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Kéziratok nem ada.tnc<k viasza. 

A háború. 
A tavaszi háborúskodásnak a leg-

fontosabb  eseményei még mindig Verduu 
körili játszódnák le. Az eddigi harcok 
bó! a francia  hadvezetőség is azt a ta-
nulságot merítette, bogy a nemetek el 
vaunak tökélve arra, hogy a várost és 
az azt védő védelmi övezetet hatalmukba 
kencik. Mag a legnagyobb áídozaiok 
árán is. Az Agence Hivas révi U a 
francia  kormány már ügyei:m-zieti is a 
közvéleményt a fenyegető  veszedelemre. 
A nyolc hetes os rom nem törte meg a 
tamadók energiáját és a németek cso-
dás harci elszántságával szemben a 
franciák  hősi védekezése is tehetetlennek 
búonyut. 

A németek mind közelebb térkőznek 
a vár belső gyűrűjéhez es miután a 
nyugati oidalou már eljutottuk a 304'es 
magaslatig, ujabban a keleti szárnyon 
próbáltak előbbre tolni hadiáliáaukat. 
Törekvésüket teljes siker koronázta, 
amennyiben a neműtek véres harcok 
után u Haudromout majorról délre fekvő 
kőbányát, is elfoglalták.  Ez a reudkivUl 
módon megerősített pont nagy akadálya 
volt a nemet előretörésének. Az akadály 
elhárításával tehát léuyegeseu niegjavu t 
a németek helyzete a Maas keleti ol-
dalán és most már a Vaux erődöt is, 
az egyetlen pontot, ahol a francia  el-
lentámadás sikerrel járt, komoly vésze 
delem fenyegeti. 

Az orosz fronton  a harcok még nem 
öltöttek nagyobb arányokat. Az oroszok 
még nem heverték ki a legutóbb szen-
vedett uagy vereségeket es Galíciában, 
meg a bukovinai-besszarábiai fronton, 
valamint Hindenburggal szemben is csak 
kevésbé jelentős operációkra szorítkoz-
nak. Az időjárás kedvezőbbre fordultá-
val azonban az éBzaki harctereken is 
döntő jelentőségű harcok várhatók. Egye 
lőre azonban legalább is bizouy talan, 
hogy a2 uj offenzívának  kik lesznek a 
kezdeményezői ? A központi hatalm k, 
avagy az oroszok ? 

Az olaszok most ismét nagy erővel 
támadnak ellenünk. Szövetségeseik bi-
zalmatlansága dacára idegenkednek ártól, 
bogy csapatokat küldjenek a nyugati 
frontra,  avagy más harctereken siesse-
nek segítségére a szövetségeseknek. 
Vonakodásuk igazolásara tehát nagyobb 
szabású, kombinált akciót indítottak 
elle-iQnk, mely a Col di Lana körül 
dult a legnagyobb erővel. A harmad 
félezer  méter magasságú hegyen sike-
rült is tért hódítani, ameunyiben több-
szöri robbantás után az olaszok a Buchen-
stein fölött  emelkedő hegy nyugati ré-
Bzén a teljesen elpusztított állásokat 
elfoglalhatták. 

Hosszas küzdelem után végre a Col 
di Lana cauoea is olasz késre kerUlt. 

Do vitéz ktt'onaiuk előreláthatóan ha-
marosan visszaszámít ezt a pozíciót is. 

Európában eddigelé az eatente egyet 
ien áiluir.H seui tudott komoly sikort 
feiinuratui.  Az oroszok legalább Ázsiá-
ban hivatkozhatnak némely pozitív ered 
raényre, ellenben az angolok helyzete Me-
zopotámiában valságosra fordult.  Towas 
hend tabnrnok az etaárt Ku eiuma-rabun 
hiába várja a fölmentő  st reget, az egyre 
késik, jóllehet az angolok a megerődí-
tett íaborhiin szorongó hadak lölmen 
teş ; ,t iöineielteo megkiaérictték. 

Erzerum elfoglalásai  ULUII az oroszok 
most tnar Trape/untot is hatalmukba 
kerkettek. A Fekete tengerparti város 
elfoglalása  bizonyára nagy örömet fog 
oko/ni egéíNZ Orosiiorsztfgban  és előre-
láthatóan az entente is nagyra lesz e/.zel 
az ujabb hóditássai, de a viiághftburu 
komoly biraloi risztaban vannak azaa!, 
hogy Trapezui!( megszállása épp u^y 
mint Erzetum meghódítása tern îehe; 
befoiyusaai  a hstboru végső eredményére. 

Szalonikib*u az eutente oifg  most 
sem lépett akciob;», eüeu'oen Görögor 
szágnak a nyula i hiralruak által való 
uiegayomomasa napról-oapra fokozód  k. 
De most már a többi semleges országgal 
szemben ie kendőzetlen bru alit>sal Up 
föl  a népjogtisztelö Acgiia. 

A blokád rendszabályokat folyton 
szigorítja, a német szénhasznalatra vo 
natkozó drákói rendszabály pedig már 
valóssággal katasztrofális  csapás jelent 
a semleges hajózásra nézve. 

Most, látjuk csak, mennyire helyesen 
itéltUk meg a helyzetet, amikor azon 
véleménynek adtunk kifejezést,  hogy a 
uagy energiával keresztüivitt holland 
hadi készülődések csak a válság elo-
dázását, nem pedig a veszedelem vég 
leges elhárítását jelentik. 

Németalföld  sorsaban ezultal osztoz-
kodnia kell a Skandináviái áramoknak 
is. Dániában, Svedhoubau ós Norvégiá-
ban óriási felháborodást  keltett Angiit, 
legújabb erőszakoskodása. És az északi 
semleges államok együttes és komoly 
tiltakozásával neticsak Angliáink, de 
az entente többi országainak is, külö-
nösen pedig Oroszországnak kell szá 
raolni. És vájjon az emberiességért és 
a nemzetközi jog sérteíle.'idégert aliiíó-
lag mindenre képes. Amerika nlég most 
sem lá'ja elérkezettnek az időt ener-
gikusabb föllépésre  Angliával szem-
ben? 

A negyedik hadikölcsön. 
Miközben fegyvereink  az összes hadi 

tereken dicsőséges győzelmeket aratnak, 
a kormány fordul  a nemzethez avégből, 
hogy a háború sikeres folytatásához  ós 
győzelmes befejezéséhez  szükséges 
anyagi eszközöket biztosítsa. 

Ellenségeink moet már tisztában van 
nak vele, hogy mi vagyunk az erőseb-

bek, tehát ki akarnának bennünket éhez-
tetni. Ez a politikájuk azonban minden 
téren csődöt mond Élelmiszereinket 
niajiunk termeljük, ami pedig a háború 
pénzügyi terheit illeti, azok viseléséhez 
is erősnek bizonyultunk. Fényesen iga-
zolják ezt a három előző hadikölcsön 
eredményei, továbbá az a körülmény, 
hogy a háború következtében zárt gaz-
dasági teiület vagyunk, mindent mi ma-
gunk pótolunk, tehát voltaképpen az 
előző hudiköicsönökre jegyzett összegek 
itthon cirkálnak a magyar földművelés, 
ipar és kereskedelem, e három terme-
lési tényező kereteiben. 

Semmi kétség tehát, hogy a negye-
dek hadikölcsön kibocsátása is fényes 
ert(isiiénuyel fog  járni. A kibocsátás kö-
rülményéi a lehető legkedvezőbbek. A 
UBgy pénzbőség következtében el sem 
k^piíeihefő  jobb lőkegyümöícsöztetési 
alkaíuui a htidiüöicsön jegyzésnél. MoBt, 
hogv a pénzintézetek a felszaporodott 
pénzkészletek miatt nem nyújthatnak 
megfelelő  kamatozást a betéteknek, a 
magyar töke örömmel fogja  megragadni 
ezt a kinóikozö «lkaimat, hogy ilyen 
kedvező gyümöicsözesi feltételek  mel-
lett helyezkedjen el. Vagyis a kormány 
még c.-ütk áldozatot sem kér a nemzet-
iöi, hanem csuk hazafias  kötelességük 
'eljesi'.éséi'e hivja fel  az itlhonmaradot-
takat és ugyanakkor gondoskodik róla, 
hogy e kötelesség leljesitése egyáltalán 
ne legyen terhes, hanem ellenkezőleg 
még kiválóan hasznos tőkebefektetés 
ÍB legyen. 

