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Kéziratok nem adatnak vissza. 

A háború. 
Verdun térképe is mind jobban meg-

változik. A németek előrehaladása ál 
landó, térfoglalásuk  pedig feltartóztat-
hatlan. Béthiocourt elfoglalása  után még 
jobban összezsugorodott az a francia  ék, 
mely a Maas balpartján elhúzódva aka 
dályozza a nyugati és keleti parton ope-
ráló német hadvonalak egybeolvadását. 

Verduntól nyugatra a németek nagy 
erővel támadják most a Mort-homme-
nak még francia  kézen levó részét. S 
az elsó védelmi vonal legYontosabb po 
ziciójának, a 304. számú magaslatnak 
az ostromlása is megkezdődött már. A 
mint a németek hatalmukba kerítik ezt 
a két hegyet, rákerül a sor a második 
védelmi vonalra, melyről azt híresztelik 
a franciák,  hogy még az elsőnél is ne-
hezebben vívható meg. 

Ámde a németek példátlan szívós-
sága diadalmaskodni fog  a még hátra-
levő akadályokon is. Az sem lehetetlen, 
hogy amist sikerül a németeknek róet 
törni a Verdunt közvetlenül védő mü-
veken, a franciák  a várat kiüritik s 
visszavonulva az előre elkészített pozí-
ciókba: a jóval hátrább fekvő  védelmi 
vonalon próbálják feltartóztatni  a győ-
zelmesen előretörő németeket. 

A német hadvezetőség teljesen meg 
van elégedve az elért eredményekkel 
és Wild von ţlohenborn, az uj hadügy-
miniszter épp a napokban fejtette  ki a 
birodalmi gyűlésen a katonai helyzetre 
vonatkozó nézeteit. A hadügyminiszter 
az eddigi teljesítmények bői azt a meg-
ingathatatlan meggyőződést meríti, hogy 
a németek a háború dicsőseges bele 
jezéséig győzelmesek maradnak. 

„Amit az utóbbi időben megértünk 
— mondotta Wild von Hohenborn — 
as orosz offenzíva  visszautasítása ke-
leten és harcaink Venlunnél, azok nem 
— mint azt ellenfeleink  hiszik, vagy 
elhitetni szeretnék — egy kimerült 
nemzet végső erőkifeBzitései,  amely 
nemzet utolsó ütőkártyáját adja elő, 
hanem egy embertartalékkal és minden 
segítő eszközzel ellátott, erőteljes, egész-
séges és leküzdhetetlen néphadsereg 
kalapácsütései, oly kalapácsütések, a 
melyek mindaddig meg fognak  ismét-
lődfli,  amíg az ellenfél  porhanyóvá nem 
vált". 

És ezek a kalapáosütések rettenetes 
erővel aprítják, morzsolják az ellenséget. 
A franciák  hiába viszik legjobb tarta-
lékaikat a harcba, Verdunt nem ment-
betik meg többé. A tartalékok céltalan 
feláldozásával  és a védelmi vonal többi 
pontjainak könnyelmű meggyengítésével 
csak siettetik a katásztrófát. 

A Verdun körzetében lezajló vias-
kodás egy nagyszerű várostrommal kom-
binált hatalmas nyilt csata, mely most 
(Ptt bét hétnél tovább folyik  hatvan 

kilóméteres terüleien. A vcrduui har-
coknak sem terjedelem, sem időtartam 
tekintetében nincsen párja a haditörté-
nelemben. S tekintve a küzdelem heves-
ségét, még a tüzérségi beavutkozásnak 
azelőtt nem is sejtett ciklopi arányait, 
azt kell hinnünk, hogy ebben a párat-
lanul véres mérkőzésben nemcsak elesik 
VerduD, hanem az egész háború sorsa 
is eldől. 

Az oroszok még nem heverték ki az 
utóbbi nagy vereségeket. Itt ott meg 
megkisérieuek kisebb jelentőségű ak-
ciókat, de egyelőre nem igen gondol-
hatnak nagyobb offenzívára.  Az ötvene-
dik szolgalmi évét megünneplő Hinden 
burg azzal végzi jubiláris uapiparancsát, 
hogy „az ellenség ereje kezd megbé 
nulni; ezért előre; a végső győzelem 
most már bizonyos!'' Éa az oroszverő 
Hindenburgoak valóban elhihetjük, hogy 
az oroszok offenzív  ereje végleg tueg 
van törve, — Vájjon a németek 
előbb-utóbb maguk is nem meunek-e ál 
offenzívába,  hogy a muszkának meg 
adják a kegyelem döfést,  az ma meg 
meg nem állapitható. A francia  lapok 
azonban küszöbön áilóuak mondják a 
németek északi támadását Az oroszok 
relatív tétlensége folyián  az utóbbi na 
pókban inkább csak az olasz haictér 
relé fordult  a figyelmünk.  Tulajdonkép-
peni olasz offenzíváról  nem lehetett szó, 
de a'Parisból visszaérkezett Cadorna ugy 
az Isonzó mellett, mint Tirolban is na-
gyobb vehemenciával lépett fel  elleuünk. 
Az első napokban némi eredményt is 
tudott elérni, de a csapataink által nagy 
hősiességgel végrehajtott ellentámadá-
sok e relativ sikerektől is hamarosan 
megfosztották  az olaszokat, akik azóta 
még hevesebben bombázzák a békés 
falvakat. 

A törökök ujabb győzelmet arattak 
az angolokon Mezopotámiában ; Valoná 
ban minden csendes, ellenben-Szaloniki 
körül megélénkülő tevékeuystg jelei 
mu;atkozoak. 

A Zeppelinek nem látogattak el ezen 
a héten Angliába, annál nagyobb tévé-
kenységet fejtettek  ki azonban a nőmet 
tengeralattjárók és az angol hajók tonna 
tartalma egyre csökken 

A negyedik magyar hadikölcsön. 
Több mint husz hónapja annak, hogy meg-

semmisítésünkre törő ellenségeink reánk zúdí-
tották minden idők legnagyobb háborúját. 
Azóta diadalmas fegyvereink  súlyos csapáso-
kat mértek roppant számú ellenségeinkre es 
szövetségeseinkkel együtt aratott döntő győ-
zelmeink nyomán immár nincs kétség a végső 
siker iránt. 

A hosszan elhúzódó háború nagy pénzügyi 
követelményeket támasztván az állam kincstar-
ral szemben, a hadiszükségletek zavartalar 
ellátása céljából uj hadikölcsön kibocsátása 
vált szükségessé, A hadviselés költségeinek fe-
dezésére a pénzügyminiszter ezúttal — ugy 
miut az előző hadikölcsönöknél, azonban a zá-

rolás mellőzésével — 6°lo-kal  kamatozó  já-
radékkölcsön-kötvényeket  és ezzel egyide-
jűleg 5'liVo-kal  kamatozó  állami pénztárje-
gyeket  bocsát nyilvános aláírásra. A pénzügy-
miniszter tehát ez alkalommal is közvetlenül 
fordul  a közönséghez, mint ez a legutóbb a 
német birodalomban is történt és a kibocsátás 
összege a nyilvános aláírás eredménye alap-
ján megállapítást nyerni. 
Az aIáiráa  tartama éa az aláírási  helyek. 

Az aláírás időtartama 1916. április 19-től 
május 23-ig bezárólag terjed. Aláírási helyekül 
fognak  szerepelni az összes állami pénztárak 
es adóhivatalok, a postatakarékpénztár és köz-
vetitó helyei s az összes számottevő hazai pénz-
intézetek. 

A címletek  nagysága. 
A bemutatóra szóló 6-°/o-os járadékkölcsön-

kötvenyek 50, 100, 1000, 5000, és 10.000 ko-
ronás, a bemutatóra szóló 51/i°/o-os állami pénz-
tárjegyek pedig 2000, 5000, 10.000 és 50,000 
koronás címletekben fognak  kiálJitattni. Tehát 
a negyedik hadikölcsönuél is a 6°/o-os járadék 
kölcsönre jegyezhető legkisebb összeg 50 ko-
ronában van megállapítva, hogy így a kölcsön, 
jegyzéBe a legszelesebb néprétegek részére is 
lehetővé tetessék. 

Az aláírási  ár. 
A kibocsátásra kerülő címletek aláírási ára 

a szerint, a mint az aláirt összeg ellenértéké-
nek befizetése  a két részre osztott aláírási idő-
tartam első vagy második felében  történik, 
avagy az alábbi ismertetendő kedvezményes 
(részletekben történő) fizetési  módozat vétetik 
igénybe, az időközi  kamatokra  való tekin-
tettel  különböző összegekben a következőkép 
van megállapítva 

l. a kibocsátásra kerülő és 6°/o-kal kama-
tozó járadékkölcsönkötvény  aláírási ára min-
den 100 korona névértekért: 

1. ha az aláíráskor az aláirt összeg egész 
ullenerteke befizettetik: 

a) az 1916. évi április 19-től májuB 5-ig 
bezárólag történő aláírás esetén: 97 K 20 fil-
lérben ; 

b) az 1916. évi május 5-ikét követő időben 
1916. évi május 23-aig bezárólag történő alá-
írás esetén: 97 K 50 fillérben; 

2. ha pedig a kedvezményes (részletekben 
történő) fizetési  módozat vétetik igénybe, az 
aláírási határidő egész tartamára szóiólag 98 
koronában ; 

II. Az S'/a'/'o-kal kamatozó állánn pénztár-
jegy alairási ára minden 100 korona név-
értékért : 

1. ha az aláíráskor az aláirt összeg egész 
ellenértéke befizettetik 

a) az 1916. évi április 19-tól május 5-ig 
bezárólag történő aláírás esetén 91K 90 f-ben; 

h) az 1916. évi május 5-ikét követő időben 
1916. évi május 23-ig bezárólag történő alá-
írás esetén 92 K 20 f-ben; 

2. ha pedig kedvezményes (részletekben 
történő) fizetési  módozat vétetik igénybe, az 
aláírási határidő egész tartamára szóiólag 92 
K 65 f-ben.  A fenti  árakon  felül  az aláíró-
val szemben sem folyókamat,  sem jutalék 
felszámításának  helye nincs. 

