magatartásáért a 111. osz-
tályú hadiéüitményes katonai érdemkereszttel 
tüntették ki. 

— Kinevezés. Lukács Tamás gyergyó-
szentmiklósi áll. főgimn.  h. tornatanárt a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter a X. fizetési 
osztályba rendes tanárrá kinevezte. 

— A negyedik hadikölcsön. Budapest-
ről jelentik: Még ebben a hónapban, húsvét 
hetében megjelenik az uj magyar hadikölcsön 
prospektusa és ,ezzel kezdetét is veszi á köl-
csön aláírása. Éppen ugy, mint a második 
hadikölcsönnél, ketféle  típusa kölcsön kerül 
kibocsátásra és pedig hatszázalékos hosszú 
lejáratú járadékkölcíön és 5 és fél  percectes 
pénztári jegy. A legközelebb kibocsátásra 
kerülő kölcsön ügyében dr. Teloszky János 
pénzügyminiszter a bankok vezetőit hninapr;; 
értekezletre hivta egybe, amelyen a kölcsön 
feltételeit  fogja  a bankvezérekkel ismertetni. 
Az uj magyar hadikölcsön kibocsátását egy 
héttel meg fogja  eiózDi a negyedik osztrák 
hadikölcsön prospektusának megjelenése. 

— Románia megegyezett a központi 
hatalmakkal. Budapest, április 8. (Saját 
tudósítónktól). Szófiából  jelentik a bukaresti 
lapoknak: A „Dnevnik" eimii lap a következő 
hivatalos kommünikét közli : „Tekintettel a 
központi hatalmaknak a Romániával és Bul-
gáriával való megegyezésere, most Románia 

áruk átszállításának kérdésére. Rövid idő múlva 
Szófiában  a bukaresti kormány valódi jóaka-
ratáról látunk bizonyítékot, viszont a bukaresti 
kormány is me^ vau győződve arról, hogy á 
bolgár kormányt is hasonló jóakaratú érzel-
mek hal.ák át" 

— Halálozas. Leuner Márton csikrákosi 
postamester, törvényhatósági tag folyó  hó 7-én 
51 évt-s korában hosszas betegség után meg-
halt. Temetése folyó  hó 9 én általános részvét 
mellett ment végbe. 

— A tanügy köréből. A vallás- és kö-
zoktatásügyi miniszter Cseh Arnold és Keresz-
túri György gyergyószentmiklósi állami fő-
gimnáziumi helyettes tanárokat a IX. fizetési 
osztály 2. fokozatába  rendes tanárokká ki-
nevezte. 

— Hősi halál- Üemény István m. 
kir. 24. honvéd gyalogezredbeli had-
apród folyó  évi március 28-án a gaii-
cziai Monasztericzkában a harctéren 
szerzett betegség következtében hősi 
halálí halt. Különösen tragikussá teszi 
hősi halálát az a körülmény, hogy az 
alig 19 éves ifjú,  ki önként jelentke-
zett. katonai szolgálatra, a sorozóbizott-
ság elutasító határozatával szemban is 
addig szorgalmazta besorozását, mig a 
katonai felülvizsgáló  bizottság — saját 
kívánságát figyelembe  véve — alkal-
masnak nyilvánította. A téli időszakban 
mint ski oBztaghoz kiképzett hadapród 
vogi^küzdötie a téli harcokat. Most a 
tavaszi hadjárat kezdetén, a nehéz fá-
radalmak között, halálos betegség lepte 
meg a harctéren, mely rövid egy-két 
het alatt végzett vele. — Hősi halála 
rendkívül súlyos csapás Demény Fereno 
kir. Ítélőtáblai biró és családjára, ki az 
ifjú  hősben egyetlen fiát  vesztette el. 
Tetemét a monasztericzkai temetőben 
katonai díszpompával temették el. 

— Sorozzák a kutyakat A lóállomány-
nak kímélése érdekében a badügyigazgatás a 
lovakDak réfzben  leendő pótlását megfelelő 
számú vontató kutyák beállításával kívánja 
eszközölni. Ennélfogva  a honvédelmi miniszter 
fel  is hivta a törvényhatóságokat, hogy a hadi 
célokra alkalmas összes vontató, de eddig 
még be nem gyakorolt kutyákat, u. m. a né-
met doggokat, a rövid és hosszú szőrű bernát-
hegyi, az ujfunlandi  és a leonbergi, valamint 
erősebb testalkatú kutyákat május 15-ikéig 
irják ös^ze. Az alkalmas kutyákat készpénz 
mellett veszik át, azonban az árnál nem a 
faji  érték, hanem a vontatási képesség határoz. 
, A posta felemelte  a küldönodiját. A 
kereskedelemügyi miniszter a belföldi  helyről 
belföldi  helyre címzett és a rendeltetési hiva-
tal külterületére vagy külső kézbesítő kerü-
letébe szóló expresszküldemények (levélpostai 
küldemények, utalványok, pénzeslevelek, cso-
magok) és távirati postautalványok után ex-
presszkézbesitési (értesítési) dij címén, vagy 
\ küldönccel kézbesítendő táviratok után kül-
döncdij címén egységesen beszedendő egy 
korona díj összegét e hó 15-én kezdődő ha-
tálylyal további intézkedésig egy korona ötven 
fillérre  emeli fel. 