A nemzet tehát — mint egy ember 
— siessen eleget tenni a kormány fel-
hívásának és a negyedik hadikölcsön 
sikerével győzze megellenségeinketarról, 
hogy nemcsak vitéz katonáink, de anyagi 
erőink is legyőzhetetlenek. 

- Oroszország diplomáciai sza-
k i t á s s a l fenyegette  meg Romá-
niát. Szófiából  jelentik: A „Mir"-nek 
jelentik beavatott forrásból  Bukarestből: 
Az orosz kormány hivatalosan közölte 
a roman kttiügyminisztériummá!, bogy 
abban az esetben, ha Románia rögtön 
meg nem szünteti áru- és gabonakivi-
telét a központi hatalmak számára, meg 
fogja  szakítani a diplomáciai összeköt-
tetést vele és uszóaknákkal árasztja el 
a Dunát. Oroszország garantálui fógja, 
hogy teljesíti Románia nemzeti aspirá-
cióit, anélkül, hogy be kellene avat-
koznia a háborúba. Azt is kijelenti-az 
orosz kormány, hogy szenet is szállit az 
ország részére, de csak azzal a félté-
tel el, hogy Románia megszakít minden 
barátságos közeledést a központi hatal-
makkal és hivatalosan notífikálja  a jó-
akaratú semlegességet az ántánt iránt. 
A román kormány behatóan tanácsko-
zott Oroszország közléséről és egyhan-
gúlag elhatározta, hogy eddigi maga* 
ta r t ás t váltosaUsnu' fectartja. 



J-fk  oldal. 

— Gróf  Ttsxa,  Istváné  a» első  pol-
gári  hadiérdemkereszt.  A hivatalos  lap 
vasárnapi Bzámában elsó helyen a kővet-
kező  királyi  kéziratot  közli: 

Kedves  gróf  Tiszai  Hálás  elismeré-
sem azon nagy szolgálatoknak,  amelye-
ket  ön a reánk  kénrszeritett  küzdelem 
sikeres  folytatásának  előmozdítása  érde-
kében kifejtett  tevékenységével  Nokem 
és a hazának tett,  önnek 1. osztályú pol-
gári hadiérdemkeresztemet  adományo-
zom. 

Kelt  Bécsben, 1916. évi április hó 19-én. 
Ferencz  József  s. k. 

Báró Roszner Ervin s. k. 
Hasonló  szövegű  kéziratban  báró Burián 

külügyminiszter  is az I.  osztályú hadiér-
demkeresztet  kapta. 

= Szerbia sorsa és Románia 
magatartása. Bukarestből jelentik: 
Bratianu miniszterelnöknek sikerült be-
bizonyítania, hogy az oroszok balkáni 
politikájukkal csak saját becsvágyuknak 
és saját érdekeiknek szolgálnak. Szerbia 
magárahagyásából vi'ágosan kitűnik, 
hogy Oroszország cseppet sem aggódott 
Szerbia sorsa felett,  hanem csakis saját 
hatalmát és megnagyobbodását tartotta 
előtt. Bratianu,v az érdem, hogy mindezt 
bebizonyította, tehát mindezek tudatá 
ban — nem is Űzhet már russzofii  po-
litikát. Ezt az ua t Szerbia dögteste 
keresztezi. 

Csikszenttamási Balogh Ignác hadnagyot 
szolgálati érdemkereszttel tüntette ki a 

király. 
Északi hadszíntér, 1916. április hó. 

A székely nép nem katonákat, hanem hő-
söket küldött a harcterekre, akik szivökben 
évezredes vesta lángjával a honszerelemnek, 
drága gyöngyöt érő vérök utolsó cseppjéíg 
küzdöttek mindenütt, díszei voltak minden ár-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

Magán és iskola tanításról. 
Közli:  Liszer Marcellné. 

Altalános pedagógi szempontból régen meg-
vitatták már a magán és iskolai zenetanítás 
előnyeit. 

A magán tanitás legfőbb  előnyéUl szokás 
felhozni:  a növendék egyéniségéhez való ha-
tározottabb hozzá férközés  lehetőségét és a 
tanító osztatlan önodiadását egy növendék ér-
dekeinek. A magántanitásnak csak egyetlen egy 
előnye van, hogy a tanító a növendék egyéni-
ségét sokkal behatóbban tanulmányozhatja. Ez-
zel azonban más előnyök állnak szemben, a 
melyek ezt a hátrányt teljesen kiegyenlitik. Az 
iskolai tanitás a banyagot én a gyengét is ma-
gával ragadja s egyszersmint képes az elevent 
a tehetségeseket megfelelő  tevékenységbe he-
lyezni, erre nemcsak a közös tanitás módja, 

• hanem a példa hatalma és a növendékekben 
keletkező verseny is segítséget ad. 

A zenetanítás legmegszokottak formája,  a 
magántanitás nem képes a növendékek szelle-
mét eléggé megérlelni (a lángelmék és szüle-
tett zenei tehetségek kivételek). 

A magán tanitás csak mechanikus gyakor 
lat, az iskolai: nemes verseny. 

A magántanuló pillanatnyi hangulat hatása 
alatt áll, s vagy igen gyorsan vagy igen las-
eao halad. 

A zenetanítás legrendszeresebben zeneisko-
lákban : conaervatoriumokban vette kezdetét 

Olaszországban keletkeztek, többnyire ke-, 
gyea alapítványokból. A legrégibb és leghíre-
sebb : 1537-ben alakult cime: Conservatorio 
Sta Maria di Lorettó volt, alapította Giovani 
dl Tappia nevű spanyol pap; a kl egész va-
gyonát e célra fordította.  Itt voltak tanárok: 
Darante, Scarlatti Leo és sok hírneves zene-
tanár került ki innen. 

Híres volt a bolognai is — innen kerültek 
kJ {towipl ét Doajpettí hírei olasz operaszerzők. 

C S Í K I L A P O K 
médiának. Az erőt, a lelkesedést magokkal 
hozták a dalos székely falvak  virágos háza-
tájáról, a szülők bucsucsókjából ls a honsze-
relem tüzét szívták lelkökbe útravalóul és ta-
risznyájokat a soba nem csüggedő aranyos 
derűvel rakták tele kifogyhatatlanul. 

A fluk  pedig hUek maradtak székely ne-
vükhöz s kitüntetés kitüntetésre érte őket. 
Hogy pedig a szent tűz parázsa mindig lobog-
jon, arról gondoskodtak az itthon ülő apák, 
akik leveleikben a lelkesedésre, a kitartásra 
tüzelték gyermekeiket. 

A mult év végén közölte a „Csíki Lapok' 
Balogh Ignác csikszenttamási birtokos levelét, 
melyet fiához  Balogh Ignác tartalékos had-
nagyhoz az 51-ik cs, és kir. regimentben, irt 
még a mult óv nyarán. A .Székely fegyverek 
lelke" volt a cikk cime. amelyet a kolozsvári, 
nagyváradi, aradi és még számos vidéki újság 
vett át s röpített a hir szárnyára, mint egyikét 
ama klasszikusan szép leveleknek, arait szé-
kely apa ir harctéren küzdő fiához,  hogy: 
dicső és nemes meghalni a hazáért fiam! 

A parainezis, a szent intelem nem maradt 
nyom nélkül, mert Balogh Ignác hadnagy, aki 
dvil életében könyvtártiszt a kolozsvári egye-
temi könyvtárnál, azóta már a második kitün-
tetést kapta meg a még zászlós korában kiér-
demelt ezüst vitézségi  érem mellé. Kará-
csonyra a Signum  Laudis  gyönyörű korocáa 
érmével tüntette ki a legfelsőbb  elismerés, most 
pedig az október 20—21-én lezajlott véres dia-
dalmas baranovici ütközetben véghez vitt hő-
sies magatartása jutalmául a katonai  érdem-
kereszttel  (Verdienst kreutz) tüntette ki a ki-
rály, ezrede pedig soronkivüli  főhadnagygyá 
való előléptetésre terjesztette fel. 

Ez utóbbi kitüntetés, az érdemkereszt egyike 
a legmagasabb kitüntetéseknek, amit egy tart. 
hadnagy, századparancsnok elérhet. Ezeken kí-
vül számos írásbeli és szóbeli dicséret érte a 
felsőbb  katonai parancsnokságoktól a vormar-
schok idejét: véghezvitt nagy szolgálatainak 
elismeréséül, melyek között az ezredben élénk 
emlékezetben él még az a jelenet, amikor az 

17. ssfat. 

e z r e d egész tisztikara előtt a divizionáriua altá-
bornagy elébe lépett a tiszti étkezdébe sáro-
san kimerülten nachrichten detagementból visz-
szatérő Balogh hadnagynak, a kezét megrázva 
köszönte meg azokat a pontos és fontos  jelen-
téseket, miket mint nachrichten detagement 
parancsnok küldött hátra az ingoványos mo-
csarak közül, ahol hetekig kereste, verte a me-
nekülő ellenséget. 