Kamat  (szelvény)-esedékesség. 
A negyedik hadikölcsön 6°/o járadékkőt-

vén v ei 1916. május 1-tól kezdődőleg és min-
den év május 1-en és november 1-én lejáró 
félévi  utólagos részletekben évi 6'/>"/,-kai min-
den évi junius 1-én és december 1-en lejáró 
félét  i utólagoB részletekben kamatoznak, tehát 
a 6°/, os járadékkolcsőnnél  az első szelyény 
1916. november 1-én, az 5'/s0/0-os állami pénz-
tárjegy  kölcsönnél  pedig 1916. decembel Wft 
esedekes. 
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Beűzetési  hely. 
Ugy a járadék , mint az állami pénztárjegy-

kOlcsöore az aláirt 'összegek ellenértéke az 
aláirási helynél fizetendő  be. 

RénzletSzetési  kedvezmény. 
Az esetben, ha a ö°/0-os járadékkőlcsönre 

aláirt összeg 100 K-t meg nem halad, az alá-
irás alkalmával az aláirt összeg egész ellenér-
téke befizetendő.  A ő'/o-os  yáradékkőlcsőnre 
történő és 100 K-t meghaladó, valamint álta-
lában az P/fU-os  állami pénztárjegy  köl-
csönre eszközölt aláírásoknál azonban a befi-
zetés részletekben is teljesíthető. Ez esetben 
az aláírás alkalmával az aláirt összeg 100/a-a 
biztositékképpen leteendő; és pedig a kir. ál-
lampénztárnál és adóhivataloknál, a m. kir. 
postatakarékpénztár közvetítő-hivatalainál, to-
vábbá az 1898.: XXIII. t.-c. alapján alakult 
Országos Központi Hitelszövetkezetnél' kész-
pénzben, a többi aláirási helynél pedig vagy 
készpénzben,  vagy olyan érték  par ir okban, 
a melyeket az alairási hely elfogadhatóknak 
tart. A részletek pedig a következőkép fize-
tendők : 

a jegyzett összeg ellenértékének 25°/0-a 
legkésőbb 1916. junius 9-ig 

a jegyzett ÖBszeg ellenértékének 25,/o-a 
legkésőbb 1916. junius 17-ig 

a jegyzett összeg ellenértékének 25'/o-a 
legkésőbb 1916. junius 28-ig 

a jegyzett ösBzeg ellenértékének 25c/t-a 
legkésőbb 1916. julius 8-ig. 

Az utolsó befizetés  alkalmával az aláirási 
hely a letett biztosítékot elszámolja, illetőleg 
visszaadja. 

A jegyzési nyomtatványok. 
A jegyzés céljaira szolgáló nyomtatvány-

lirlapok az összes aláirási helyeknél díjtalanul 
kaphatók. Ily nyomtatványok hiáuyában az alá-
rás levélileg is eszközölhető. 
A beűzetési  elismervények  kiállítása  és a 

végleges  címletek  kiadása. 
A befizetés  alkalmával az aláíró fél  az alá-

irási helytől pénztári elismervényt kap, a mely 
a fél  kívánatára 1916. junius 15-tói kezdve a 
m kir. pénzügyminisztérium részéről kiállított 
ideiglenes elismervéayre fog  kicseréltetni, a 
mennyiben eddig az időpontig a végleges cím-
letek kiadhatók nem lesznek. A végleges cím-
letek kiadására nézve, illetve a fél  kívánatára 
kiadott ideiglenes eiismervényeknek a végle-
ges kötvényekre való kicserélésére nézve ide-
jekorán hirdetmény utján fog  a felhívás  köz-
zététetni. A végleges kötvén) ek kiadása költ-
ségmentesen ugyanazon a helyen fog  megtör-
ténni. ahol a pénztári elismervények, illetve a 
fél  kívánatára kiadott ideigleo elismervények 
kiadattak. Ideiglenes elismervényekre előrelát-
hatólag nem lesz szükség, mert valószínűleg 
már rövid idő múlva elkészülnek a végleges 
kötvények. 

A kölcsön  felmondása. 
A m. kir. pénzügyminisztérium fenntartja 

magának azt a jogot, bogy előre közzéteendő 
három havi előzetes felmondás  mellett, ugy a 
6*/O-OB járadékkölcsönt, mint az 51/»0/o-os ál-
lami pénz tárjegy kölcsönt egészben vagy rész-
ben, névértékben visszafizethesse,  azonban az 
esetleges felmondás  a 6'/,-kal  kamatozó  já-
radékkötvényekre nézve 1921. november 1 t-t 
megelőző időre, az 6llt'h-kal  kamatozó  ál-
lami pénztárjegyekre uézve pedig 1921. decem-
ber 1-ét megelőző időre nem fog  eszközöltetni. 

Az 5V,°/o-os állami pénztárjegy  kölcsön 
vísszaűzetése. 

Az őVi'/o-os állami pénztárjegyekben 
megjelölt tőkekövetelést a m. kir. államkincs-
tár a beváltóhelyeknél a bemutatóknak, az ál-
lami pénztáijegy bevonása ellenében, minden 
levonás nélkül, adó- és illetékmentesen 1926. 
junius 1-én visszafizetni. 

Adó-  és illetékmentesség.  A kibocsátásra 
kerülő címletek után járó kamatok épugy mint 
a kölcsönvisszaflzetés  alkalmával a járadék 
kötvényeknek, illetve állami pénztárjegyeknek 
tőkeértéke minden fennálló  és a jövőben be-
hozandó magyarországi adó, bélyeg és illeték 
levonása nélkül fizettetnek  ki. 

A címletek  pupilaritás&.  Az aláírásra bo-
csájtott járadékkötvények és állami pénztár-
jegyek — ugyanugy mint az eddigelé kibocsá-
tott hadikölcsönkötvények — a gyámoltak és 
gondnokoltak pénzeinek elhelyezésére alkal-
masak. 

Betétek  felbaazoâlaşa  a jegyes céljára. 
A betéti üzlettel foglalkozó  intézeteknél s 

Más ily cégeknél 1914. évi augusztus hó 1. 

előtt betéti könyvre elhelyezett, egyébként a 
moratorium-feloldórendeletben  foglalt  korláto-
zások alá eső betétek a kibocsátásra kerülő 
kölcsönökre történő befizetések  céljaira — ön-
érthetóleg a kikötött felmondási  idők épségben 
tartáBa mellett — teljes összegükbeu igénybe-
vehetők. 

Azok, a kik a befizetésekre  ilyen betétjü-
ket kívánják igénybevenni, annál az intézetnél, 
vagy cégnél, illetve annak az intézetnek' vagy 
cégnek közvetítésével tartoznak jegyezni, a 
melynél a betét el van helyezve. 

Kölcsönnyújtás  kedvezményes  kamatláb 
mellett  a kibocsátandó  kötvényekre  és 

állampénztári  jegyekre,  valamint a 
kölcsönjegyzés  céljaira. 

A kibocsátandó járadékkötvényekre és ál-
lami pénztárjegyekre az Osztrák-magyar bank 
és a m. kir. Hadikölcsönpenztár, e jaradékköt-
vényeknek, illetve pénztárjegyeknek kézizálo-
gul való lekötése mellett, a névérték  75°/0-áig, 
a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási ka-
matlábon, tehát jelenleg 5°/o os kamat mellett 
nyújtanak kölcsönt. Ezek a kedvezmények 1917. 
évi december 31-ig maradnuk érvényben. 

A nevezett két intézet ugyancsak a min-
denkori hivatalos váltóleszámitolási kamatlá-
bon nyújt a nálunk zálogul elfogadható  érték-
papírokra kölcsönt, ha a felveendő  összeg iga-
zoltan a jelen felhívás  alapján aláirt  össze-
gek  befizetésére  szolgál.  A megbosszabitott 
ily kölcsönök a mérsékelt kamatláb kedvezmé-
nyében 1917. december 31-éig szintén része-
süluek. A fenti  b> fizetési  határidők alatta jegy-
zett összegre eszkozlendő befizetés  céljaira fo-
lyósított kölcsönök után, a fel  kivánságara, a 
mindenkori hivatalos váltóleszámitolási kamat-
láb helyett, 1917. évi december 31-éig, évi 
5*/0-os állandó  kamatláb  bizlositatik. 