— Nem lesz piros tojás. A hivatalos 
lap utóbbi számában megjelent a kormány 
rendelete, amely az ország egész területén 
eltiltja a tyúktojásnak a húsvéti ünnepek al-
kalmából szokásos festését  vagy más ily ki-
készítését és az ily feBtett  tojás forgalomba 
hozatalát. 

— Háromszázezer korona a sárosl 
sorsjáték tiszta jövedelme. Az u. n. sá-
rosi művészeti kiállítás és sorsjáték -- mint 
az egybe állított számadásokból kiderül — 

és Bulgária is tárgyalásokat folytatnak,  ame- több mint háromszázezer koronát jövedelme* 
lyek kedvezően haladnak". Ugyancsak egy y.ntt. F.bhnl hárnmneirverlrénK int aa nra» hp-
bolgár lap, a „Mir" irja a következőket: „Ro-
mán diplomáciai forrásból  megerősítik azt, 
hogy a román kormány semleges magatartást 
fog  tanusitani a háború vég- íg. A Bratianu 
kormánynak az a kívánsága, hogy barátságos 
viszonyban legyen az öeszea államokkal, kü-
lönöaen pedig a szomszéd államokkal, ame 
lyek között Bulgária fogla'ja  el az első he-
lyet. E célból Bukarestben mindent megtesz-
nek, hogy a Bulgáriával összefüggésben  álló 
összes kérdéseket gyorsan és barátságosan 
megoldják. KUlönösen vonatkozik pedig ez az 

zett. Ebből háromnegyedrész jut az orosz be-
törés idején elpusztult sárosmegyei falvak  fel-
építésére, mig a hátralévő egy negyedrész a 
képzőművészek háborús segitő-alapj&t gyara-
pítja. A nagyszerű eredmény, amelyhez fogha-
tót túrgysorsjáték nálunk eddig még nem pro-
dukált, elsősorban a magyar művészek áldó 
zatl.eszségének köszönhető, akik ingyen bocsá-
tották rendelkezésre alkotásaikat, de része van 
benne a rendezésnek és adminisztrációnak, 
amol v a költségeket a minimumra redukálta 
s leh"tővé tette, hogy a befolyó  összegek va-
lóban jótékony célt szolgálhassák. 
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nA, ,víí*g legnagyobb flsetésü  tlssţje. 

A ̂ «kereg" ma érkezett Márnában olvassuk: 
A jKilág legnagyobb fizetési!  tisztje jelenleg a* 
jţngolok „Tqngertuli haderejének fófelügyê  
I6je\ akinek évi fizetése  5000 font  sterling 
(120.000 korona) és 1000 font  utazási átalány. 
Bstt az, állást a háború első hónapjában Bzer-
vesték. Ugyanakkor nevezték ki Duoglas lor-
dott a vezérkar főnökévé,  aki 4000 tont ster-
ling (96.000 korona), fizetést  kap. Itt emlitjilk 
meg, hojgy az angol hadseregben a legkisebb 
fizetése  a gyalogsági alhadnagynak van. 2299 
korona, melybe» aeonban különféle  pótdíj já-
rni.. Amint Játjuk, az angol hadseregben szé-
pen meg lehet élni a fizetésből,  sót a .Tenge-
rentuli haderó főfelügyelője"  néhány fontot  meg 
is takaríthat. 

— Kedvezmény a hadbavonult jogá-
szoknak. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter —• a mint &i hivatalos lap mai száma 
jelenti — megengedte, hogy azok a joghall-
gatók, a kik vizsgájukat vagy pótvizsgájukat 
katonai szolgálat teljesítése, a háborúban szer-
zett betegség, hadifogság  miatt, avagy mert 
iiternálva voltak, a szabályszerű időben le 
nem tehették, az akadályoztatás után nyom-
ban letehesBék. Ezt az akadályoztatást azon-
ban igazodni kell és a jog és államtudományi 
kar a hallgatót az igazolás után azonnal vizs 
gára bocsátja. 

— AB erdélyi egyházmegye nevt »ra. 
Majláth Gusztáv Károly gróf,  erdélyélyi püs-
pök most kiadott egyházmegyei névtára sze-
rint az egyházmegyében van 241 plébánia oaz-
szesen 377.120 hivóvel. A világi papok száma 
845. A székesegyházi káptalanban a teológus-
ÓB Iskeláskanonoki Állások betöltetnek. Az egy-
házmegyének van 8 gimnáziuma, melyekben 
a tanítást, legnagyobb részben világi papok 
végzik. Ezenkívül van 7 konviktust, két tanító 
képeedéje (Nagyszeben, Csiksomlyó), felsőke-
reskedelmi iskolája Kolozsvárott és egy árva-
háza Nagyszebenben. 

— A 18 évesek bemutató szemléje. 
A 18» évesek bemutató szemléje a városokban 
és a járási székhelyeken a következő napokon 
tartatik meg. A szépvizi járásban április 15 én, 
Cuik.szeredaban április 17-én, a fe'csiki  járás-
ban április 17 és 18-án, a kászonalc îkí járás-
ban április 20 án, Gyergyószentmiklós város-
ban április 29 éti, a gyergyószantmlklósi já-
rásban április 29. 30 és május 1-én és végül 
a gyergyótölgyesi járásban május 3 áu. H mű-
ködés reggel 8 órakor veszi kezdetét. 