A mostani nagy kitüntetést, mint fentebb 
emiitettem, a baranovici két napos ütközetért 
kapta Balogh Ignác. 

Ez az Ütközet egyike volt a legnehezebbek-
nek, a mit a háborúban győzelmesen megvív-
tak az öl esek, mert fényes  nappal ugy szólva 
lövés nélkül törte át az orosz túlerő a gyula-
fehérvári  60-ik cs. és kir. gyalogezred frontját 
és igy észrevétlen az 51-esek hátába kerülve, 
a legnehezebb feladat  elé állítottak, ahol csak 
két ut állott: győzni vagy meghalni. 

A tisztikar elszántságán, lelkierejének acél-
ján nyugszik minden ütközet sikere. De ezer-
szeresen fenn  áll ez a kétségbeejtően nehéz 
helyzetekben, mint Baranovicinál, ahol a tá-
madás első napjának délelőttjen az oroszok a 
betöréssel és óriási fölényben  álló emberanya-
gukkal, amiből 14-szeres rajvonalat tudtak 
egyszerre egyetlen sorból álló rajvonalunk ellen 
indítani, hatalmas előnyt nyertek és csak óriási 
tusa után sikerült a két oldalról száguldó elő-
nyomulást megállítani. Az ezred életéről, be-
csületéről volt szó és bár az orosz ágyuk szá-
zával öntötték minden pillanatban a gránátok 
és srapnelek ideget bénitó zuhatagát — mire 
a nap lement, már a reggel elhagyott máso-
dik lövészárkot is visszafoglalták. 

Az éj folyamán  jött az ezredparancs, hogy 
reggel fél  6 órakor általános támadással min-
den áron vissza kell verni az ellenséget a 
visszafoglalni  az első lövészárkot. Mindenáron. 

Az általános  rohamot reggel  fél  6 óra-
kor  Balogh Ignác  hadnagy,  a 22-ik század 
parancsnoka  kezdette  meg. 

Az ellenség golyózáporában elsőnek ugrott 
ki a lövészárokból s rohamra vezette századát. 

I 
Velencében 4 cOBervetorium volt, a hol nem 

csak éneket, hanem hangszeres zenét is taní-
tottak. A legnevezetesebbek egyike a párisi 
konzervatórium volt, 1762-bi;n alapították: elme 
Ecole royaie de chant et de declamation, a 
mely tiz év múlva kibővült: Institut naţional 
de musique címmel és katonai zenekarokat is 
képzett. 1795-ben újjá szervezték. Nnpoleon 
alatt több vidéki városban ennek a mintájára 
flókintézeteket  alapítottak Zoargatói Cberubini, 
utána Auber. 1871-ben Thómas. aki behozta 
a zenetörténet eszthetikáti akusztikát B minden 
szakra módszeres tankönyveket dolgozott ki. 

A nagyszámú német conzervatoriumok kö-
zül felemlítendő  a berlini Hochschule für  Mu-
sik. A prágai 1808 ban alakult. Alig van zeue 
kar a világon, a melyben prágai növendék ne 
volnB. 

Nálunk Magyarországon országos m. kir. 
zeneakadémia egy van, Budapesten a Liszt 
Ferenc-téren saját palotájában, 1875-ben sza-
vazta meg az országgyűlés költségeit, mely-
nek elsó elnöke Liszt Ferenc lett és az ma-
radt haláláig 1886 jul. 31-éig Az akadémiát 
Liszt Ferenc ülő szobra díszíti. Egyetlen állami 
intézmény, a mely A m. kir. vallás és közok-
tatásügyi miniszter közvetlen felügyelete  alatt 
áll. Igazgatója Mihalovics Ödön, született Szla-
vóniában 1842 ben. Híresebb tanárai Szendy 
Arpád, Chován Kálmán, Dr. Molnár Géza, Sik-
lós Albert, Herzfeld  Viktor zenetudós és sok 
sok hírneves zenepedagógus. Sajnos igen sokan 
vannak, a kik berlini zeneiskolához átpártolnak. 
Az uraz m. kir. zeneakadémia tanítási rend-
szere 7 tanfolyamból  áll: 1. Az előkészítő tan-
folyam  az illető hangszer játékának, valamint 
zeneelméleti alapismereteknek tanításával mi-
nősíti növendékeit az akadémiai tanfolyamra. 
2. Az akadémia tanfolyam  a művészi pályára 
készit elő. 3. A művészképző tanfolyam  célja, 
hogy azokat, a ku kiváló képességgel bírnak 
a lebetó legmagasabb színvonalra képezze s 
hogy végül az állami művészi oklevelet kiadja. 
4. Az operai tanfolyam  operai művészek ki-
képzésén B*olg& 5, A zenetanárképp t«nfp-

lyam, mely az akadémia tanfolyamot  végzett 
növendékekkel módot nyújtson a tanitás gya-
korlására. 

7. A hangverseny ének tanfolyam,  pedig a 
hangverseny énékesek kiképzésével foglalkozik. 

Az akadémia 14 tanszaka a következő: 
1. magánének 2. Zongora 3. hegedű 4. gor-

donka 5. gordon 6. fuvola  7. oboa, 8. klarinét 
9. fagot  10. kürt 11. trombita, 12. harsona 13. 
hárfa,  14. cimbalom. 

Ezenkívül Budán szintén van zeneakadémia 
s szamtalan maganzeneiskola es conservatorium. 
A nemzeti zenede — szintén nagyobb zeneis-
kola. A conBervatoriumok mind magánintézetek 
— melyeknek igazgatói zeneakadémiát végzett 
tanárok, de mivel* nem allami intézmények, ok-
levelek — melyeket a növendékek itt szerez-
nek — állami iskoláknál nem érvényesek. Hí-
resebb és látogatottabb conservatoriumok: Fo-
dor Ernő-féle  az Ar.drássy-uton, igazgatója ál-
lamilag képesitett okleveles zenetanár; Lovas 
Izsó conservatoriuma, a mely Nagymező-utca 
8. sz alatt, van továbbá az Ernst muzeum palota 
épületében internátussal egybekötve Somogyi 
Mór Zongoraművész conservatoriuma, a mely 
szintén mint a többi, 8 tanévből áll — a kez-
dettől s innen az akadémiára vesznek fel  s a 
további 4 akadémiai osztály elvégzésére — 
mivel az akadémián kezdettől a legfelsőbb  ki-
képzéséig 12 év van, az utolsó óv a tanár képző 
tanfolyam. 

Jelenleg minden nagyobb vidéki városban 
vannak zeneiskolák. — Elsősorban Kolozsváron 
— Debrecen — Szabadka — Kassa — Pozsony 
— Temesvár — Marosvásárhely — Szegeden. 

Sajnos kis városban, még ha kellő zeneked-
velő közönsége van is, nélkülözzük a zeneis-
kolát, peuig ha szezvezkednénk, itt is lehetne 
felállítani  egyet legalább zongora, hegedű és 
gordonka tanszakokkal és sokkal magasabb 
nivóra emelné a város zenekedvelőit, mert szak-
avatatlan tanitók csak egyoldalú dilettánso-
kat nevelnek a társadalomnak. 



n.máoK C S Í K I L A P O K 3-lk üM. 
Nyomában megtalált a» egész front  a a sik 
terepen- «emeobéra megkezdődött a eanronyok 
csatája. 

A támadást megnyitó Balogh járt eWt 
AJ orosz ágyuk, és gépfegyverek  leggyilko-

sabb tűz* sem tudta megállítani, nea tndta 
megtorpintaol az elszánt rohamot éa ágyudör 
gésea, halálofditáse»  át harsogott a századpa-
raaeanokok és szakaszparancsnokok parancs-
szava, lelkesítő, bátorító kiáltása, amivel előre 
tüzelték csapataikat. 

Az oroseok százszámra dobálták le a fegy-
vert s felemelt  karral szaladtak át rohamosa-
lopatok sorain. 

Balogh hadnagy szuronyai elótt többsaáz 
orosz dobta el a fegyvert,  kiket összecsopor-
tositva egy-egy emberrel hátra küldött az ez-
redparancsnoksághoz egy rohammal elvett gép-
fegyverrel  együtt 

Balogb Ignác századával elsőnek ugrott a 
visszafoglalt  első árok még ott levő oroszai 
közé és bajonettel verte ki azokat, akik még 
menekülni tudtak. 