Ezenfelül  az Osztrák magyar bank és a m. 
kir. Hadikölcsönpenztár a fen  körülirt modo 
zatok mellett azoknak, a kik igazolják, hogy 
a felen  aláirási felhivasban  foglalt  befizetési 
határidő alatt az aláírásra bocsátott hadíköl-
csön jegyzése céljából más hitetintézetnél (bank, 
takarékpénztár, hitelszövetkezet stb) vagy 
bankce.gnel vettek fel  kölcsönt, ennek a köl-
csönnek. illetve az ily irányú kérelem előter-
jesztésekor igazoltan fennálló  részéuek visz-
szaüzetésére  évi 5°/0 os állandó  kamatlábon 
fognak  uj kölcsönt nyújtani sennek a kölcsön-
nek meghosszftbbitásánal  is évi 50/° os állandó 
kamatlábat  fognak  alkalmazni. Ez a kedvez-
mény is 1917. evi december 31 ig marad ér-
vényben. A kormány gondoskodni fog  arról, 
hogy az előbb jelzett s a nevezett két intezet 
ákal 1917. december 31-ig nyújtott kedvezmé-
nyek uz aláírók részére ez időpoct után is — 
es pedig az állatni pénztárjegykölcsönre vonat-
kozólag 1919 évi junius hó 30-aig, a járadék-
kőlcsönre  venatkozólag pedig 1921. junius 
30-ig terjedő hatálylyal — a jegybank vagy 
valamely más, a kormány által kijelölendő iu-
tézet részéről biztosíttassanak. 

A címletek  megőrzése. 
Az aláirók kívánságára a járadékkölcBŐn 

kötvényeit, valamint a pénztárjegyeket a szel-
vények beváltásával megbízott hivatalos be-
váltásával megbízott hivatalos beváltóhelyek 
és az Osztrák-magyar bank budapesti fóinte-
zete 1917. december 31-ig költségraenti seu 
fogja  megőrizni és kezelni. 

• 

A negyedik hadikölcsön imént ismertetett 
előnyös feltételei  biztos és gyümölcsöző tőké-
elhelyezésre nyújtanak rendkívül kedvező al-
kalmat. A gazdasági életnek a háború követ-
keztében előállott korlátozottsága és csekély 
tókefelvevóképesBége  folytán  a pénzpiacon el-
helyezést kereső pénzbőség uralkodik. Győzel-
mes haditényeink szakadatlan sorozata a há-
borút a végső kifejlés,  a befejezés  felé  viszi. 
Ehhez járul, hogy az előző hadikölcsönök so-
rán a nemzet legszélesebb rétegeiben még gyö-
keret vert éB valósággal nemzeti köztudattá 
emelkedett annak felismerése,  hogy a létünkért 
vivott nagy küzdelem diadalmas folytatása  és 
befejezéséhez  szükséges hadikölcsönök jegy-
zésében való részvétel az aláirók anyagi javát 
és a legfontosabb  kösérdeket egyaránt nagy 
mértékben szolgálja. Mindez kétségtelenné teszi, 
kogy a negyedik hadikölcsön jegyzésének ered-
ményében előreláthatólag ép oly impozánsan 
fog  megnyilvánulni az ország lelkes önbizalma 
és nagy teherbirálásáról ismételten fényes  bi-
zonyságot tevő közgazdasági  ereje, mint az 
előző hadikölcsönöknél. 

Prohászka püspök indítványa 
A Magyar Gazdaszövetség gyűlésén 

Prohászka Ottokár székesfehérvári  püs-
pök felvetett  egy megvalósításra méltó 
gyönyörű gondolatot, mel>nek magva 
az, hogy jövő magyarságunknak legbiz-
tosabb alapja az lesz, ha ez a föld, 
amelyet most friss  vér áztatott és áztat, 
nemcsak magvakat fog  teremni, hanem 
Jelkek, magyar lelkek is nőnek belőle. 
Ez pedig ugy érhető el, ha fokozzuk  a 
népnek ehhez a földhöz  való ragasz-
kodását, ami viszont akként oldható meg, 
hogy a népnek a kezébe adjuk a földet, 
amelyet az ő vére táplált legbősége-
sebben, tehát elsősorban ót illeti ennek 
az országnak minden kis porszeme. 

Ezt a jogot ismerte el és igyekszik 
elismertetni Prohászka püspök ebben az 
uj korszakot jelölő beszédében, melyben 
azt indítványozza, hogy a hitbizomá-
nyokból, egyházi javakból és közala-
pítványi birtokokból kis- és középbir-
tokok hasittassanak ki örökbérletre azok 
számára, akik legtöbbet áldoztak ennek 
a főidnek  megtarlhatásáért. A kik a sa-
ját vérükkel öntöztek hazánk rögeit, 
azoknak részére követeli az igazság 
elsősorban ejnek a földnek  gyümölcsét. 
A kik életüket, veszélyeztették és ál-
doztak is életet ezért a földért:  a nyo-
morékok, özvegyek és árvák hivatottak 
mindenekelőtt uj életre. Nem szabad 
engedni — mondja ez az apostolszivü 
főpap  — hogy aki Limanovnál és a 
Doberdón harcolt, verklivel járjon as 
országban, mint Solferino  után. 

Gyönyörű és életrevaló, mert az 
élet szépülését nemcsak célzó, de meg 
is valósitható gondolatok ezek, ha ma-
guk is testet ölthetnének. Annyira 
életrevaló ennek az indítványnak min-
den egyes pontja, hogy találgatás nél-
kül kellene azt elfogadni. 

A társadalomnak a kezébe adja Pro-
hászka az eszmét és attól várja, hogy 
győzelemre vigye óriási erejével a zász-
lót, a melyet Ő, Magyarországnak szív-
ben és értelemben legfőbb  papja kibon-
tott. Ez az eszme erős, súlyos, kemény 
fegyver.  Ha mindenki jól megfogná, 
diadalra lehetne vinni. 

Ansztria-Maoaromái álláspontja. 
A világot átalakitó háborúból a ket-

tős monarchia is derekasan kivette a 
részét. Áldozatkészségben nem fukar-
kodtunk és vitézségben felül  nem multa 
senki a magyart. Szövetségesünk meg-
értette és ellenségeink is elismerik, 
hogy a magyar harci készség volt az 
az eróbeli nyomaték, amely a központi 
hatalmak javára döntötte el a győzelmet. 

Tudatában vágjunk mi is a meg-
növekedett hatalmi jelentőségünknek s 
vissza nem riadva nagyobb áldozatok-
tól, továbbra is helyt állunk hazánkért, 
a monarchiáért és a dinasztiáért. A 
jövőt érlelő dolgokról azonban csak 
annyit tudunk a napisajtó félhivatalos 
bulletinjeiből, hogy Ausztria és Magyar-
ország miniszterei az egyik héten Bécs-
ben, a másik héten meg Budapesten 
tárgyalnak a megújítandó kiegyezésről. 

A bécsi és a budapesti tárgyalások 
lényegéről és a jelentkező tendenciák-
ról nem szivárgott ki semmi biztos ér-
tesülés, ha csak pozitívumnak nem te-
kinthető BE a híresztelés, hogy a tár-
gyaló feleket  a hosszúlejáratú szerzödéB 
gondolata foglalkoztatja. 

A német kancellár már elmondotta 
nevezetes békepropoeioióit, amelyekre 
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t>e -«inig Betbmann Hdllweg bizo 
nyáraesak Ausztria-Magyarországra való 
tekintetből, fciaárólag  csak a Németor-
szággal határos területekre vonatkozó 
követeléséit Körvonalazta a beiazédébon, 
addig ak egész éhtente névében nyilát 
kozó Aequith a Balkán-félszigetre  vo-
natkozó Álláspontját is jeleste. Mivel 
pedig az angol miniszternek azáltalunk 
meghódított SZerbia és Montenegró jö-
vőjéről való védékezése lényegesen el 
tér attól a képtől, amelyet erről a kér-
désről mi alirottuikk magunknak, kífeje 
zéat óhajtanánk adni abbeli kívánságunk-
nak, hogy most már Ausztria Magyar 
ország illetékes tényezői is határozot-
tabb formában  jelöljék meg speciális 
békefeltételéiket. 

fippen  az a körülmény, hogy Beth-
toaon-tíoliweg egyáltalán semmit sem 
szótott a Habsburgi kettős monarchia 
hatalmi zónájába eső hódításokról, sür-
gős kötelességünkké teszi, hogy a béke 
lehetőségét nyílt állásfoglalással  mi is 
előmozdítsuk. 

Bnrián báró külügyminiszternek ber-
lini látogatása sejtetni engedi, hogy a 
nyílt állásfoglalás  tekintetében sem kí-
vánunk Németország mögött elmaradni. 
itr -li- ' - • iT 

A 24« M M seplialapM 
jdapmifflyaL 

Megemlékezett a Cíiki Lapok arról a nagy-
arányú mozgalomról, mely a 24-es honvéd 
gyalogezred kebelében indult meg egy létesí-
tendő segélyalapra. A mózgálom szép ered-
ménnyel indult meg. Eddig mintegy 50.000 ko-
rona gyűlt össze. Az alapkezelő bizottság most 
megkifldötte  a harctérről nevezett segélyalap 
alapszabályait is. 

Az alapszabályokat az est kísérő levéllel, 
együtt itt közöljük : 

Tábori posta 23. 1916. március 24. 
Tekintetes  Szerkesztőség! 