— Meleg  borvíz  kádfürdő.  Zsögődfür-
dőn  folyó  évi Április  hó 5-ikétől  kezdve 
mindennap  meleg borviz kádfürdő  kapható, 
reggel  6-tól  eate 7 óráig. 

— Halászati tilalom. A íöldmiveiésiigyi 
miniszter rendeletet adott ki, mely szerint 
annak, ki,az illető vizén halászatra nem jogo-
sult, tilos fogásra  kész állapotban levő halá-
szati eszközzel a viz partján, vagy a vizco 
bármiféle  vizijármüvön közlekedni, vagy ilyen 
eszközt a viz partján tartani. Aki e tilalmat 
mpgszegi, kihágást követ el. Ajánljuk az ér-
dekeltek figyelmébe. 

— Detektiv-est a moziban. Vasárnap 
e hó 16-án Prof.  Nick Fantom első kalandja: 
,-Rob Robin gyémántjai" cimü 4 felvonásos 
legtökéletesebb filmszenzáció'kerül  bemuta-
tásra. A német filmtechnikának  ez a legújabb 
kivételes érdeklődésre számot tartó alkotása 
nem szokványos detektivtörténetek többé-
kevéabbé ismert fogasait  variálja, hanem pél-
dát mutat arra, hogy a detektivbistona is lehet 
fölényesen  szellemes, fordulatokkan  gazdug és 
lebilincselően érdekes annélkül, hogy hátbor-
zQpgató izgalmakat tartalmazna. A darab me-
Béje Rob Robin gyámántjai körül forog,  a 
melyeket Robin cinkostársaitól lopott el, s a 
mélyeknek visszaszerzésére zseniális tervet 
fődnek  ki a rászedett cimborák. A zseniális . 
terv még zseniálisabb keresztezése az a fel-
adat a melyet Nick Fantom megold o'yan fö-
lényes ötletességgel, a mely egyenesen frap-
pirozó hatású. Nick Fantomot Max Landa, a 
berlini Lessing Tbeater kitűnő művésze játssza. 
A. filmet  Németország egyik legkiválóbb mozi-
rendeţoje, Joe May rendezte, a kiválóságos 
meatermüvet alkotott — Bemutatásra kerül 
továbbá Chorjn látképe Bubi vőlegény Nor-
dlgk ylgjáték. Négylábú házasság közvetítő, 
hqmoros. Mindkét előadás rendes helyárakkal 
lesz. megtartva. 

_ 4. rokkant hadimunkások segéiye-
•ése A- honvódolmii miniszter már több izben 
tiBoadotta b9Ky airbadlmuaMeok , betegségük 

vagy rokkantságuk esetén ugyanolyan ellá-
tásban részesittendók, mint a rendes hadkö-
telesek. Ezen intézkedés dacára a hadimunká-
ból elbocsátott egyének közül azon a ciinon, 
bogy a szolgálat alatt szenvedett sérülés vagy 
az eközben szerzett betegségek miatt kereset-
képtelenekké váltak, számosan fordultak  a 
honvédelmi miniszterhez, hogy őket állandó 
ellátásban részesítse. A miniszter most ennek 
a kérvényezésnek elejét veendő, leiratot kül-
dött a vármegyéhez és ebben arról értesiti. 
bogy az ilyen kérelmek elbírálása céljából 
mindazoknak, akik személyes szolgálat telje-
sítése közben szerzett fogyatkozás  következ-
tében keresetképtelenekké váltak és ebből 
kifolyólag  állandó ellátásra igényi támazstanak, 
eziránti kérvényüket a fogyatkozást  feltüntető 
annak a személyes szolgálat közben történt 
keletkezését megállapító és a keresetképtelen-
séget igazoló orvosi bizonyítvánnyal fölszerelve 
a tartózkodási helyük szerint ületékeB községi 
előljárÓHH£ utján a járási tisztviselőkhöz, ille-
tőleg a város polgármesteréhez kell benyuj-
taniok. A járási tisztviselők kötelesek ez -ket 
a kérvényeket az orvosi bizonyítvánnyal együtt 
a folyamod  " tartózkodási helye szerint illeté-
kes katonai parancsnoksághoz á'tenni, amely 
a kérvényezők felülvizsgáltatása  és annak 
eredményéhez képest »z ellátás iráut is in-
tézkedik 

— A gyermekhalandóság meggátlasa. 
A belügyminiszter a közigazgatási bizottság 
telterjesztése folytán  a nnjţ.v méreteket öltött 
gyermekhalandóság meggátiása és a szükséges 
praevcntiv intézkedések megtétele végett Dr. 
Oláh Lajos volt orrizáeo* képviselő, közegész-
ségügyi felügyelőt  Csikvármegyébe kiküldötte, 
hogy a gyermekhalandóság okait tanulmá-
nyozza, a szüksé esnek mutatható intézkedé-
seket megtegye. Értesülésünk szerint a kiváló, 
országszerte elmert ẑ/ikférfiu  hosszabb ideig 
fog  vármegyénkben tartozkodni, meiy idő alatt 
behatóan fog  foglalkozni  a gyermekhalandóság 
kérdéséuek lehető lokalizálására. 