VéreBen imbolygott az októberi nap a grá-
nátoktól felszántott  csatatér síkja felett,  a két 
napig harcoló legénység kávéfőzéshez  látott a 
diadal örömével és fáradságával,  csak a tisz-
tek, arcukon a nagy küzdelmek Bárga sáros 
halál maszkjával vizsgálták a stellungot s gon-
doskodtak az éjjeli megerősítésről. 

A győzelem kitüntetettjei között az első 
lett természetesen a csikszenttamási székely 
flu,  Balogh Ignác, aki ott hordta szive fölött 
akkor is atyja levelét s abban a legszebb mon-
datot, mit apa irhát fiának: 

— Dicső és magasztos a hazáért élni, har 
colni és meghalni fiam  I 

Perédi  Qyőrgy. 

Jegyezzünk hadikölcsönt. 
Sándor  János  belügyminiszter  rendelete. 

A negyetlik hadikölcsön aláírásainak meg-
kezdésével egyidejűleg Sándor János belügy-
miniszter hosBzabb rendeletben fordul  a tör-
vényhatósághoz. Fejér Sáador Csikvármegye 
alispánját is felhívta  a belügyminiszter, hogy 
a kibocsátásra kerülő kölcsoa sikerének elő-
mozdítása érdekében a megfelelő  lépéseket 
megtenni és a siker érdekében különösen tár-
sadalmi téren vaió hathatós kösremuakáiko 
dásra a törvényhatósági és a községi irányadó 
tényezőket a saját részéről is felhívni  és buz-
dítani szíveskedjék. 

A rendelet ezután az uj tipusu járadékköt-
vényekről ezeket mondja: 

— Ismétlések elkerülése végett a negyedik 
hadikölcsön kibocsátására nézve tájékozás vé-
gett a következőket közlöm: 

— Közönségnek a hadiköl<ü«a iránt tanú 
Bitott érdeklődését növelni B igy a jegyzések 
sikerét előmozdítani reméli a pénzügyminisz-
ter az uj 6 százalékos szabad kölcsöntípus ki-
bocsátásával, amelynek az előző 6 százalékos 
járadékkölcsönök zárolt kötvényeivel szemben 
az az előnye, hogy míg a jegyzések alkalmá 
val zárolt járadék kölcsön kötvények elidege-
nítésük esetén zárolt jellegüket elvesztik s Így 
a tulajdonos részére a zárolási időtartam eltel-
tével névértékben leendő visszafizetését  nem 
biztosítják, addig a most kibocsátásra kerüió 
pénztárjegyekben kifejezett  tőkekövetelés bár-
kinek, aki azokat tíz év múlva leendő lejára-
tukkor bemutatja, minden levonás nélkül ki 
fog  fizettetni,  ami a most történő kibocsátás 
alkalmával jegyző fél  részére, a jegyzett pénz-
tárjegyeknek kedvező értékesítését kétségtele-
nül elősegíti. 

Azok a kedvező tapasztalatok, melyeket a 
pénzügyminiszter ur az előző alkalmakkor s kü-
lönösen a harmadik hadikölcsön jegyzése al-
kalmával a hadikölcsönök iránti érdeklődésnek 
a közönség mindszéleBebb körű rétegeiben való 
elterjedése tekintetében szerzett, nemkülönben 
a kedvező harctéri helyzet éB az a körülmény, 
hogy a közönség kezei között terményeiknek, 
áruiknak kedvező értékesítése folytán  ismét 
jelentékeny összegű készpénz van, azt engedik 
remélni, bogy ha sikerül aa akciót jól szer-
vezni, akkor á& uj hadlkölcsönnél is szép ered-
ményt fogunk  elérni. 

A íóaulyt a negyedik hadlkölcsönnél ia a 
közönség otthon tartogatott készpénzének a 

jegyzésbe való bevonására kell helyeznünk s 
hiszem, hogy ea a jelen alkalommal annál 
inkább sikerülni fog,  mert a közönség ama 
rétegei 1B, amelyek ezelőtt megtakarított pén-
zeik elhelyezésénél állampapírok vásárlási 
módját nem ismerték, ma már meggyőződvén 
arról, hogy a korábbi hadikölcsönök szelvé-
nyei a postahivatalnál, adóhivatalnál, hitel-
szövetkezetnél, vagy banknál pontosan és köny-
nyen beválthatók, az értékpapírokkal szemben 
fenn  állott, indokolatlan bizalmatlanságukat jó-
részt elvesztették. 

Éppen ezeknek az összegeknek a hadiköl-
csön céljára való megszerezheté^e tekintetéből 
igen fontos  azonban, hogy a propagandának 
már a harmadik hadikölcsön kibocsátása al-
kalmával jól bevált szervezete ezúttal a le-
hetőség szerint meg tökéletesbittessék s külö-
nösen sok filgg  a törvényhatósági éa a községi 
irányadó tényezők által a Biker érdekében ki-
fejtett  tevékenység mértékétől. G tényezők fela-
data a közönséget a felvilágosítás,  meggyőző 
agitáció fegyvereivel  a helyes irányban be-
folyásolni,  megértetni az egyesekkel, hogy 
akkor, amikor otthon rejtegetett készpénzeket 
és a közel jövőben várható megtakarításaikat 
a hadikölcsön jegyzésére fordítják,  ezzel nem-
csak a haza iránt tartozó kötelességüknek 
tesznek eleget, hanem ugyanakkor saját érde-
kükben is h<jiyesen cselekszenek. 

Ismerve a törvényhatósági és a községi 
élet irányadó tényezőinek a nagy nemzeti cél 
érdekében eddig kifejtett  nagymérvű és ered-
ményes munkásságát, a negyedik hadikölcsön 
sikere elé e részben is a legnagyobb bizalom-
mal tekintenek. 

alkalmasaknak találtak bebivá» awbaa aa 
aratási fómunkák  bevégzése előtt aent várhatók. 
A második korosztályhoz tartozókat a, katonai 
kormányzat szándékai szerint ezúttal ísv mint 
az első szemle alkalmával, a szolgálatra al-
kalmasak legnagyobb részénél történt, további 
intézkedésig csupán a belföldön  és a hadtáp-
területeken a frontszolgálatra  alkalmas ekftn̂ k, 
felváltására  fogják  használni. 

Mikor vonulnak: be az ujrasorozottafc  ? 
A honvédelmi miniszter rendelete. 

Közöltük, hogy a honvédelmi miniszter a 
népfölkeló  szemlét az alkalmatlanokra n^zve 
az egész vonalon minden korosztályra elren-
delte. Ezzel egyidejűleg a miniszter megfelelő 
utasítást kll'dött a városoknak és vármegyék-
nek és ebben intézkedik a szemle végrehaj-
tására nézve. 

A rendeletben foglalt  fontosabb  ut&sitások, 
amelyekről a fővárosban  kiborsájtott plakát 
nem emlékezik meg, ezek: 

Akik eddig bármely okból népfölkelői  szem-
lén nem voltak s most alkalmasaknak találtat-
nak, haladéktalanul tartoznak bevonulni. Nép-
fölkelői  szemlén köteles megjelenni az is, aki 
eddig badimunka miatt nem jelent meg a so-
rozásokon; ezek azonban csak az általános 
bevonuláskor kötelesek bevonulni. 

Az 1897—1898. születésű egyéneket 1916. 
évi május 16-tól legfeljebb  junius 24-ig; az 
1877—1866. évi születésüket pedig 1916. au-
gusztus 21-tól legfeljebb  1916. szeptember 
12-ig fogják  sorozni. Vagyis az öreg népföl-
kelók bemutató szemléje ősznél előbb nem 
tartható meg. A szemléket vegyes-bizottság 
ejti meg az eddigi rendszer szerint. 

Az állitáskötelezettségnek még végleg ele-
get nem tett és az egyévi önkéntesi kedvez-
ményre jogosító teljes tudományos képzettség-
gel még nem rendelkező 1892—1897. évi szü-
letésű és egyévi tényleges szolgálatra önként 
belépni óhajtó ifjaknak  az egyéw önkéntesi 
kedvezményben feltételesen  való ré&zesitése 
iránt külön fô ok  rendelkezni. Ugyancsak kü-
lön fogok  intézkedni az egyévi önkéntesi kar-
paszomány viselésére jogosított 1866—1891. 
évi születésű és a háború tartamára önként 
belépni óhajtó népfölkeléBre  kötelezetteknek, 
valamint az egyévi tényleges szolgálat ked-
vezménye mellett önként belépni szándékozó 
1892. éa 1897. évi születésü ifjaknak  a csa-
pattestválasztási joga tárgyában. 