A ni. kir. brassói 24. honved gyalogezred 
hősei árváinak segélyalapja számára szerkesz-
tett alapszabályokat előzetes tájékozódás vé 
geít van szerencsénk tisztelettel megküldeni 
azon hozzáadással, bogy a mellékelt szövegű 
alaipsiabályek jóváhagyás végett a m. kir. bon-
védwlml miniszterhez fel  vannak teiţesztve, de 
azok Bég jóváhagyás ntán leadva nincsenek. 

Hírlapi közleményekből tudomásunkra ju-
tott, hogy anya vármegyénkben segély alapunk 
érdekében szálúottevó mozgatom indult meg. 
Célunk az alapszabályok előzetes közlésével 
a nagyközönség tájékoztatása és annak köz-
lése, hftgy  a segélyalap, mint szervezet meg-
alakult. 

Azon biztos reményben, hogy öbzetlén moz-
galmunk nemzeti szempontból is föltétlen  tá-
moptásban réázesttl a társadalom összes réte-
geiben, fölkérjük  a tekintetes szerkesztőséget, 
hogy mozgalmunk elterjedéséhez segédkezet 
nyiţjtanl szíveskedjék. 

Alapunk eddigi vagyona 25.800 K n. é. 
6O/*-OB hadi kölcsönkötvény, melyből 500 K I. 
kibocsátású és AmbrUs Sándor vasúti vendég-
lős adománya, mig 25.300 K III. kibocsátású, 
melyet ai eddigi gyűjtésből — lombárd köl-
csön felhasználásával  — jegyeztünk. Bnnek 
törlesztésére ezideig befizettünk  17718 K 73 f. 
mig a még fedezetlen  összeget az esetenkénti 
gytytésból törlesztjük. 

A fölinti  értékpapírok az „Agrár takarék-
pénztár r. t. Marosvásárhelyt' pénzintézetnél 
vannak letétbe helyezve és a lombárd kölcsön 
is innen van felvéve. 

AZ ez ideig esetleg begyttlt, vagy ezután 
befttyö  adományokat éB gyűjtéseket kérjük 
kOfrettenW  eked pénzintézetnek átutalni s erről 
bétáitokét értasiíeni kereskedjék. 

A hazafias  cél érdekében ismételten kérjttk 
a tekintetes Szerkesztőség szíves közreműkö-
dését, amelyért előre is, ugy a magunk, mint 
ar-áüták" nevében hiíáS köSzönetflnkef  tolmá-
a ^ t t . 

Hassflas  tisztelettel: 
Barabáa Oorö Bzázados, 

keielóbUottaági elsők. 

A m. kir. 84 htfavéd  gyálőgeared elesett 
bősei árváinak B a háború folyamán  kereset-
képtelené vált honvéd egyénei gyermekeinek 

felsegély^zéBére  létesített segélyalap 
a l a p s z a b á l y a i . 

I. 
A segélyalap célja: 
1. §. A magyar kir. 24 ik honvéd gyalog 

ezred bősei árváinak segélyalapja címmel egy 
alapot létesített, melynek célja a jelenlegi vi-
lágháború folyamán  a- m. kir. 24. bonvédgya-
logezred kötelékében a harctéren elesett, vagy 
katonai szolgálatban szerzett betegségben elhalt 
honvéd egyének árvái s a háború folyamán  a 
harctéren teljesített katonai szolgálatban ke-
resetképtelenné vált honvéd egyének gyerme-
keit segélyezui, azok neveltetéséhez hozzájá-
rulni. 

2 §. A segélyalap székhelye a mindenkori 
ezredparancsnokság székhelye 

II. 
A segélyalap vagyona. 
3 §. A segélyalap vagyonát a gyütésból és 

adományból befolyt  s befolyó  értékek képezik. 
(Itt adminisztratív, az alap szervezetére 

és kezelésére vonatkozó rendelkezések követ-
keznek.) 

VIII. 
Segélyek kiutalása. 
27. 7. Segélyezésre az összes kamatjöve-

delmek felbasználandók. 
Az alapvagyon segélyezésre nem fordítható. 
28. §. Segélyben csakis azok részesíthetők 

a kik hitelt érdemlően igazolni tudják, hogy 
Begélyre tényleg szorulnak. 

29. §. Segélyezésre egyformán  igényt tart-
hatnak : 

a) mindazon árvák, kik okmányiiag tudják 
Igazolni, hogy apjuk a m kir. bonvéd ezred 
kötelékében hősi balált halt, vagy harctéri szol-
gálat teljesítése közben szérzett betegségben 
meghalt. 

b) mindazon rokkant gyermekei, kik igazolni 
tudják, hogy apjuk a m. kir. 24. honvéd gya-
logezred kötelékében teljesített harctéri szol-
gálat folytán  keresetképtelenné vált s a neve-
léshez ssükséges magán vagyonnal nem ren-
delkezik. 

30. §. A segély iránti kérvények minden év 
február  l-ig és augusztus l-ig terjesztendők 
be a a segélyalap kezelő bizottságához cirn-
zendők. 

A később beérkezett kérvények figyelembe 
nem vehetők. 

31. §• A beérkezett kérvényeket a kezelő 
bizottság átvizsgálja, meggyőződést szerez ma-
gának a kérvényező igényjogosultságáról s min-
den egyes kérvényre megteszi a választmány 
elé terjeszthető javaslatát. 

32. §. A választmány a segély kiutalása s 
iltetve annak megtagadása tárgyában végérvé 
nyesen határoz. 

33. §. A megszavazott segély az igény-
jogosult törvényes gyámjának s illetve törv 
képviselőjének a kezéhez fizetendő  ki. 

IX. 
Segélyalap céljának megszűnése. 
34. §. Hogy ha a segély alapnak ezen alap-

szabályokban lefektetett  célja megszűnt vagyis 
a jelen alapszabályok értelmében segélyezésre 
szorulók B igényt tartók nem volnának, az egész 
segély-alap vagyona a m. kir. 24 honved gya-
logezred rokkantjainak felsegélyezésére  létesí-
tendő segély-alap javára fordítandó. 

Ezen rokkant/alap célja leend mindazon 
rokkant honvéd egyéneket segélyezni, a kik 
igazolják, bogy a m. kir. 24. honvéd gyalog-
ezred kötelékében katonai szolgálatot teljesí-
tettek s önhibájukon kivül katonai szolgálai ban 
váltak keresetképtelenné és segélyre szorulnak. 

X. 
Alapszabályok módosítása. 
35. §. Jelen alapszabályok csakiá a tiszti 

gyOlés áltál módosíthatók. 
Az alapszabályok módosítására vonatkozó 

ttrvözet a gyűlést megelőző 15 nappal az ösz-
szes tagokkal Írásban közlendő. 

Az alapszabályok módoRitásához megkíván-
tatik az összes tagok jelenléte és ahhoz való 
Hozzájárulás s a H. M. jóváhagyása. 

XL 
Nyilvános elszámolás. 
86. §. Az évi számadások a évi mérleg, 

valamint a segélyben részesültek nevel s a 
segélyösszegek nagysága a tiszti gyttléB meg-
tartást uttn közvetlenttl hlrlapilsg közé teéndő. 

xn. 
Képviselet. 
37. §. Harmadik személyekkel Bzemtyşţr a 

segélyalapot — áz ezred mindenkori paraqps-
noka ugy is, mint a tiszti gyűlés és a választ-
mány elnöke — képviseli. 

XIII. 
Záró határozatok. 
38. §. A segély-alap feletti  főfelügyelet  a 

H. M. gyakorolja. 
39 § Jelen alapszabályok a H. M. jóvá-

hagyása napjával lépnek életbe. 
Tábori posta 23. 1916. március hó 02 én. 

Barabás Gerő 
kezelő biz. elnök. 

Raglan Vazul  Miklós  Balázs 
főhadnagy,  főhadnagy, 

kezelő biz. ellenőr. kezelő biz. pénztáros. 

t Birtha József. 
Csíkszereda, április 16. 

Kidőlt Csikvármegye tisztviselők arának egyik 
legrégibb, érdemes tagja, ki több mint három 
évtizedes szorgalmas es lelkiismeretes munká-
ban szolgálta a közügyet. Halála váratlanul kö-
vetkezett be, mert bár az ósz óta csaknem 
állandóan betegeskedett, betegsége mindazon-
által csak a legutolsó napokban vált sulyossá-

A tél folyamán  rövidebb megszakításokkal 
bejárt hivatalába és a háhoru okozta fokozott 
munkában segített a nemzet árvái könnyeinek 
letörlésében. 

Birtha József  vármegyei árvaszéki elnök 
nemes egyszerűséggel párosult kötelességér-
zettel és munkaszeretettel futotta  be 33 éves 
közpályáján melyet elejétől végig Csikvár-
megye közigazgatásának szolgálatában töltött 
el. Hosszú ideig szolgabirája volt vármegyéd 
jének, mely idő alatt a népnek jóakaró támo-
gatója éB a közérdeknek lelkes istápolója volt. 
Majd árvaszéki ülnöknek választották meg, a 
honnan 1907. év végén a törvényhatóság köz-
bizalma Csikvármegye árvaszéki elnökig szé-
kébe emelté. Mindvégig lankadatlan szorgalom-
mal éB igazságcrzettel, fáradhatatlan  munká-
val töltötte be hivatását, de a nehéz és hosszú 
közpálya megőrölte életerejét éB munkaképes-
ségét. A mult év őszén beteg lett és azóta 
szemmel láthatólag megtört. Pihenésre és gyó-
gyulásra lett volna szüksége, de ó a vllághá-
háború által reá rótt fokozott  teendőket esak-
nem az utolsó napokig végezte, mig f.  hó 13-án 
este 61 éves korában megBzünt élni. 