— Használjunk jótékonysági számoló-
oéduiákat! A Hadsegélyző Hivatal az érde-
kelt szaktestületek és a nagyközönség szerető 
figyelmébe  ajánlja a jótékonysági számolócé-
dulákat, a melyeket kizárólag a hivatal ter-
jeszt, a nemes cél érdekeinek szişoru megó-
vásával. A 2 4, és 10 filléres  szállodai, ven-
déglői és kávéházi számoiócédulák a közön-
ségnek igazén sz6rénv öumegarlóztatását je-
lentik, és a guruló fillérek  méjtis ötvenezer 
koronát hoztak eddig az elesett hősök özvegiei 
és árvái alapja javára és az akció továbhi fo-
kozott támojralására a báboru áldozatainal. sok 
égő köcnyér letörölné. Az o;yan szállogák ven-
gégiók és kávéházak részére, a melyek külön-
leges számolócédulákat használnak, a hivatal 
művészi kivetelü jótékonysági bélyegeket bo-
csát rendelkezésre. Ez a jótékonysági bélyeg 
egyúttal a közönség filléres  adom.myainak ilis-
mervényéül is szo'gálsat. A hivatalnak ezen és 
egyébb jótékonycélu kiadványai portóment,v-sen 
rendelhetők meg a következő cimen : A m. kir. 
honvédelmi minisztérium Hadsegélyező Hiva-
tala, V., Akadémia-utca 17. I. emelet. Telefon 
46—99. A szállítás csak a pénz előzetes be-
küldése esetén portómentes. 

— Magyar Hubertus jelvény. A hon-
védelmi minisztérium Hndsegélyzó Hivatal meg-
alapította a magyar Hutiertu3-vadászjelvényt, 
a mely a maga művészi formájában  pompás 
emléke marrd a világtörténet nagy időknek 
és a mngyar vadászok nemes áldozatkész.-é-
géuek, jövedelmével p?dig az elesett hősök 
özvegyei és árvái alapját fosja  gazdagítani. A 
magyar vadászok bizonyára kivéíel nélkül meg-
veszik és másokká1 is njpgszerezteíik ezt az 
ó dic-ő'sépes emblémájákat. A Hubertus jelvéuy 
egyszerűbb kiállításban 2 koronábp kerül, a 
diszesebbje 5 loronába éa a jövedelem az utolsó 
fUlérig  a nemzet vértanúinak hátramaradottjait 
illeti. Megrendelhdtó a Hadsegélyezó Hivatni 
jelvényosztályánál, Budapest, V., Akadémia-
utca 17. 

— Maximálják a* kávét Budapestről je-
lentik : A kavó forgalombahozatala  körül ész 
lelt visszásáé ok Németországban és Ausztriá-
ban arra indították az egyes hatóságokat hogy 
az összes kávébószleteket összeírják, az áru 
legmagasabb árait inegállapitsák éa kivitelét 
eltiltsák. Ezek a rendszabályok annál meg-
okoltabbak, mivel nyilvánvaló, hogy kávéhi&ny-
ról valójában nem lehet beszélni, ellenben bi-
zonyos, hogy egyes raktárakban jelentékeny-
készletek vannak felhalmozva,  amelyeket az 
árutulajdonosok a folyton  emelkedő árakra 
való; tekintettel, vagy egyáltalán nem. vagy 
osak kisebb tételekben bocsátanak forgalomba 

A kávépiac területén tapasztalt visszaélések 
miatt már Magyarországon is számos hatóság 
és kamara (mint megírtuk, a kolozsvári kamara 
is): intézett /fölterjesztést  a kereskedelmi mi-
niszterhez, amelyben a készletek rekvirálását, 
legmagasabb ár megállapítását és azt kérik a 
minisztertől, hogy nagyobb mennyiségű kavé-
ké&zletet vásároljon külföldön  és azt a ható-
ságok utján bocsássa a fogyasztás  rendelkezé-
sére. E kerelmek következtében a kormány 
elfogja  rendelni a készletek összeírását és az 
eredménytől függ  majd, hogy lesz-e szükség 
az ármaximálásra és a külföldről  való közvet-
len importra. 

— Mindent a hadseregnek! A honvé-
delmi ministerium Hidsegélyező Hivatala egy 
magyar gazda szakszerű, üdvös ajánlatára a 
hadviselésre nézve elsőrangúan foutos  akciót 
indított és sürgősen kéri Magyarország gazda-
társadalmának áldozatkész segítségét ebben az 
akcióban. A ló é^ szarvasmarha tavasezal el-
hullatja téli szőrét, ez a szór az állasok nyí-
rása vagy vakarása utján könnyen összeszed-
hető, hogy aztán a hadvezetőség takaró és ne-
mez gyártásra használhassa. A hivatal keri 
tehát a gazdaszövetséget., hogy az emiitett sző-
rpket gyüjse össze és 5 kgr.-on felüü  mennyi-
ségeket közvetlenül a Had^egélyzó Hivat») át 
viteli különítményéhez (IV. Váczi-urca 38.) a 
kisebb csomagokat pedig a gazdakörök vagy 
szövetkezetek vezetősége utján küldje föl.  A 
küldamenyek „Táborban levő katonák részére 
szánt szeretetadomáuy" megjelöléssel vat-uion 
és postán díjtalanul szállíttatnak. 