A miniszteri rendelet kapcsán Budapestről 
a következőket Jelentik: 

A hadrakelt sereg időszakos pótlásainak 
folytonosságát  későbbi határidőkre is biztosí-
tandó, egy a legközelebbi napokban nyilvá-
nosságra jutó hirdetmény értelmében az 1897-tól 
1866-ig bezárólag uépfölkelósre  kötelezett kor-
PMtályokat ajólfcgoa  szemlére hívják fel-  á« 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A király jegyaese a hadikölosönre. 

Bécsből jelentik: Királyunk a negyedik ma-
gyar hadikölcsönre tízmilliót jegyeztetett. 

— Eljegyzés. Bene Jenő a. 24. m. Idr. 
honvédgyalogezred századosa, folyó  hó 26-án 
eljegyezte özv. dr. Molnár Lászléné leányát, 
Máriát, Csíkszeredában. —A fiatal  százados a 
mozgósítás óta résztvett a 24-esek dicső har-
caiban és jelenleg is a harctérről érkezett el-
jegyzésére. Egyike a legszebben dekorált (isi-
teknek. Kitüntetései között van a katonai ér-
demkereszt, a német vaskereszt és a vasko-
ronarend. 

— Kinevezés. Az igazságügyminlszter' 
Borbáth Károly csíkszeredai kir. járásbíróság! 
dijnokot az ógyallai járásbírósághoz írnokká 
kinevezte. 

— Kitüntetések. A király Véa Zoltán 
magyarkapusi tanító, 24. bonvéd gyalogezred-
ben tartalékos hadnagynak az ellenBég elótt 
tanúsított vitéz magatartásáért a III. oszt. vaz-
koronarendet adományozta. Vén Zoltán ezael 
talán az egész hadsereg legdíszesebben deko* 
rált hadnagya. A vitéz tartalékos hadnagy már 
megkapta: a kis ezüstöt, a nagy ezüstöt, aa 
arany vitézségi érmet, a 111. oszt. katonai ér-
demkeresztet és most a vaskoronarend I1L 
osztályát, — Strohoffer  Ferenc brassói 24-ik 
honvédgyalogezredbeli századosnak a legfel-
sőbb elismerés (Signum Laudis) újólag tudtul 
adatott, 

— Május 29 én vonulnak be a tlzen-
nyoloé vesek. A csíkszeredai honvédkiegéazitö-
parancsnoksághoz rendelet érkezett a honvé-
delmi minisztertől, amely szerint a most folya-
matban levő népfelkelő  szemléken besorozott 
18 éves alkalmasok május 29-én tartoznak 
illetékes csapattestükhöz bevonulni. 

— Kitüntetés. Ferencz Salvator főherceg 
cs. és kir. Fensége legfensőbb  elhatározásával 
Ádám Ferencz m. kir. csendőrőrmesternek a 
Vörös K ereszt körül szerzett érdemei elisme-
réséül a Vörös-Kereszt bronz diszérmét ado-
mányozta. 

— Üdvözlet a Doberdóril. Az olan 
harctéren, a doberdói fensik  véráztatta szik-
láin küzdő vitéz 82 ős székely hőseink- egy 
lapunkhoz intézett tábori levelezó-lapen bol 
dog huavéti ünnepeket kívántak Csikvármegye 
közönségének. A levelező lapot aláirták Bartha 
Géza, Varga József,  Csibi Ferencz és „a többi 
székely katonák*. 

— Vasár- és ünnepnapokon la lehet 
hadikölcsönt jegyezni. A kereskedelemügyi 
miniszter a marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamarát táviratilag értesítette, miszerint 
a hadikölcsönjegyzés előmozdítása érdekében 
mengengedte, hogy a bankok és pénzintézetek 
a folyó  évi április 19. éa junius hó 5-ike közé 
eső vasárnapokon pénztáraikat nyitva tarthassák 
éa hivatalaikban akadálytalanul dolgozhassanak. 

— Ausztriában verik a vaspénzt. 
Bécsből írják: Az osztrák állami pénzverőbe* 
nagyban verik már az ujfajtáju  ércpénzeket, 
amelyek legközelebb forgalomba  is kerülpgk. 
Elsősorban az uj vasból készült huszfilléresek 
készítésével foglalkoznak,  amelyek hátBÓ ol-
dalukon a monarchia kis címerét fogják  vi-
selni, elől pedig hátonlók lesznek a Bemcé-
giben forgalomba  került tizfilléresekhez,  pere»» 
azzal az eltéréssel, bfgy  a tízes Bzám helyébe 
a húszas lép. A vas KuszfIIIéres  kissé nagyobb 
lesz az eddigi nikkel fauszfilléreBeknél,  ameny-
nyib^n átmérője busz és fél  milliméternyi. 
Ezt rövidesen az uj címerrel ellátott egy- és 
kétfilléres  rézpénzek fogják  követni, de ogye-
lőre e munkára még nem került sor. Ai uj 
huszfilléresek  és a többi tervbe vett pénz-
darabok forgalomba  bocsátását aa erre vonat-
kozó császári rendelet előzi meg, amely két-
három bét múlva fog  megjelautl 



,—Hadlkölcsönjegyzések vármegyénk 
ben. A negyedik magyar nemzeti hadikölcsön 
kibocsájtása ismét sorompóba állította várme-
gyénk haznfias  közönségét. Már most megálla-
píthatjuk, hogy a lelkesedés és érdeklődés 
még fokozottabb  mértékben nyilvánul meg, 
mint az előző kibocsájtásoknál. A kipróbált 
közigazgatási hatóságok és a községi jegyzők 
a meggyőző agitáció fegyvereivel  mutatják 
még az utat a közönségnek, mely ut a hadi-
kölcsön jegyzéséhez vezet, Lelkészeink, tani-
tóinkés a. községet vezető félfiai  fáradhatat-
lan buzgalommal segítik a közigazgatás akció-
ját, hogy együttesen biztosítsák a minél fé-
nyesebb sikert. Kiüönösen ki kell emelnünk 
egyházközségeink és közbirtokosságaink haza-
fia*  vezetőit, kik ismét több milliós jegyzé-
sekkel veszik ki részüket a nemzeti muuká-
bót és kötelességteljesítésböl. Értesülésünk 
szerint a Bálint Lajos főesperes  vezetése alatt 
álló Szentpéter egyházmegye 1 millió koronát, 
Gyergyóremete közbirtokosság 500,000 koronát, 
Kilyenfalva  150,000 koronát, Csikszeutdomokos 
500,000 koronát, Csikszenttamás, Dánfalya, 
Madaras. Csikszentimre, a vármegye magán 
javai több százezer koronát jegyeznek, me-
lyeknek pontos számszerű adatait legközelebb 
közölni fogjuk.  Ezenkívül még számos község, 
egyházközség és közbirtokosság jelentékeny 
összegeket jegyezzek, melyek iránt mostfoly' 
nak a tárgyalasok. Magánosak is pénzintóze 
tőinket sürUn keresik fel  és már eddig is több 
százezer koronára rug a magánosak jegyzáse. 
Űyalókay Sándor főispán  ur, ki a három ha-
dikölcsönre közel félmillió  koronát jegyzett, 
ezpttal is nagyobb összeget fog  jegyezni kü-
lönböző bankoknál. 

-T- Az arvaszéki elnöki állás betöl 
tese. A Bírta József  elhalálozásával megüre-
sedett vármegyei árvaszéki eloöki állás a má-
jusi törvényhatósági közgyűlésen minden való 
szinüség szerint nem fog  betöltetui. Értesülé-
sünk szerint az elnöki állásra Csiszer Imre. 
Botár Béla és Dr. Éitfcea  Qyula árvaszéki ül-
nökök fognak  pályázni, mig a megüresedő ül-
nöki állásra Mihály Lajos és Domokos Snndor 
vármegyei aljegyzők lesznek pályázón. 

— Virághallás. Dijbukát Dávid szépviíi 
birtokost és nejét Fejér Máriát súlyos csapás 
erte. Alig 3 éves kid leányuk, Marcsa f.  hó 
25-én este elhunyt. Temetése 27-, o délután 
nagy részvét mel ett m«nt végbe. 