Benne a vármegye egyik legrégibb, mun-
kás és kötelességtudó fötiBztviselójét  vesztette 
el. Haláláról a varmegye tisztikara külön gyász-
jelentést adott ki és a gyász kifejezéBéttl  a vár-
megyeházán gyászlobogó lengett. Elhunytát 
felesége  és testvére gyászolja. 

Temetése méltó volt múltjához. Ott láttuk 
koporsójánál, melyre a vármegye tisztikara ko-
szorút helyezett, Csíkszereda város és vidéke 
inteligenciáját teljes' számban. A vármegye 
tisztikara testületileg vett részt a temetésen 
Gyalókay Sándor főispán  és Fejér Sándor alis-
pán vezetésével. R»sztvett továbbá a törvény-
szék, járásbíróság és ügyészség Bigner József 
kir. törvényszéki elnök vezetésével, a főgim-
náziumi tanári kar, élén Kassai Lajos főgim-
uáziumi igazgatóval, a kir. pénzügyigazgatóság 
és számvevőség, Shuszter Olivért pénzügyigaz-
iţatohelyettessel, dr. Ujfalusi  Jenő polgármes-
ter és a városi tisztikar, a-csiksomlyoi árva-
és szeretetház növendékei, több más hivatal és 
nagyszámú gyászoló közönség. 

A koporsónál az egyházi szertartás után 
Botár Béla árvaszéki ülnök mondott Csikvár-
megye tisztikara nevében utolsó Iatenhozzádot. 
Tetemét Csikszentsimonra szállították, hol a 
temetőben igen nagy részvét mellett helyezték 
örök nyugalomra. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az erdélyi püspök kitüntetésé. 

Ferenc Szalvátor főherceg,  mint az Osztrákr 
Magyar monarchia Vörös Kereszt egyleteinek 
védnökhelyettese magas elhatározásával szék-
helyi gróf  Majlát Gusztáv Károly dr. v. b. 11. 
erdélyi püspöknek, a háború alatt katonai 
egészségügy körül szerzett kiváló érdemei 
elismeréséül a Vörös-Kereszt hadiékitményeS 
tiszti díszjelvényét díjmentesen adományozta. 

— Virághullás. Szabó Irénke, Szabó Géza 
és nt je Benkó Emma 4 éves kis leánya folyó 
hó 18 án két heti szenvedÓB után elhunyt Csik-
szered iban. 
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— Kitüntetett 24-ea honvédek. A 
brassói 24-ea honvédek közill ujabban az alábbi-
akat tüntették ki: 1. osztályú ezüst vitézségi 
éremmel: Székely Ferenc, Fereucz Balázs, 
Jakó Lajos tart hadapródok; Bors Ágoston, 
Farkas István, Petruk János őrmesterek; Bin-
der Oyörgy szakaszvezető; Péter Ágoston, 
Sándor Qyula tizedesek és Benkő Ignác Lajos 
honvéd. — A 2. osztályú ezüst vitézségi érem-
mel : Póka Gyula, Barabás Lajos t. zászlós : 
Bartalis Kornél, Tamás Jjzsef,  Kövér Mózes, 
tart. hadapródok ; Kocsis László őrmester bj.; 
Egyed Dávid, Paizs János, Orbán Antul, Bo-
dendorfer  András szakaszvezetők; Bratilla 
Péter tizedes : Márk Antal, Pintér István, Goer 
József,  Csillag István, Szentpáli József  úr-
vezetők ; Marti Lukács, Szabó Ferenc, Széné-
gető János és Boczerzán Demeter honvéJek-
A király az ellenség előtt tanúsított vitéz es 
erodményteljes magatartása elismoréseül Vén 
Zoltán 24. honvédgyalogezredbeli tartalékos 
üadnagynak, a badidiszitményes 3. osztályú 
vaskoronarendet díjmentesen adományozta. A 
király Ko'ozsváry Lászió 24. honvéd gyalo-
gezredben századosnak az ellenség előtt ta-
núsított vitéz magatartása elismeréseül a hadi-
diszitményes 3. osztályú érdemkeresztet ado-
mányozta. AZ ellenség előtt elesett Naey Lajos 
brassói 24. honvédgyalogezredbeli tartalékos 
hadnagynak a badidiszitményes 3. osztályú 
vaskoronarendet, adományozta a király. Rótyi 
Székely Béla 24. honvédgyalogezredbeli had 
nagy a hadidiszitményes 3. osztályú katonai 
érdemkeresztet kapta. — A legfelsőbb  dicsérő 
elismerés (Signum laudis) újólag tudtul adatolt 
az ellenséggel szemben tanúsított vitéz maga-
tartásukért Murányi János 24. honvédgyalo-
gezredbeli főhadnagynak,  Csánky Gyula 24. 
honvédgyalogezredbeli főhadnagynak,  Rohan 
Demeter 24. honvédgyulogezredheli népfelkelő 
főhadnagynak,  D:intr Imre és Kövér Sándor 
24. honvédgyalogezredbeli népfelkelő  hadna-
gyoknak. 

— Méltóságos végrehajtó. Báró Banffy 
Károly szerdahelyi lakost az igazságügyimi-
niszter a dicsőszentmártoni kir. járásbírósághoz 
végrehajtónak kinevezte. Báró Bánffy  évekkel 
ezelőtt Kisküküllő vármegye árvaszékének 
nyilvántartója volt. 

— Halálozás. Id. Encsy Józaefné  szül. 
Bodnár Erzsébet folyó  hó 10-ín Táliyáu el-
hunyt Encsy Kálmán kolozsvári kir. iigyesz, 
ki hosszabb ideig a helyi kir. ügyaszségnel 
működött, édesanyját vesztette el benne. 

— Uj időszámítás. Május l-jétől kezdve 
egy egész órával hamarább lesz reggel és egy 
egesz órával hamarább lesz este, mint ahogy 
ezt megszoktuk. A nevezetes ujitast nem maga 
az életadó, fényes  Nap hozza, amely különben 
nem sokat törődött a jelenleg meg ervényben 
levő középeurópai időszámítással sem, mert 
konok következetességgel másként kel és 
nyugszik le, mint az óraink jelzése szerint 
tennie kellene. Valószínű tehát, hogy a most 
következő reformra  sem fog  ügyet vetni, minek 
folytán  a kizárólag a Naphoz alkalmazkodó 
éji bogár ezután is csak olyankor fog  neki-
menni a fainak,  a pacáirta, oieg a rigó pedig 
csak olyankor fogják  üdvözölni a hajnalt ahogy 
eddig tették. A Nap, a természet, az állatvilág 
megmarad az eddigi gyakorlatnál ; azonban 
az ember életében jelentekuny változást fog 
előidézni a közelebbi napokban közzéteendő 
kormányrendelet, mely szerint Magyarországon 
uj, nyári időszámítás lép életbe. Ugyanis áp-
rilis 30 dikán éjjel tizenegy Arakor az ország 
egesz területén levő órákat tizenkét órára kell 
igazítani és az időszámítás így marad szep-
tember 30 dikáijr, amikor visszatérünk a mai-
rendhez. Angliában már régebben, Németor-
szágban és Ausztriában nemrég hozták b<í a 
május l-jén nálunk is érvénybe lépő számitá->t, 
melynek a gyakorlati haszna nyilvánvaló. Ha 
megszokjuk, amint gyorsan meg fogjuk  szokni, 
hogy egy órával előbb térjünk éjjeli nyuga-
lomra, egyrészt megrövidül a késő délutáni 
órákban már úgyis ernyedten folytatott  napi 
munkánk ideje, másrészt pedig nagy megtaka-
rítást érhetünk el a ma oly költséges világítás 
tekintetében, mely a koránfekvó  munkás 
emberek tömegénél egészen el is marad. És 
ha a mostani szokáshoz képest egy órával 
hamarább kelünk ; kipihent, frisB  szervezettel 
képesek leszünk az ekként nyert egy óra 
alatt több és jobb munkát végezni, mint este-
felé  akár két óra alatt Sokkal kevesebb vi-
lágítási költség, hasznosabban értékesíthető 
munkaerő, — főleg  ezt fogjuk  csakhamar kö-
szönhetni az uj rendnek, mely ncmc&ak a 
magyar korona országainak területén, hanem 
» bódított területeken 1» május Ho életbelép. 

— Albán városok uj elnevezése. Az 
olaszok Albániára való igényüket oly módon 
is kifejezésre  juttatták, hogy az ottani fajd-
raj«i elnevezéseket elolaszositották és sikerült 
is keresztülvinniök, hogy ezek az olaszositott 
földrajzi  nevek kiszorították az albán neveket 
és a külföld  csak az olaszositott elnevezéseket 
ismeri. Tekintve, ho^y Albánia nagy része 
a kezünkben van. az erélyesen folytatott  ola-
szositó tendencia ellen ép oly erélyes ellen-
intézkedést tettünk és az olasz Hnevezé;eket 
az albán nemzeti elnevezésekkel helyettesi-
tettük. Igv pl. Scut.ari ezenni' magyarul Skodra 
nevet foeja  viselni, Sin Giovunni di Medua 
ezentúl Sanyin lesz, Alessio uj neve Les. Dul-
cigno helyett Ulesiny, Durazzó helyett Durc, 
Valon -, helyett Vlora, Ipok helyett Peja elne 
vezést fogják  használni. 