— Uj hírszolgálat hadifoglyainkról. 
A Keresztény Ifjúsági  Egyesületek világszövet-
sége és a Magyar Nemzeti Szövetseg Péter-
várott h^difogolygyámolitó  irodát tart feun  és 
kilenc fogolytáborban  katona otthonszerü ba-
rakkot épitetett katonafoglyaink  részére. Azon-
kívül tizennégy megbízott utazza be a fogoly-
táborokat és egyenkint foglalkozik  az ottlévó 
magyar hadifoglyokkal.  A városunkban is ismert 
Megyercsy Béla, a magyar nemzeti szövetség 
országos titkára most kapott Krasznojar>zkból 
február  13-iki kelettel 308 olyan hadifogolyról 
értesítést, akik eddig hazulról sem pénzt, sem 
levelet nem kaptak. Megyercsy már a postára 
Wte az illető hadifoglyok  hozzátartozói részére 
az Oroszországból küldött értesítést. Ez az 
iroda, a mely a Főherceg Sándor utca 28 sz. 
alatt van, elvállalja bárhol levó hadifoglyok 
résziről pénz- és levélküldemények küldemé-
nyek közvetítését is. 

— Vallatás. A fiatalember  áradozó han-
gon könyörög a modern leánynak, hogy legyen 
a felesége. 

Leány: Mielőtt választ adok, néhány kér-
dést intézek önhöz, őszintén fog  azokra felelni  ? 

Ifjú:  Igen 1 
— Le fog  mondani, ha felesége  le6zek, a 

dohányzásról ? 
— Igen! 
— Le fog  mondani barátairól és csak ne-

kem fog  élni? 
— (Hévvel.) Igen ! 
— ígéri, hoiry soha életében nem vesz a 

kezébe kártyát? 
— ígérem I 
— Le fog  szokni teljesen az ivásról? 
— Igenl 
— Soha nem megy el este hazulról a ká-

véházba? 
— Soha I 
— Soha, semmiben sem fog  nekem ellent-

mondani, minden kívánságomat vakon teljesiti ? 
— Igen I 
— Nagyon sajnálom, de ilyen pipotya frá-

ternek nem leszek a felesége. 
— Nem lesz gyufahiány.  Hirek terjed-

tek el arról, hogy egyes cikkek a jövőben nem 
lesznek már kaphatók. Ez természetesen csak 
spekuláció céljából történik. Ez így megy már 
hetek óta a gyújtót illetőleg i8, a külföldről 
importált gyújtónak; minél magasabb áron való 
elhelyezhetése érdekében, aminthogy tényleg 
lepten nyomon már sok külfö'di  gyújtóval ta-
lálkozunk, ami által nemésak a közönség szebe, 
hanem a hazai gyujtóipar és a magyar mun-
kás is károsodik, mert a hazai gyufa  jobb* és 
olcsóbb. Ezzel szemben tény, hogy a > hazai 
gyufagyárak  nyersanyaggal hosszú időre el 
vannak látva és a hazai gyufafogyasztást  kl 
tudják elégíteni. Nemcsak szükségtelen, de 
egyenesen káros a háztartásokban gyujtókész-
leteket felhalmozni,)'mert  gyiqtóban hiány nem 
állhat1 be. 
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— Jótékonyoélu színielőadás. A csik-

csatószegi műkedvelő iljuság. a háborúban hősi 
halált halt katonák emlékoszlopa javára,'1916. 
évi április hó 24. ós 25-én, az iskola termében, 
jótékonycélu műkedvelő előadást rendez, mely 
alkalommal színre kerül: „A Toloncz" nép-
színmű három felvonásban.  Tót Edétől, a kö-
vetkező szereposztással: Kontra Trldolin, bu-
dapesti magánzó Szőke János. Krizsa. felesege 
Erős Boriska. Miklós ennek fia,  eltő férjétől, 
mászárosmester Síóke Erzsike. Abris, mészá-
roslegeny Darvas Lajos. Rézi, Erősa Annuska. 
Háni, Kovács Vilma. Fáni, Korodi Vilma. KJli, 
Kovács Regina. Mali, N. N. kisvárosi zsidókis-
asszouyok. Lőrinc^ Szőke Mariska. Farkas, Fe 
reuez Imre. Móricz, N. N. kisvárosi zsidólegé-
nyek. Dolgos, városi jegyző Szőke J. Rigó, vá-
rosi bíró Kovács Anna. Peter, kisbíró Bors J 
Ördög S<tra, vén koldus asszouy Karacsi Ju-
liska. Angyal Liszka, cseléd Kontráéknal Dar-
vas Lonka. Mravcsák Jóban, öreg vándorló le-
gény Veress Albert. A .jólelkű" korcsmáros. 
Pestvárosi rendőr Veress Ignácz. vidéki pan-
dur N. N. János b:.csi, kóri?ázfeiügyeiő  Bors 
József.  Siájasné, Erős A. Kománé, Korodi V. 
kórházi ápolónők 1-só asszony Kovács R. 2 ik 
asszony Kovács V. Háború-; szavaiat, szavalja 
László R jz»ika. He.yárak : 1-so hely 1 koron t 
50 fillér.  2-ik hely 1 korona. Állóhely 80 tiiler 
Kezdete este 8 órakor. 