— Csikóárverés. Alapunkbau már birül 
adott 85 drb. konyi csikó megérkezett es egy 
előre városunkban szállásol tátott el. A csíkok 
diagnostikai eljárás alá vétetnek és malleinne.' 
oltatnak be. Az eljárás és megfigyelés  u.án, 
körülbelül 4—6 het múlva községi elóijarósagi 
bizonyítvány nyal igazolt gazdáknak nyilvános 
árverésen el fognak  adatni, mely árverés jó-
előre ugy a városokban, mint községekben köz-
zététetik és az árverés napját lapunkban is 
jelezni fogjuk.  A csikók egy-két és három éve-
sek, valamennyinek kikiáltási ára 120 korona, 
de lehetséges, hogy az időközi költsegek mia.í 
a kikiáltási ár magasabb lesz. A csikók hegy-
vidékről valók és igy a csíki gazdaknak igen 
jó anyagul kínálkoznak. Gazdaközönségünk 
figyelmét  eleve felhívjuk  az árverésre. 

— Miniszteri rendelet az uj időszá-
mításról. A május l én életbelépő uj időszá-
mításról szóló miniszteri rendelet a hivatalos 
lap tegnapi számában jelent meg. A rendelet 
első szakasza szerint az ország területén 1U16 
május 1-től kezdve 1916. szeptember 30 ig a 
jelenteg érvényben lévő egységes középeurópai 
időszámítás ugy módosul, hogy az uj időszá-
mítás az eddig általánosan használt egyseges 
középeurópai időszámításhoz képest egy órá-
val (hatvan perccel) előbbre lesz Ezek szerint 
tehát 1916 május 1-sö napja éjjel 11 órakor 
kezdődik, 1916. szeptember 30 ik napja ptdig 
— az uj időszámításban kifejtve  — egy 
órával éjfél  után ér csak végj, t. 

— Hol kell kérni ai hadimunkások 
felmentését  ? A hadimuntara kirendelt egyé-
nek felmentése  vagy felváltása  iránti kérvé-
nyeket az érdekeltek vag} hozzátartozóik ne 
közvetlenül a honvédelmi miniszter úrhoz 
nyújtsák be, ami egyrészt a kérelem elinté-
zését késlelteti, másrészt Epedig igen sokszor 
költségékkel is jár, hanenftily  kérésekkel min-
denkor az illetékes közigazgatási hatóságokhoz 
forduljanak,  ahol a kérvénV tárgyalandó és 
határozott véleménnyel kiegés&ttoe a főispán 
utjánteijeutenftifel  ahonvédelmiaft^azterbez. 

— A hadifoglyok  Jogai és kötelezett-
ségei. Sándor János belügyminiszter vala-
mennyi törvényhatósághoz, gazdasági munka-
bizottsághoz éB csendőrparancsnokBághoz kör-
rendeletet intézett a hadifoglyokkal  való bá-
násmód. tekintetében. A rendelet Fzerint a pa-
naszokat azonnal meg kell vizsgálni és a tény-
állás megállapítása után megszüntetésük után 
intézkedni, vagy az illetékes hatóságoknak je-
lentést tenni. A hadifoglyok  ellen semmiféle 
tulkapást elintézni nem szabad és ügyelni kell 
arra, hogy a lakosság a hadifoglyokkal  szem-
ben mindennemű megtorlástól tartózkodjék. Kü-
lönösen arra kell ügyelni, hogy a hadifogoly 
munkások munkájuk végeztével elkülönített 
helyiségben tartózkodjanak, onnan éjjel el ne 
távozzanak és a lakósság velük közelebbi érint-
kezésbe ne lépjen. Tilos a hadifoglyokat  lako-
mákon vendégül látni. Különös gondot kell for-
dítani arra, hogy a hadifoglyok  államrendőri 
szempontból kifogás  alá eső cselekedeteket, 
továbbá vagyon ellen irányuló büncselekédete-
ket ne követhessenek el ée különösen a ter-
més lekaszálása és behordása körül g>ujtoga-
tás által kárt ne okozzauak. 

— Uj tiz- és hnszkoronás bankjegyek. 
Becsből jelentik: Az Osztrák-Magyar Bank 
mindig arra törekszik, hogy uj kiadású bank-
jegyeit a nyomdatechnika legújabb vívmányai-
nak és haladásának tekintetbevételevel ké-
szíttesse el. Ez készteti aztán arra is, hogy a 
régi, elhasznált, kopottá vált bankjegyeket uj 
rajzú és mintájú papirospénzzel cserélje ki. 
Mint értesülünk, az Osztrák-Magyar Bank a 
régi tiz- és buszkoronás bankjegyeket bevonja 
és helyükbe ujakat bocsájt ki. Az uj bank-
jegyek kiadásának előmunkálatai most folynak, 
de hamarosan befejezést  nyernek, mikor is 
megkezdődik a bankjegyek nyomása, amelyet 
az államnyomda szokott végezni. Értesülésünk 
szerint az uj rajzú bankjegyeket csak a folyó 
év második felében  bocsájtják forgalomba. 

— A vörös-kereszt díszjelvények vi-
selési módja. A vörös kereszt körüli érde 
mekért adományozott díszjelvények sorrend-
jének végleges rendezéséig a hadügyminiszter 
rendeletére a katonai személyek a következő 
sorrendben viselik a díszjelvényeket; érdem-
csillag (a mellen); 1. osztály (a nyakon); tiszti 
diszjelveny, az Őfelsége  által legutoljára ado-
mányozott érdemrend után. A II osztályú dísz-
jelvényt a tisztek a 111. oszt. katonai szolgálati 
jelvény után viselik. A legénység a vörös-ke 
reszt dísz-érmét a III. oszt. legénységi szol-
gálati után viseli. Egyenrangú kitüntetéseknél 
a háborúban szerzettek, a béke-kitüntetések 
előtt viseíendók. 

— Magyar honvédek német kitünte-
tése A király megengedte, hogy Bugyán Jó-
zsef  tiszlhelyctes, Szavi Demeter őrmester, 
Lohinszky Józ- ef  zászlós, Horváth Mihály, Száva 
Aladár és Simon János őrmesterek, Debreceni 
József  törzsróinester, Bokis Izidor órmesrer, 
Timár Tódor és Gál János szakaszvezotők és 
Tál Mihály őrmester a 21., Vajda János tiszt-
helyettes, Kiss Elek órriester, Ferenczy János 
es Kiss András szükaszvezetók, Orbán Qábor 
es Déues Mihály tizedesek, Pipi Gyula, Birta-
lan János, Gyárfás  György és Szakacs József 
şzakatizvezet k és Bartha Mihály tizedeB a 22., 
Kiss Vilmos tiszthelyettes, Ondrus Márton őr-
mester, Székely József  tiszthelyettes és Kiss 
Józse, őrmester a 23., Gálfy  Albert őrmester 
Nagy Ljjo-i zászlós, Tódor András szakaszve-
zető, Horváth Gaudí István őrmester, Reimer 
Alfréd  tizedes, Bretz János, Gunea Imre és 
Nagy Márton őrmesterek, Csintalan Lajos tize-
des, Magos Árpád, Kárpáti Rezsó és Sprencz 
Rezsó őrmesterek, Bartos Király András sza-
kaszvezető és Czakó Imre tizedes a 24., Far-
kas László és Benkó János hadapródjelöltek 
a 304. honvódgyalogezredben, Holiáoder Sán-
dor hadapród a 88. honvéd távbeszélő osztag-
nál. Schumacher Bertalan fótüzmester.  Onk 
János UUmoBter, Umbrick Frigyes szakaszve-

zető éB Rozorca Miklós tiszthelyettes az 5. 
honvéd tábori ágyusezredben a német császár 
által adományozott német hadi érdemérmet 
elfogadják  és viseljék. 

— Mozi. Vasárnap, folyó  hó 30-án, a csík-
szeredai Edison Mozgószinházban délután fél 
5 és este 8 órakor, a Nordisk filmgyár  hatal-
mas filmalkotása  „A forradalmi  nász* cimü 
Sophus Michaelis világhírű drámája 4 felvo-
násban kerür bemutatásra. Ezen nagyértékü, 
ragyogó kiállítású szenzációs darabnak fősze-
replői: Valdemár Psilander, Betty Nansen és 
Nicolai Johannáén közismert legkiválóbb mozi-
szinészek. A forradalom  véres fővárosa  Páris, 
a kommün előtti és utáni korszak, a barrikád-
karc, a petro'.őrök gyujtogatása, a nyaktilók 
munkájának ideje, ez a színdarab akciójának 
kora. A kiváló írónak ezen rendkívüli sikerű 
színmüve a Magyar Színházban is sokáig volt 
műsoron. A kisérő műsor pontjai: .A doktor 
ur" vígjáték, .Az oroszlánvadász" humoros és 
.Lusitania" természet utáni felvételek  lesznek. 