— Katonai célokra alkalmatlan lábbe-
liek szétosztása. A kolozsvári honvedkerü-
leti hadhizottaág közli, miszerint a közös had-
seregbeli póttestuknél és megóvó helyeken 
levő katonai colokra teljesen alkalmatlannak 
osztályozod lábbelieket, hadsegélyezés céljaira 
rendelkezésre bocsáttatja Az ilyen lábbeliek 
kiszolgáltatása által szegénysorsuaknak, kü-
lönösen pedig a hadbavonultak családtagjainak 
lábbelivel, illetve javitó anyaggal való ellátá-
sát célozzák. Jelenleg rendelkezésre áll a ko-
lozsvári lionvédkerületi parancsnokság terüle-
ten mintegy 5000 pár és ezenfelül  26000 ki-
logramm lábbeli, melynek HZ erdélyi vármegyék 
és városok területén levő jótékonysági intéz-
mények és illetve közigazgatási hatóságok 
utján való szétosztása rendeltetett el. 

— A halai kaszaja. — eltekintve a 
mostani háborútól — legborzasztóbb rendet 
vágott Magyarországon a tüdő gümőkór miatt 
meghaltak soraib >n. Az 1913-ik évben meg-
halt 7 évtiél fiutahbb  4209, 7 évnél idősebb 
49 859, vagyis összesen 54068 egyén. Ennyi 
ember esett a tüdóvász áldozatául 1913 b n. 
Tehát az év minden napjának, minden órá-
jában hatnál több ember hunyta In szemét-
tüdóv.íszes halál következtében. A székely 
vármegyék « kimutatásban : Csík 474, Három-
szék 354, Marostorda 787, Marosvásárhely 73, 
Tordaaranyos 498 és UdvarhelyvArmegye 430 
elhalttal szerepel. 

— Lelkigyakorlatok. A csíkszeredai r. 
katli lógimná/iumbun az idei lelkigyakorlatok 
folyó  hó 5—9 napjain voltak P. Elsasaer Gy. 
Jézu t̂ar.-asági atya vezetésével. A kath. hit 
igazságait meggyőzően kifejtő  beszédei nagy-
hatással voltak a hallgatókra. A polgári leá-
nyiskolában a lelkigyakorlatokat Markos Endre 
cdiktrfplocai  plébános tartotta meg ápr. hó 
6—8 napjai!). 

— Rovész Cyrili halála. Mindenütt rész 
vétet keltett a hír, mely szerdán reggel be-
szárnyalta a várost, Kézdivásárhelyt, bogy 
meghalt Rivész Cyrili. Még előző nap tanított, 
este 7 órakor pedig halott volt. Szívszélhűdés 
ölte meg. 57 évet élt és ebből 31 évet töltött, 
mint áldozópap, az Ur szolgálatában. Nagy-
miveltségü és szeles látkörü tanár volt Sze-
rette mindenki, aki őt ismerte és e szeretet 
népszerűvé lette az ó alakját. Örg tdes anyja 
és nővére gyászolják. Temetése e hó 14-én, 
pénteken délelőtt 9 órakor volt a plébánia 
templomából Kézdivásárhelyt. A gyászmisót 
Oláh Dániel fócsperes  mondta, a templomban 
Dr. Szilveszter Ft.-renc tanár, a sírnál pedia 
Dr. P.Har János igazgató tartottak beszedet. 

— Budapesten kihirdettek 19-től 50 
éves korig az alkalmatlanok uj pótszem-
lejét Budapesten hirdetményeket ragasztottak 
ki, amelyben elrendelik a tizenkilenc évtől 
ötven éves korig uz összes alkalmatlanok pót 
szemléjét. Tizonkileuctol harmincnyolc évig 
bezárólag május 16 tói junius 2l-éig, a többi 
korosztályokat pedig később meghatározandó 
időben fogják  felülvizsgálni.  A személyenként 
felmentettek  május 4 ikétől 12-éie:, a csopor-
tonként felmentettek  május 11-étól 16 áig kö-
telesek igazolni felmentésüket. 

— Gazdasági lovak árverése. A fóld-
raivelésügyi miniszter értesítette Gyalókay 
Sándor főispánt,  hogy a cs. és kir. 1 ső had 
sereg parancsnoksága által Wolhyniában re 
quirált úgynevezett konyiki csikók közül kö-
rülbelül 80 darabot utalt ki Csikvármegye hegy-
vidékén gazdálkodók részére. A csikók a me-
gérkezés után, a majdan közlendő kikiáltási 
ár mellett magukat kellően igazolni tudó gaz 
dáknak nyilvános áron adatnak el. A csikók 
megérkezése közelebbről várható. 

— Közpénztérakból nem lehet, köl-
csönt adni. Az állami tanitók országos egye-
sületének hivatalos lapja, a „Nemzeti Kultura" 
Írja: A Kurta egy koakrét esetből kifolyólag 

8994/1916. sz. a. érdekes ítéletet hozott Ki-
mondotta, hogy a közpénzekből kölcsönt adni 
nem lehet; ez sikkasztás. Történt ugyanis, 
hogy egy községi jegyző a bírótól 700 korona 
kölcsönt kért. A bírónak nem volt pénze, ezért 
arra kérte, adja oda a községi pénztárban 
levő 700 koronát. Ezt megkapta és elismervényt 
adott róla. Utóbh a biró a 700 koronát vissza-
tette a pénztárba ós a rovancsolásnál nem 
találtak hiányt. A sikkasztás vádjában hozott 
táblai ítélet felmentő  volt, mert a jegyző a 
pénzt kölcsön kérte, tehát nem lehetett eltulaj-
donító a szándéka. A Kúria azonban a bűnös-
séget mondotta ki. Az italát megokolásában a 
következőket mondja a Kúria: .közpénzek, 
rendeltetésüknél fogva  csak közcélt szolgál-
hatnak és erre a célra is csak a törvényben 
és szabályrendeletekben meghatározott alapon 
fordíthatók,  miből okszerűen következik, hogy 
a közpénzek magáncélokra nem használhatók. 
Vádlott azáltal, hogy a hivatalánál fogva  a 
községi bíróval való közös örizetük alatt levő 
községi pénzekből a törvény, a szabályrende 
letek ellenére kölcsönül 700 koronát kivett, 
azzal jogtalanul, mint sajátjával rendelkezett, 
tehát elsikkasztotta. Nem mentheti magát 
vádlott azzal sem, hogy jogsértési nzándék 
nélkül cselekedett, mert a bűnös szándék fenn-
forgását  a községi képviselőtestület és a köz-
ségi elöljáróság határozata. Kikérésének mel-
lőzése kétségtelenné teszi". Közöltük ezt az 
ítéletet azért, mert számtalan esetet tudunk, 
hogy az újonnan kinevezett tanitók s a he-
lyettesítésre kiküldött illetményeik kiutalvá-
nyozásáig kénytelenek voltak az iskola pénz-
táraihoz fordulni.  Az igazgató a gondnoksági 
elnök hozzájárulásával a legritkább esetben 
tagadta csak meg az előlegezést. Mert az nem. 
kívánhatta, hogy a tanító 4 - 8 hétig koplaljon, 
vagy a szU óktól felvett  kölcsönökből éljen. 
A Kúria ítélete után nincs más hátra, mint a 
kultuszminisztérium elvi jelentőségű rendeletét 
kérni arra, hogy ilyen esetekben az iskolai 
pénztárak előlegezhessenek addig, mig a mi-
niszter utalványa megérkezik. így lehet csak 
elkerülni a §§-al való összeütközést 

— Tizenkét éves hős. Rossi György 
kisjenői tizenkét éves iskolásfiú  a háború ki-
törésé után eltűnt a faluból  és nyomaveszett 
Gyámanyjának a harctérről október végén 
négy koronát küldött és értesítette, hogy káp-
lárrá léptették elő. Számos vitéz teltéért azu-
tán őrmester lett belőle s egy kiváló fontos 
tettéért, mellyel fényes  győzelem kivívásához 
ügyes tettével hozzájárult, az arany vitézségi 
érmet kapta. A fiatal  hős észrevétlenül köze-
ledett az ellenség drótsövényéhez és azt há: 

rom kilóméter hosszúságban elvágta. Az ellen-
ség itt néhány óra múlva ki volt verve állásából. 

— Szappanok hamisitása. A szappan-
gyártáshoz használt külföldi  növényi olajok és 
zsírsavak behozatalának lehetetlensége, a bel-
földi  technikai állati zsirok magas beszerzési 
ára, oly helyzetet teremtett, mely tág teret nyit 
lelkiismeretlen kufároknak  a köztisztaság és 
közegészség Kzempontjából oly fontos  cikknek, 
mint a szappannak hamisítására és azzal való 
szédelgés elkövetésére. Ma már 8—10% zsir-
savtartalommal biró keverékek és kocsonya-
nemü oldatok, mint kemény szinszappanok és 
kenőszappanok jönnek forgalomba;  a belérték-
nek semmiképp sem megfelelő  áron. Szakértói-
leg meg van állapitva, hogy mi a valódi szín-
szappan, tiszta szappan és tiszta kenő szappan. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkama-
ránál megtudható, hogy ezeknek milyen vegyü-
lettel kell birniok, a melyektől eltérő minősé-
gek hamisítványok és mint ilyenek uem érnek 
pénzt. 