— CsemeteszetOBZtás. A helybeli m. kir. 
állami erdóhivatal vezetése alatt álló csiktap 
loczai miami csemetekertben szétosztás ala ke 
rúlnek a következő luuibfa  és fenyőfa  cseme-
ték : 3 eves szilfa  10 darabonként 6 üilér, 3 
eves vadgesztenye 10 drbként 30 fillér,  2 éves 
kőris csemeték 10 drbként 6 fillér,  4 éves iuc 
fenyő  10 darabonként 5 tiiler, kákfenjő  10 
parabonkeut 30 fiílér  árban. — A vásárolni 
bzandékozók igényükét az állami erdóhivatal-
ban Tjber Samu in kir. s-erdómeruök cseme-
tekert kezelőnel jeieutlietib bc, a csemeleket 
pedig az ár lefizetése  ellenében, kölcsönöse" 
megállapított idő pouiban, a cáiktapiouai cse-
iuetekertben (Csikaomlyó felé  vezeiő u'ou) ve-
hetik át. A kiosztás ala kerülő csemeték disz-
fakuak,  útszegélyeknek, élősöveuyekiu k kivá-
lóan alka mások, s aíroa kiiriiimeny folytán, 
hogy helyben neveitettek, vármegyénkben a 
inas vidékről ide szállított csemetéknél jobb 
eredménnyel tenyészthetők, az éghajlat nehéz-
ségeivel pedig könnyebben küzdenek meg, 
amiért is az érdeklődőknek különösen figyel-
mébe ajánlható. 

— Pályázati hirdetés. A nagyszebeni 
elemi tanirónőképzőintézet I só osztályába a 
következő 1916/17. mkolai évre felvételértj 
folyamodhatnak  14. életévüket betöltött olyan j 
leányok, kik a polgári- vagy felsőbb  leány-
iskola, vagy a gimnázium négy alió osztályát 
sikerrel végezték. Felvételi vizsgálat nélkül, 
de pályázati kérvények alapján történik a föl-
vétel. — A fölvételi  kérvényhez a következő 
okmányok csatolandók: 1. Születési anya-
könyvi kivonat. 2. Iskolai bizonyítvány a meg 
előző iskolai évről s az idei első félévi  érte-
sítő. Az évvégi bizonyítvány juuius hó 30-áig 
feltétlenül  beküldendő. 3. Orvosi bizonyítvány 
a folyamodónak  a tanítói páiyára alkalmas 
voltáról A kérvénybeu kiteeudó, hogy benn-
lakó vagy bejáró akar-e lenni a növendék. — 
Bennlakási havidíj 45 korona. A kérvényeket 
az intézeti igazgatóaaghoz junius bó 15-éig 
kell benyújtani. A fölvétel  julius hó első nap-
jaiban lí r-z elintézve, miről az érdekeitek azon-
nal értesítést nyernek. A II. III. és IV. osz-
tályba szintén vehetők fel  uj tanulók, ha ki-
maradás folytán  hely üresedik. A beunlakás-
ról prospektust szívesen küld az igazgatóság. 
Nagyszeben, 1916. április 5-én. Dr. Bilinszky 
Lajos tanitónőképzó-intézeti igazgató. 

— A oigánydobos meg a kaosa. Volt 
a brassói honvédeknek egy jók< dvü, enyves 
kezű cigánydobosuk, aki must* rien értett a 
kincstári étlap kiegészítéshez. Egy ízben rajta 
kapta az őrmester, hogy a cigány megint szár-
nyast sütöget. Reákiált: 

Hol loptad azt a rucát te cigány? 
Nem loptam — őrmester urnák alásan je-

lentem — hanem bale készült fuladni  a vizbe, 
tiát kihuzstam s most sáritgatom segényt 

L E G Ú J A B B . 
Hófer  jelentése. 

Budapest,  április 12. 
(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orofz  és délkeleti harctéren uero történt 
jeleutós vsemeny. Olasz harctér arcvonalain 
éléukehb ágyuharc tovább tart. Riváoál ellen-
séget, mely egyes előretolt árkokban megve-
tet te lábát, ismét elűztük, olasz támadást ez-
zel teljesen visszavertük. 

Nagy török győzelem. 
3000 angol holttest. 

Konstantinápoly,  április 12. 
(Hivatalos.)  A törők  főhadiszállásról  je-

lentik  : 
Jrak fronton  angolok Folatiae mellett ismét 

véres vereséget szenvedtek miközben több mint 
3000 halottal es foglyokban  egy tisztet és né-
hány főnyi  legénységet vesztetlek. Április 9 en 
reggel hosszas tüzérségi elöüeszues után Tig-
ris pártjáról ellenség egész hathírejevol ta-
madast intézett Felasie melletti allanaink eiiuu. 
Harc hat ora hosszat tartott. Keidctbeu sike 
ráit ellenségnek óriási veszteségek árán lóvész-
arkaink egy részebe bejutnia, de vitéz csapa-
taink szurony nyal eilenségru vetették magukat 
s igy azokat, kiü arkainkba behatoltak, vala-
mint a segitsugükro érkezetteket, visszakerget-
tek árkaikba. C&ata napjan este lóvészárkaink 
egy reszébe es azok előtt tóbb mini 3000 ha-
lott eliens^g-ji számláltunk meg Foglyok be-
szélik. hugy ellenséges csapatok közül harc so-
rán legnuiyosabb vesziesseget a 13-ik augol 

hadosztály szenvedte, amely kizárólag angolok-
ból állott és amely annak idején a Dardanel-
láknál harcolt. 