— Koholt hirek a békéről. Berlinből 
jelentik: A hivatalos jellegű „Norddeutsche 
Allgemeine" irja, hogy ujabban ismét azt hí-
resztelték, bogy ellenségeink békeajánlatokkal 
állottak elő, amelyek különösen orosz tárgya-
lások kezdeményezéséről szólnának. A hivata-
los orgánum megáll.ipitja, hogy Berlinben hi-
vatalos helyen ilyen lépésekről semmit sem 
tudnak. A hirek koholtak. 

— Kárpáti nap. A helybeli polg. leány-
iskola növendékei május hó 1-én (bétfón)  d. 
e. f  -1 11 órakor ünneplik meg a Kárpáti napot 
felolvasás,  Bzavaiat, énekkel és ez utón hív-
ják meg a mélyen tisztelt Bzülőket, testülete-
ket és érdeklődőket. A nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi miniszter ur megengedte, 
hogy ez alkalommal az elpusztult karpáti fal-
vak felépítésére  a közönség önkéntes ado-
mányából gyűjtés rendeztessék. 

— Amerikai székelyek az elesett ka-
tonakért. Az Amerikába szakadt székely 
muzsaai székelyek ritka tauujelét adták a szü-
lőföld  iránti szeretetnek. Szomorúan panaszol-
ják, hogy őket a sors megfosztotta  a haza 
védelmétől. Kitartásra buzdítják az itthonma-
radouakat és hogy lerójják elesett ismerőseik, 
jóbarátaik iránt a kegyelet adóját, 1460 koro-
nát küldöttek, hogy abból a község terén egy 
emlékoszlop állitassék fel.  A hadi árvák és 
özvegyek részére ugyancaak 2013 koronát kül-
döttek és Ígéretet tettek, hogy ezen összeget 
még gyarapítani fogják. 

L E G Ú J A B B . 
Az olaszok veresége. 

Budapest,  április 26. 
(Hivatalos).  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnök  helyettese  a főhadiszállásról 
jelenti: 

Orosz és délkeleti harctéren nincs különö-
sebb esemény 

Oiasz harctéren a doberdói fensik  délnyu-
gati szélén ismét heves harcok fejlődtek.  Selz 
tői keletre ellenségnek nagyobb arcvonalszé-
lesBégben sikerült állásainkba behatolni, de mi-
dőn a támadást folytatni  akarta, csapataink 
ellentámadásba fogtak  és ellenséget régi ár-
kaiba űzték vissza, majd elkeseredett kézitu-
sában ezekből is kikergették. Eszerint itt is 
összes eredeti állásaink birtokunkba vannak. 
130 olaszt elfogtunk.  A tüzérségi tüz a tenger-
melléki arcvonal Bzámos poutján igen élénk volt. 

Karint hiai arcvonalon a harci tevékenység 
csekély volt. A Col di Lana ellen nehéz mo-
zsaraink a tüzelést folytatták.  Az ellenség tü-
zérségi tevékenysége csökkent. A Sugana sza-
kaszon olaszok Votta és Roncegnó közti összes 
állásaikat kiürítették, a melyekben sok hadi-
anyagot találtunk és Roncegnóba vonultak 
viwaa, 



17. alám. C S Í K I L A P O K 6-ík oldal 
Elsülyesztett angol hajók. 
Légi támadás Anglia keleti 

részei ellen. 
Berlin, április 20 

(Hivatalos.) A Wolff-ügynökség  jelenti: 
Április 25-én virradatkor nyilt tengeri had-

erőnk részei a greathiarmouthi és lowestofci 
erődmüveket és katonailag fontos  telepeket jó 
eredménynyel bombázták. Ezután ellenséges 
kis cirkálók és torpedórombolók csoportját vet-
ték tüz alá. A cirkálók egyikén nagy tüzet ész-
leltünk, egy torpedórombolót és két ellenséges 
előőrsi hajót elsülyesztettünk. Az utóbbiak 
egyike a King Stephan angol halászgőzös volt, 
ambly mint ismeretes, annak idején vonakodott 
a tengeren bajbajutott L. 19. német léghajó 
személyzetét megmenteni. A halászgőzös sze-
mélyzetét elfogtuk.  Az ellenséges tengeri haderő 
többi része visszavonult. Nekünk nem volt vesz-
teségünk, az összes hajók sértetlenül vissza-
tértek. 

Tengeri haderőnk előretörésével egyidejű-
leg az április 24 ről 25-re virradó éjjel egy 
Kghajóraj megtámadta Angliai keleti grófsá-
gában a cambridgei és norwichi ipartelepeket, 
lincolni vasúti telepeket, wontertoni, norwichi 
és harwichi ütegeket, valamint ellenséges elő-
őrsi hajókat az angol tengerparton jó ered-
ménynyel bombáztuk. Az összes léghajók a leg-
hevesebb lövetésük ellenére is sértetlenül ér 
keztek vissza hazai kikötőkbe. 

Flandriai tengerészeti harci repülő oszta-
gunk repülőgépei április 25-én korán reggel a 
dünkircbeni kikötői telepeket, erőditmenyeket 
és repülőtereket hatásosan bombázták, mind-
annyian sértetlenül visszaérkeztek. 

A flandriai  tengerpart elótt április 24-ről 
már jelentett előőrsi harcok április 25 en to-
vább folytak,  eközben tengerészeti haderőnk 
egy angol torpedózuzót súlyosén megrongált 
és egy segédgózöst elsülyesztett, az utóbbinak 
tisztjeit és legénységét elfogtuk  éa Zeebrüg-
gébe szállítottuk. A mi haderőink e vállalko 
zasokból is sértetlenül tértek vissza. Az elien 
ség a flandriai  tengerpart területéről ismét 
visszavonult 

Heves harcok a nyugati 
harctéren. 

Berlin, április 27. 
(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál 

lásról  jelentik: 
Nyugati harctéren Yperntól délre angolok 

állásait erős tüz alá fogtuk,  aminek jó hatá-
sát járőreink megállapították. If  E'ovitól délre 
az ellenségnek egy erósebb kézigránát táma-
dását tüzünkkel meghiúsítottuk. Givenchy Go-
helIe-Neuville-St. Vest közti szakaszon több 
aknát robbantottunk sikerrel. Robbantásokat 
követő kézigránát harcban Givenchynél elra-
gadtuk az ellenség egy árkának egy darabját 
és több ellentámadását visszavertük. A Som-
metól északra az angolok előretörései eredmény-
telenek maradtak. 

A Maas területén heves tüzérségi harcok 
mellett csak a folyó  balpartján fejlődtek  ki 

gyalogsági küzdelmek. A franciáknak  kézigrá-
nátokkal előrenyomuló osztagait visszevertük. 
Német járőrök vállalkozásai a front  több he-
lyén, igy Armentieresztől északkeletre fekvő 
vidéken és Vailly és Craonne között sikerrel 
jártak. 

Légi harcban Soucbeznél és Taburétól délre 
védőágyuink az ellenségnek egy egy repülőgé-
pét lőtték le. Egy harmadik repülőgépet Pa-
roytól dé! re lőttünk le. A Nohlctte völgyben 
levő vasutépitményeket egy német repülőraj 
bőségesen bombázta. 

Ma éjszaka léghajóink támadást hajtottak 
végre az angol keleti parton Maryette kikötője 
éH vasúti építményei ellen. 

Keleten egyik léghajónk Dttnnmünde mü-
veire, valamint kikötőjére és vasúti telepeire 
bombákat dobott 

Balkán hadszíntéren ujabb esemény nem 
történt. 

Heves harcok az olasz harctéren. 
Budapest,  április 27. 

{Hivatalos.)  llőfer  altábornagy,  a vezér-
kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Olasz harctéren Selztól keletre újból elfog-
lalt állásaink ellen pergő tüz indult meg Az 
erre következő ellenscges támadást visszaver-
tük. Monte San Michele délután mindenfele  ka-
liberű ágyú heves tüze alatt állott. Tolmeini 
hídfőnél  és ettől északra tüzérségünk erős ha-
tást fejtett  ki olasz állások ellen. Flitschnél 
csapataink e űztek ellenséget a Rombon terű 
létén birt egy támaszpontjából és az alpini 
megszálló csapat egyrészét elfogták. 

Tiroli arcvonalon helyzet változatlan. 

Csiktaploczai határon fekvő  25 
hold Olt-melletti és 32 hold 
erdei kaszáló csíkszeredai kir. 
közjegyzői irodában 1916. évi 
május 7-én, vasárnap reggel 
9 órakor haszonbérbe adatik. 