— Óriási drágaság Bukarestben. Egy 
bukaresti lap az óriási drágaságról ír: Folyton 
azt mondják, hogy az élet nagyon drága, de 
nehéz. Annyira nehéz, hogy már alig lehet meg 
élni. Az összes elsőrangú éttermek árait há-
romszorosra emelték, de még igy sem lehet 
helyet kapni sehol. A fiákkeresek  öt-hat fran-
kot kérnek egy órai viteldíjért. A cipőknek 
ára 60—70 frank.  Egy öltöny ruháért 300 fran-
kot kérnek, ami azelőtt legfeljebb  120 frankba 
került. A gyógyszerárak négyszeresére emel-
kedtek. A mulatóhelyei mind teli vannak, mind-
ennek dacára egy zenekari ülés egy zenekar 
nélküli színházban 12 frank,  de nehéz hozzá 
jutni, mert minden színház tele van. Ilyen hfr 
morosan irja le a bukaresti lap az óriási drá-
gaságot, melyben ugyan túloz, de mégis sok 
igazságot Ír. 



10. C S Í K I L A P O K 5-ik oldal 
Ünnepi előadások a moziban. Húsvét 

elsó éa másodnapján elsőrendű váltogatott mű-
sora lesz a mozinak. Húsvét vasárnapján szinre 
kerül a legújabb .Leányfurfang"  cimii 2 felvo-
násos vígjáték, mely méltán sorakozik az eddig 
bematatott 2 Projafllmbez,  de nem is lehet ez 
másként, mikor ugyanazok alkották s azok a 
magyar művészek játszanak benne, a kik meg-
alapozták e filmek  hírnevét. « vígjáték fősze-
replői : Berky Lili, Mészáros Alajos és Ihász 
Aladár, a filmben  még pompásabbak mind ed-
dig. Ezenkívül a műsornak kiválö darabjai: 
„A titokzatos Mre. Miller" cimü 3 felvonásos 
detektivtörténet lesz, rendkívül érdekfeszítő 
cselekménynyel. „Csak türelem" humoros és 
.A harctéri felvetelek".  Onnep másodnapján 
hétfőn  bemutatásra kerül: ,Az áldozat" cimü 
3 felvonásos  megható társadalmi dráma. A mű-
sor kiegészítő pontjai: .Budapesti állatkert" 
természet utáni felvétel.  .Szép Waldemár" 
vigjáték 2 felvonásban  és „Uj ruha* humoros. 
Ezúton is kéretik a m. t. közönség, hogy meg-
szokott jegyeiket, az előadás napján d. e. 10 
óráig váltsák ki, mert azontúl másoknak adat-
nak el. 

— Hogyan is volt a Doberdon ? Ké-
menes fistan,  a 82-ös vitéz székely baka sebe-
sülten kerülj haza abból a rettenetes pokol-
ból, amit Doberdónak hívnak. 

Idők folyamán  meggyógyult s otthonába is 
eljutott egy kis szabadságra. Otthon nagy volt 
a tekintélye s minduntalan kérdezősködtek harc-
téri élményei felől. 

De a halálfejes  székely baka cBak nem 
akart felelni,  bármennyire is ostromolták. 

— Hát, hogyan vala Están, szójj mán va-
lamit, hogy es vala ott a taljánoknál. 

Kémenes Están csak haligatott s ilyenkor 
egyet-kettőt rándított a vállán- Újból önztö-
kolték. 

— Hát tán hangodat vették, vagy tán bölcs 
lettél, Están? 

Egyszer Kémenes Están megunta a sok ki-
váncsiakodást s eképp szóla 

— Már én kijeteknek sokat nem szavaltok, 
met, aki nem vót ott, az úgyse érti meg és 
aki pedig ott vala, annak nem kell kéccei 
elmondani. 

— Meleg  bortfiz  kádfürdő.  Zsögödfür-
dőn  folyt  évi április hó 5-ikétől  kezdve 
mindennap  meleg  borvíz kádfürdő  kapható, 
reggel  6-tól  este 7 óráig. 

— Hadi szükségletek, A m. kir. honvéd 
központi ruhatár parancsnoksága pályázati fel-
hívást bocsátott ki a folyó  évi junius, julius 
éB augusztusban szállitandó hadi szükségleti 
cikkekre. Ezek közül a következők készüibet-
nek a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara kerületeben; fózócsésze  fedővel,  ku-
lacs, lámpa, csapszeggel ós hordgyürüvel. To-
vábbá csákány, ásó nyéllel, favágó  fejsze, 
véső, harapófogó,  kisásó, csákánybalta, sze-
kercze nyellel; ruhakefe,  sárkefe,  mazkefe, 
kötéláru, sátorcövek, mindenikből több száz s 
némelyekből sok ezer. Pályázati határidő fo;yó 
évi április 26 d. e. 9 óra. Pályázni kivánók a 
kamaránál részletes felvilágosítást  nyerhetnek. 

— Szent Péter és az eleBett oroszok. 
Egyik német lap írja: A cár megígérte a Na 
rocz-tónál kezdett utolsó offenzíva  alkalmával 
as orosz katonáknak, hogy gondoskodik arról, 
hogy azok, akik az ellenséges állások ellen 
intezett rohamoknál elesnek, egyenesen a 
mennyországba jutnak. A csata után tízezer 
elesett orosz lelke kopogott a mennyország 
kaptáján. 

— Ki van odakint? — kérdezte Szent 
Péter. 

— Orosz hősök, atyuska, kik mind a Na-
roci-tónál estek el. 

— Hányan vagytok? 
— Tízezer katona. 
— Menjetek a pokolba? Nem olvastátok 

az orosz vezérkar legújabb jelentését: A Na-
roca-tónál csak hetvenhárom ember esett el. 

IRODALOM. 
— Hadak utján. Vereek. Irta: Halmágyi 

Samn. Ára 2 korona. Megrendelhető szerzőnél 
DicsSazentmártonban. — Egy meleg érzésű 
poéta szólal meg ebben a könyvbea: Halmágyi 
Samu, akinek a nevével már többször talál-
köztünk s egy-egy versét elolvasva, kritikánk 
csak kedvezd lehetett. 

Síin, hangulat, melegség van ezekben a 
versekben. Amit írójuk a háború alatt meglá-
tott, megfigyelt,  annak az 0 lelkében mindig 
fiNsbangjs  támadt a es » szépen, tisztán esengő 

visszhang adja az ó dalait, a mélabú?, zenéjű 
háborús költeményeket, a melyekben azért 
mégis sok helyen megcsillámlik a hit, n remény-
kedés, a jövőbeni bizodalom. 

Halmágyi, a dicsőszentmártoni poéta is ugy 
van, mint a legtöbb vidéken élő költő: nem 
igen akarják észrevenni, a pesti lapok elzár-
ják előle hasábjaikat, pedig az ó költészete is 
van olyan nemes bariton, hogy fórumon  is 
meghallgathatnák, de hát a magyar irodalmi 
viszonyok nem kedveznek azokn <k az íróknak, 
akik a fővárostól  távol kénytelenek élni; már 
pedig Halmágyi is hozzáláncoiódoit egy erdélyi 
kis városhoz (dicsószentmáríoni polg. iskolai 
tanár) s ahová kéíőo érkeznek az események, 
onnét nem akarnak irodalmat várni, pedig a 
falusi  csend, a hegyek, erdők köze rejtett vá-
rosok ma több írót adnak az országnak, mint 
valaha, csak piaca niucs itt az irodalomnak, 
nem lehet az olyan hangulatu verseket, mint 
a Halmágyié is, cégjelzéssel ellátni, ennélküi 
pedig késik az elismerés, a kritika. 

Idővel azonban Halmágyi Samu is el fogja 
érni azt, a mit megérdemel: a jogos és igazi 
érvényesülést. 

Szívesen foglalkoznánk  hosszasabb, n a kis 
verskötettel, de térszüke miatt inkább alkalom-
adtán sorát fogjuk  ejteni egyik legjobb költe-
ményének. (mfb.) 

L E G Ú J A B B . 
Olasz repülök bombázták Triesztet. 

Budapest,  április 18. 
(Hivatalos).  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnök  helyettese  a főhadiszállásról 
jelenti: 

Orosz és délkeleti hadszíntér valtozatían. 
Olasz hadszíntér: A tengermelléki harcvo-

nalou az olaszok tegnap helyenként eieukebb 
tevekenyseget lejtettek ki. Trieszt felet  ket 
ellenséges repülő jelent meg, a kik bombave 
tessel a polgári lakossag koréból ket egytnt 
megöltek, ótot megsebesítettek. Repüio jár-
müveink az ellenseges lepulogepeket Uraüoig 
üldözték és ott eredményesen bombat dobtuk 
egy,olasz torpedouaszadnt. A Dobéido-íensik 
ueii szakauzan és a gorai hidlonei tüzérségi 
barcok fejlődlek  ki. Zagoianai csapataink ma 
reggel az eilenbég egy tamadasat, nagy vet-z-
tesegeket okozva az olaszoknak, visszavertek. 