Irak frontra  került csapataink az április 5-iki 
és ü iki. valamint vi április 9-iki csatában pél-
dátlan vitézséggel harcoltak és a haditörténel-
münket a dicsőségnek ujabb lapjával szaporí-
tották. 

E^yébb jelentenivaló niucs. 
A verduni harcok. 

Berlin, április 12. 
(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-

lásról  jelentik: 
Nyugati harctéren Laboiszellennél (Albert-

től északkeletre) egy kisebb német osztag az 
angol állás eilen intézett éjszakai vállalkozás-
ból vesztesegek nélkül 21 hadifogolylyal  és egy 
gépfegyverrel  tért vissza. 

A Maastól nyugatra franciák  hiába támad-
ták Avocourttól északkeletre fekvő  állásainkat. 
Egyébként tüzérségünk tüzelésre szorítkozott. 
A keieti ponton húrom, a leghevesebb tüzelés 
altal ulőkészitett ellentámadás a Poivire hegy-
haton ellenségnek nagy veszteségeket okozott, 
de előnyt nem biztosított neki. A rohamra In-
dult csapatoknak két izben záró tüzünk kör-
leten sem kikerült lul jutnia. A harmadik ro-
ham akadályaink közelében füzünkben  teljesen 
összeomlott. A Calfette-erdóben  szívós véde-
lem ellenére lépésről-lépésre némi tért nyer-
tünk. 

L -gi harcban egy francia  üldöző légi jár-
müvet Ornesnél Voewre fensikon  lelőttünk. 
Repülőgép vezetője meghalt. 

Keleti és balkán hadszíntéren különösebb 
esemény nincsen. 

Tanárok, tanítók és más érdeklődők figyelmébe  l 
ÉP MOST JELENT MEG: 

„ A I W Á R T Ö N I É S Z E T K É Z I K Ö N Y V E " 
ciraü munka, melyből a mad&rtömészetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemere 
László, az oruifhologiai  központ volt tiszt-
viselője, ü ZEögödi Madártani Állomás 
(madár töm 6 intézet ) tulajdonosa irta. 
Illusz'ráí va van dr. Szlávy Tibor és szerző 
fényképfelvételeivel  és r a j z a i v a l . 
A könyvnek Lbás irányú használhatósága iavan, 
amenuyibeu benne a különféle  magyarországi 
madartcii'i szakírók által használt madárnevek 
tisztázva vaunak egyeztető betüsorosokkal. 

könyvkereskedésében, Csíkszeredában. 
korona 40 fillér  frankó. 

Kapható Vákár L. 
Ára 2 
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Sfára  387—1916. 

Faeladási hirdetmény. 
Caikmadarason, a közbirtokosság ta-

nácstermében 1016. évi április hó 
27-én délelőtt 11 órakor nyilvános ár-
verésen eladatnak hóvihar áita! kidön 
tött alábbi lucfenyőfa  tömegek. 

1. A osikcsicaói közbirtokosság 
Csicsó község határában fekvő  erdejé-
ben miotegy 5000 mKikiáltási ár m'-
kint 8 korona. Bánatpénz 4000 korona. 

2. A csikrákosi közbirtokosság Csik-
rákoa és Göröcslalva község határában 
fekvő  erdejében mintegy 6000 m3. Ki 
kiáltási ár m* kint 10 korona. Bánat-
pénz 6000 korona. 

3. A csikmadarasi Közbirtokosság 
Csik madaras község határában fekvő 
erdejében, mintegy 25000 m'. Kikiáltási 
ár m'-kint 8 korona. Bánatpénz 20 000 
korona. 

4. A csikmadarasi közbirtokosság. 
II. határrépzben fekvő,  Darouk völgy nevű 
erdejében mintegy 2000 m". Kikiáltási 
ár m* kint 5 korona. Bánatpénz 1000 
korona. 

5. A csikdánfalvi  közbirtokosság 
Csikdánfalva  község határában fekvő 
erdejében, mintegy 5000 m'. Kikiáltási 
ár m'-kint 7 korona. Bánatpénz 3500 
korona. 

6. A csikdánfalvi  közbirtokosság Csik-
madaras II. h. részben fekvő.  Damuk-
patak nevü erdejében mintegy 2000 ma. 
Kikiáltási ár m'-kint 5 korona. Bánat-
péne 1000 korona. 

7. Csikcsicaó község Csikcsic.ió ha 
tárában fekvő  erdejében mintegy 1000 
m*. Kikiáltási ár m* kint 8 korona. Bá 
natpénz 800 korona. 

Az árverés zárt Írásbeli és nyilvá-
nos szóbeli ajánlatok alapján történik. 
Ajánlat tehető bármelyik tételre, u?y 
az összesre, s az ajánlatokon kifejezendő, 
hegy ajánlettevó az árverési és szerző 
déaá feltételeket  ismeri és ajánlatához 
kötelezőnek tekinti. 

Az árverési ós szerződési feltételek 
a kezelő szépvizi m. kir. járási erdő-
gondnokságnál Csíkszeredában megte-
kinthetők. 