Egy jó karban levő l a n d a u e r 
kocsi és egy f é l f e d e l ü  kocsi 
jutányos áron e l a d ó . — Hol? 
Megtudható a kiadóhivatalban. 

Ő/ám 440-1916. 

\1i> »ll< Ml' xífAii/  yiAlí/ ̂ istovii/iii* 
2—3 g i m n á z i u m o t végzettflu 

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

Vendéglő bérbeadó! 
S e p s i s z e n t g y ö r g y ö n , Főtér mellett 

A KORONA VENDÉGLŐ 
1916. évi október hó' 1 tői bérbeadó. 
Regi jo forgalmú,  külöuösen vidékiek 
legelső beszálló helye. — Bővebb felvi-
lágosítást nyújt bérbeadással megbízott 

özv. dr. Bochkor Oszkárné 
Kolozsvár, Ferenc József-ut  74. sz. I. emelet. 

Közvetítők kizárva. 1-5 

e. g. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikborzsov&n a községi iskola nagy 

termeben, 1916. évi május hó 13 án 
d. e. 11 órakor, nyilvános árverésen el-
adatnak a csikborzsovai közbirtokosság 
tulajdonát képező alábbi széldöntött luc-
fenyőfa  tömegek. 

1. Csikszentmiklós II. határrészben 
tekvö Bunk nevü erdórészben, mintegy 
500 m8. Kikiáltási ár ma kint 10 korona. 
Bánatpénz 500 korona. 

2. Szépviz község határában fekvő 
Kápolnapatak, Nagypatak és Nagy völgy 
patak völgyére hajló erdörészekben, 
mintegy 1000 m8. Kikiáltási ár m'-kint 
8 korona. Bánaipénz 800 korona. 

3. Szépviz község határában lekvŐ 
CigAnypatalc, Farkaspatak és Aidamás-
patak völgyére hujló erdörészekben, 
mintegy 200 m8. Kikiáltási ár m'-kint 8 
korona. Bánatpénz 160 korona. 

4. Szépviz község határában fekvő, 
s a vízválasztón tuli, Románia felé  hajló 
erdőrészekben miutegy 1000 m9. Kiki-
áltási ár m'-kint 5 korona. Bánatpénz 
500 korona. 

Az árverés zárt Írásbeli és nyilvá-
nos szóbeli ajánlatok alapján történik. 

Ajanlat tehető bármelyik tételre vagy 
az összesre, s az ajánlatokban kifeje-
zendő, hogy az ajánlattevő az árverési 
és szerződesi feltételeket  ismeri és aján-
latához kötelezőnek tekinti. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az érdekelt erdőbirtokosnál, a kezelő 
gzépvizi m. kir. járási erdógondnokság-
nál Csíkszeredán megtekinthetők. 

Az iráebeii ajánlatok a szükséges 
bánatpí azze', vagy a bánatpénz letéte-
léről szóló adóhivatali nyugtával ellátva, 
alólirot ; hatósági elnökhöz Csíkszeredára 
küldendők, vagy uz árverezés alkalmá-
val árverező bizottság elnökéhez nyúj-
tandók be. 

Csíkszereda, 1916. április hó 26-án. 
Sztankó Zoltán, 

hatósági elnök. 

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

Vákár L könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

S z i v e s t-vjLcLoMCL©-s-u-l! j 
Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, I 
hogy a brassói jóhirnevü cégem raktárából, Csikszeredaban, 1916. evi junius ho 2-an • 
az országos vásár alkalmával, a „Hutter"-szállodában egy ízlésesen összeválogatott _ összeválogatott É 

nyári női-, leányka- és gyermek-kalapokat ~3Ml ' 
a legflnomabbaktól  a legegyszerűbbekig fogok  kiállítani és azokat 
a legjutányosabb árban elárusítani. - Szives megtekintest vetel-

k ö t e l e z e t t s é g n é l k ü l ké r , kivalo tisztelettel 
* női divatkajap áruháza 
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A H Ö L 6 Y K Ö 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 Tormákat, díszeket és arefátylokat. 
Átalakításokat a legrövidebb idö alatt készítek. 

Irigeti Samuné Gsikszereda, a m. kir. dohány nagytőzsde mellett. 
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FOGAK! 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra jogosított 

K ö z ó h a j r a Csiksze-
:: redába költözött:: 
E l v é g e z m i i i d e n f í » g - , 
o r v o s i m ű t é t e k e t , u j ; 
i n . : f o g h ú z á s  h e l y i é r - | ; 
z é s t e l e n i t é M » ? ! . a r a n y i ; 
é s m a s t - ö m e s e k e t ; ! 

k é ö z i t ! l l ü f o g ; j | ( t í 3  , 
t e i j e t s f o g s o r o k a t  . - i z ú j 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

2 5 óráig 
Vasár- és ünnep-, , , V M W M l V W W I I I I V U 

padlás ueLkjií, corona ; n a p o k k i v e t e l e v e l . 
és hidoiunkaSutokut. 

10 évi garancia! 
4 8 -

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

Szám: 550 -1916. 2-2 
Hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság közhírré 
teszi, hogy a C*iksztnt£örgy és Csii<-
bánkfalva  közsegek lu'ajdonál Kép-. xő, 
& bánkfalvi  349. összeírás» szám xíatr 
levő és a piactéren forgaltn.MS  heiv?n 
fekvó  kürc.jm.ihiiz, mely üzle'helyisíg 
nek is alkalma.-', mellek helyiaégt-ivH t-s 
m«jllékcp!)l<'ri'iv«i ^-tr>ütt folyó  ev i 
áp r i l i s h ó 27-én d e l e l ő t t é ó r a k o r 
a csikszentgyörgyi j e l z ő i irodán uiep-
tartandó nyilvános árverésen egymás-
után következő 6 évre a k'giöbbc-t Ígérő-
nek haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ar 120 korona, azaz egy-
százhúsz .korona. 

Árverezni szándékozók az árverési 
feltételeket  a csikszentgyörgyi jegyzői 
irodán a hivatalos órák alatt 
kinthftik. 

(Jsiks^eutgyörgyön, 1916. évi április 
hó 12-én. 

megte-

CHttánlíalro részéről: 
Bálint Ferencz 8. k., 

községi bíró. 
Potyó Antal s. k., 

községi jegyző. 

Csltsíentg/örgy résaérOl: 
Miklós János 8. Jc., 

községi !«iró. 
Puskás Lajos s. k., 

községi jegyző. 

NŐI FODRÁSZTEREM ÉS ILLATSZERTÁR 
G s i k s z e r e d a , £pa í ' f i  Mihá ly -u t ca 10. szám. 

Hölgyek figyelmébe! 
Állandóan raktáron tartok legdivatosabb bajosaitokat. haj-
tüket, fésűket,  szappanokat. ko^metiUai c:kkeket, valamint 
mindennemű illatszereket. KifWűlt  hajak bet ö t-bet elvállalom. 

Hölgyek hajfésülése  ondolálással és hajmosással. 
Kész hajmunkák és női piperecikkek szép választókban. 

A mélyen • isztelr közönség szivos pártfogását  kéri, kiváló tiszte'ettel 

Szabó Lajosné női fodrászterme 
Csíkszeredában, a Hutter-szállodával szemben. 

BÉRFIZETÉSI JEGYZÉK I 
legújabb minta., raely most készült el, ajánljom a munkaadók 
figyelmébe,  anuái is inkább mvrî csak ez a nyomtatvány felel 
meg a „Csíkszeredai Kerületi Mun'iáabktositó Pénztárnak". 

Közbirtokossági költségvetés, köitségszámadási 
f ü z e t e k  (uj minta), valamint a közefrdö  évzáró vizsgákra 

ISKOLAI VIZSGALAPOK 
jó minőségű papiron, a legjutányosabb árban beszerezhetők 

Vákár L könyvkereskedésében, Gsikszereda. 
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Tanárok, tanítók és más érdeklődők figyelmébe! 
„A IWÁRTÖNIÉSZET KÉZIKÖNYVE" 
CiTOü munka, melyből a madártömészetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemere 
"László, az oriiilhologiai központ volt tiszt-
viselője, » 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 6 i n t é z e t ) tulajdonosa irta. 
Illusztrálva van dr. S z l á v y Tibor és s z e r z ő 
fenyképfelveteleivel  és r a j z a i v a l . 
A könyvnek üiás irányú használhatósága i? 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.  I 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Oilkueradibaa. 