A toimeini hidfc  késő éjszakáig eienk tü-
zérségi tiiz alatt állott. A kaiiutiui es tiroli 
harcvonalon a tüzérségi harc vaitozutlan he-
vesseggel tartott. Legnevesebb volt a Col dl 
Lanan, a hol az euenseg tüzelese esteie per-
gótüzé fokozodott.  Éji® utan az olaszok itt is 
tamudásoa mentek at. A támadást visszaver 
tük. Később az ellenség a Col di Lana nyu-
gati csúcsát több ponton felrobbantotta  es a 
teljesen szétrombolt hadállásba bevonult. A harc 
ott még l'olyik. A Sutana-völgyben, abol az 
olaszok a legutóbbi ídó óta előőrseinket isme-
telt támadásokkal zavarták, az eiicn&eget ellen-
támadásunk előretolt állásából visszavetette. 
Itt négy olasz tisztet és 600 sebeeületlön kato-
nát fogtunk  el és négy gépfegyvert  zsákmá-
nyoltunk. 

Ujabb német győzelem Verdunnél. 
Berlin, április 18-

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

Nyugati hadszíntér: Tüzérségünk St. Éioi vi-
dékén bőséges tüz alá fogta  az angol álláso 
kat. Az általunk elfoglalt  robbantott tölcsérek 
ellen intézett gyenge kézigránát-támadást az 
ejjel könnyen visszavertük. 

A La-Bassée-csatorna mindkét oldalán és 
a Loostól északnyugatra időnként hevesebb 
kézigránálharc fejlődött  ki. 

Neuville vidékén és Beauvraignes mellett 
eredménynyel robbantottunk több aknát. 

A Maas  miudkét  partján heves tüzér-
ségi harcok  voltak.  A folyó  jobb partján 
alsó szász csapatok  rohammal elfoglalták 
a francia  állásokat  Haudromont  majortól 
héttzáz  méterre  délre  és Thiaumont  major-

tól  északnyugatra  fekvő  hegyhátakon  és 
42 tisztet  (kőztük  3 törzstisztet)  és 1646 
közembert-  sebesületlenül,  50 embert pedig 
sebesülve elfogtunk.  Neveiket  közölni  fog-
juk a Gazette  des  Ardennes-ben,  valamint 
az ezekben a harcokban  elfogott  összes 
franciák  nevét, akiket  február  21-ike  óta 
a Mnas-területen  elfogtunk  és a kiknek 
összes száma 711 tiszt  és 38.155 főnyi  le-
génység.  Erre  a közlésére  alkalmat  szol-
gáltat  az a francia  félhivatalos  kísérlet, 
melylyel  adataink  valódiságát  kétségbe 
akartok  vonni. 

A Cailette  erdőben  és környékén  az el-
lenség támadási  kísérleteit  előkészületben, 
vagy már az első  támadásban  meghiúsí-
totta  tüzelésünk. 

A Woévre fensikou  és a Verduntól délke-
letre fekvő  magaslatokon St. Mihel vidékéig 
levó állásaink ellen a francia  tüzelés rendkí-
vül heves volt. 

Keleti hadszíntér: A dünaburgi hídfőnél 
tíarbunovkától délre állásaink előtt ma reggel 
keskeny fronton  az oroBZ támadás az ellenség 
nagy veszteségével összeomlott. 

Balkán hadszíntér: Nincs nevezetesebb 
esemény. 

Hőfer  jelentése. 
Budapest,  április 19. 

(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér-
kari  főnök  helyettese  a főhadiszállásról  je-
lenti  : ' 

Orosz hadszíntéren Tarnopoltól északnyu-
gatra eredmenyesen robbantottunk egy aknát 
és megbzálltuk tölcsér nyugati szélét. Egyéb-
ként niucs nevezetesebb esemény. 

Olasz harctéren a Col di Lanán még folya-
matban levő harcoktól eltekintve nem fejlőd-
tek ki jelentősebb események. 

Német győzelmek Verdunnél. 
Berlin, április 19. 

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

Nyugati harctéren csapataink a Maastól ke-
letre tegnap elért sikerüket betetőzve ma éjjel 
elfoglallak  a Haudomont majortól délre fekvő 
kőbányát. Védőcsapat nagy része az elkesere-
dett szuronyharcban elesett. Több mint 100 
ember fogtunk  el és több gépfegyvert  zsákmá-
nyoltunk. Thiaumont majortól északnyugatra 
az uj német vonalak ellen intézett francia  tá-
madás meghiusult. 

Kisebb ellenséges gyalogosztagokat, ame-
kyek az arcvonal különböző helyein megkísé-
reltek, hogy árkainkhoz közelebb jussanak, gya-
logsági és kezigránáttüzzel visszavertünk. Né-
met előőrsök a Combres-magaslaton benyomul-
tak az ellenséges állásba egy tisztet és 66 
í'ónyi kgélységet foglyul  ejtettek. 

Keleti es balkan harctéren nincs fontosabb 
usemeny. 

>ll/!>ll» »U'W»1I'MI' >!(/ >11/ >11/ sll/!>ll 
2 - 3 g i m n á z i u m o t végzett flu 

tanulónak felvétetik  Pototzky 
Pál női- és férfidivat-üzletében 
Csíkszeredában. 

/JH /HVH> /m Zltv 'IH'IIV /Itv/in 'I1W 

Húsvéti 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. 

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

Vákár L könyvnyomdájában, Csíkszereda. 
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A H Q b S Y K Q Z Ü N 5 É 6 F I G Y E L M É B E ! 
Bécsi és budapesti bevásárló körutamból hazatérve, szíves figyelmébe 
ajánlom a t. közönségnek dúsan felszerelt raktáromat. Hoztam a legújabb 

modelkalapokat, üres formákat, díszeket és arefátylokat. 
Átalakításokat a legrövidebb idő alatt készítek. 

Ligeti Samuné Gsikszereda, a m. kir.' dohány nagytőzsde mellett. 
u 
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FOGAK! 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra  jogosított 
Közóha j ra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-, 
orvosi műtéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér-
zéstelenítéssel, arany 

más töméseket ; 
készít müfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj-
padlás nélkül, korona 
és hidruunkálatokat. 

FOGAD: 
i D é l e l ő t t 

8 — 1 2 ó r á i g 
Délután 

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

4 7 -

10 évi garancia! .;@@@i<M)@ 

L a k á s a : Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 

Szám: 550-1916. 1-2 
Hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság közhírré 
teszi, hogy a Csikszentgörgy és Csik-
báukfalva  községek tulajdonát Képező, 
a bánkfalvi  349. összeirási szám alatt 
levő ^s a piactéren forgalmas  helyen 
fekvő  korcsmaház, mely üzlethelyiség 
nek is alkalmas, mellékhelyiségeive! és 
melléképületeivel együtt folyó  evi 
április hó 27-én delelőtt 9 órakor 
a csikszentgyörgyi jegyzői irodán meg-
tartandó nyilvános árverésen egymás-
után kővetkező 6 evre a legtöbbet Ígérő-
nek haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 120 korona, azaz egy-
százhúsz koroua. 

Árverezni szándékozók az árverési 
feltételeket  a csikszentgyörgyi jegyzői 
irodán a hivatalos órák alatt megte-
kinthetik. , 

Csikszentgyörgyön, 1916. évi április 
hó 12-én. 

CfflbliitfalTa  miéról. 
Bálint Ferencz 8. k., 

községi biró. 
Potyó Antal s. k., 

községi jegyző. 

Csitaeitgyörgy résxérfil: 
Miklós János s. k., 

községi bíró. 
Puskás Lajos s. k., 

községi jegyző. 

Hölgyek figyelmébel 
Állandóan raktáron tartok legdivatosabb bajosaitokat, haj-
tüket, fésűket,  szappanokat, kozmetikai cikkeket, valamint 
mindennemű illatszereket. Kiféaült  hajak bekötését elvállalom. 

Hölgyek hajfésfllése  ondolálással és hajmosással. 
Kész hajmunkák és nöi piperecikkek szép választékban. 

A mélyen tisztelt közönség szíves pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 

Szabó Lajosné női fodrászterme 
Csíksze redában , a Hutter-szállodával szemben. 

1 BÉRFIZETÉSI JEGYZÉK 
g legújabb minta, mely most készült el, ajánljom a munkaadók 
EJ figyelmébe,  annál is inkább, mert cs.ik ez a nyomtatvány felel 
p l m^g a „Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztárnak". 

1 Közbirtokossági költségvetés, költségszámadási 
[§j f ü z e t e k  (4 minta), valamint a közeledő évzáró vizsgákra 

I ISKOLAI VIZSGALAPOK 
Q jó minőségű papíron, a legjutányosabb árban beszerezhetők 

I Vákár Ii. könyvkereskedésében, Gsikszereda. 

Tanárok, tanitók és más érdeklődők figyelmébel 
„A MADÁRTÖNIÉSZET KÉZIKÖNYVE" 
cimü munka, melyből a madártömészetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemere 
László , az ornithologiai központ volt tiszt-
viselője, a zsögödi M a d á r t a n i Á l l o m á s 
( m a d á r t ö m ő i u t ó z e t ) tulajdonosa irta. 
Illusztrálva van dr. Szlávy Tibor és szerző 
fényképfelvételeivel  és r a j z a i v a l . 
A könyvnek iiiás irányú használhatósága is van, 
amennyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szakírók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető betüsorosokkal. 

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

Nyomaton Vákár L. könyvnyomdájában, 