Az írásbeli ajánlatok a s ztlkséges 
bánatpénzzel, vagy a bánatpénz letéte-
léről szóló adóhivatali nyugtával ellátva 
az árverés idejéig Csíkszeredában alul 
irott m. kir. járási erdögondnokBághoz 
küldendők, uz árverés alkalmával pedig 
az árverező bizottság elnökéhez nyúj-
tandók be. 

Kikiáltási árak az erdőben, kéreg-
gel együtt értendők. 

Csíkszereda, 1916. évi április hó 
10 én. 

Szépvizi m. Kir. járási 
erdögondnokság. 

FOGAK! 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra  jogosított 
Közóhajra Csiksze- jj 
:: redába költözött::1 

Elvégez minden fog-  jl 
orvosi műtéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér 
zéstelonitéssel, arany j 
és más töméseket ; | 
készít inüfo/Mknt  és 
teljes fogsorokat  sz'ij- j! 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

2 - 5 óráig 
Vasár- és ünnep-' t i Wnoai" es umicp 

p;vd:ás nélkül, korona Inapokkivatelevel 
és hiduiuakálatokat. j 

10 évi garancia 
46-

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

E L A D Ó 
£ darab tenyés^gazolvónya! bíró 

éves bikaborju. 
lehet 

Fazafcas Ignácz 
I t u l a j d o n o s s a l — C r i k c s a t Ó M e g e n . 

Sz. 77-1916. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bír. végrehajtó ezenuel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1916. évi Pk. 325/5. 9zámu vég-
zése folytán  dv. Zvkariás Manó ügyvéd által 
képviselt Weisz Mártou és fia  végrehajtató ré-
szere, végrehajtást szenvidő ellen 2145 ko-
rona követeién s járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefog-
lalt és 765 koronára becsült ingóságokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság fenti  számú vegzé 
sével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
uz alap- és felülfoglaltatók  köverelese erejéig 
ÍH, amennyiben szók kielégítési jogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedő lakásán Csik-
taploezán leendő megtartása határidőül 1916 
evl április hó 27 ik napján délután 4 
órája hitüzetik. amikor a biróiiag lefoglalt  in-
gók és pedig: borok, 1 loi ju, 1 csikó hátralék 
erejéig a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esiteu becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korábban esz 
közöltetett volna éd ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki Dtíra tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt ki-
küldöttnél Írásban headui, vagy pedig szóval 
bejelenteni el ne mulasszák, mert különben 
csak a vétwlár íolöslegére fognak  utaltatni. 

Kelt Csík-Szered iban, 1Ü16. évi április hó 
10-ik uapján. 

KERESZTES GYULA, 
kir. bir. végrehajtó. 

15. si&m. 

jusvéti levelező-lapok 
nagy választékban és szép 
kivitelben, valamint hely-
beli t á j és képeslapok, 
a legjutányosabb á r b a n 

Vákár L. könyvkereskedésében 
Csíkszeredában szerezhetők be. 

[ • 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 c s i k t a p l o c z a i 

házam kiadó. 
Ugyanott e l ső rendű 

havasi széna eladó. 
Búzás János. 

4 - 4 

Világháborús könyvek 
kaphatók 

Vákár L. könyvkereskedésében 
Csíkszeredában és pedig: 

A nagy háború okmányai, vezér-
kari és egyeb hivatalos j .lentéeek, 
ára 1 korona. 

A német fehérkönyv,  ára 40 fillér. 
Az angol kekköny v, l. rész, ára 40 f. 
Az angol kékkönyv, II. rész, ára 60 f. 
Az orosz narancssárga könyv, ára 

40 fillér. 
Az angol világbirodalom, irta Kunfl 

Zsigmond, ara 60 fillér. 
Kohut : Bismarck és Magyarország , 

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

háború? ára .2 korona. 
A nagy háború Írásban és képben, 

megjelenik hetenkint,, egyes füzet 
ára 40 fillér. 

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

„Az olasz háború előzményeiről", 
ára 40 fillér. 

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

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 s i k e r r e l végezte 

Vákár L könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Értesítjük Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogy Csíkszeredában a 
Kossuth Lajos-utcában(LázárDomokos-féle  ház) már évtizedek óta fenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZ-ÜZLETEINKET 
M ' W ^ 1 h Ó l é n áthelyeztük az Apaffi  Mihály-utcába 
(Jakab Gyula-féle  haz, a Hutter-szállodaval szemben). A borbély üzlet 
mellett külön bejárattal van a női fodrász-terem,  kényelmesen be-
rendezve, hol elvállalunk mindennemű női bajmunkát és délutánonként 
hygienikus fejmosást  villanyezáritóval (raeleglevegóvel). Midőn ezt igen 
tisztelt vendegeinknek szíves tudomására hozzuk, nem mulaszthatjuk 
«, hogy koszonetet ue mondjunk eddigi pártfogásukért  s eevben kér-
jük, hogy jövőre• w szíveskedjenek támogatni s viszont mi ia biztosít-
juk vendégeinket a szolid kiszolgálásról. Maradunk kiváló tisztelettel: 

Szabó Lajos és neje, férfi és nöi fodrász. 

Raktáron tartunk mindennemű kész hajmunkákat «8 nöi pipere cikkeket. 

Nyomatott Vakár L. könyvnyomdájában, CsiksBsrwlîbăn" 




