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Kéziratok nem adatnak TINH, 

A haditölcsön fenyes  sikere Csíkban. 
15 millió korona jegyzés. 

Csíkszereda, májú* 9. 
A Csiki Lapok legutóbbi számában 

reális adatok alapján minimálisan' 12 
millió koronára becsültük a negyedik 
magyar nemzeti hadikölcsön elörelátb ttó 
eredményét Csikvármegyében. A nem 
várt eredményt vármegyénkben minde-
nütt nagy örömmel és megelégedéssel 
fogadták  és méltán hatott buzdifólag 
azokra, akik jegyzéseiket még le uera 
adták. 

A páratlanul megnyilatkozott haza-
fias  lelkesedés bebizonyította, hogy bocs 
léstlak ezúttal is tul óvatos voit, mert 
hiszen ma már abban a kellemes hely 
zetben vagyunk, hogy 12 milliót messze 
felülmúlva,  megállapíthatjuk, hogy Csik-
megye 15 millió koronát ad a negyedik 
magyar nemzeti hadiköicsönre. Oly fé-
nyes és páratlan eredmény ez kicsiny 
székely vármegyénkben, melyre a leg-
vérmesebb optimisták sem mertek volna 
gondolni. 

A közigazgatás kipróbált apparatusa 
minden dicséretet felülmúl.  DJ ott látja 
segítőtársul a közbirtokosságok és egy 
házközségek derék vezetőit, pénzintéze 
teink kiválóan hazafias  intézöségeir, tár-
sadalmunk ügybuzgó és fáradhatatlan 
tagjait, szóval az egész vármegyét, mely 
egy test-lélekkel állott i, magyar haza 
szolgálatába. 

A legszebb elismerés zászlóját kell 
meghajtanunk Bálint Lajos felcsiki  fóes-
peres előtt, ki Szent-Péter egyházmegye 
nevében az eddigi 2 millióhoz ujabb 1 
millió koronát jegyzett. Úgyszintén igen 
nagy elismerés illeti meg a felcsiki  hal 
község közbirtokosságainak elnökeit és 
jegyzőit, névszerint Balogh Ignáczot, 
Tóth Lászlót, Ifj.  Antal Albertet, Sófalvi 
Józsefet,  Szopos Ferencet, Balázs Já-
nost, Bartalis Gergelyt, Potovszky Fe-
renczet, Márton Ágostont, Györgypál 
Árpádot, Antal Gergelyt és Antal Dénest, 
kik a leglelkesebb hazafisággal  a hat 
község közbirtokossága nevében kerek 
5.400,000 koronát adtak hadikölcsönre. 
Éa méltán sorakozik hozzájuk a többi 
egyházközség, község és közbirtokosság 
hazafias,  lelkes vezetősége. 

A pénzintézetek közül messze kiemel-
kedik az Agrár Takarékpénztár csík-
szeredai fiókja,  hol eddig több mint 8 
milliót és a gyergyószentmiklósi fiók, 
hol eddig 2 és fél  millió koronát je 
gyeztek, egyedül tehát az intézet e két 
c s i k v á r m e g y e i fiókjánál  eddig 
közel 11 millió koronát jegyeztek, vagyis 
az Agrár Takarékpénztár mintegy 15 
milliós eddigi eredményének túlnyomó 
részét C s í k v á r m e g y e adja. Min-
deneBetré igen nagy elismerés illeti meg 
léctalvi Bodor Pál vezérigazgatót, mert 
mikor a hatalmas pénzintézet lekötött 

vagyoa irtékét, mobilizálta pénzügyi lmd 
viselésünk érdekében, ezt csak az intézet 
hatalmas tőkeerejéből hozott áldozatok 
árán tehette. 

Azonban e helyen ismételten ki kell 
emelnünk, hogy az eddig elért nagy-
szerű eredmény korántsem jelzi a határt, 
mert a hadikölcsön nemzeti szent Ugye 
mindenkitől, ki nélkü'özhető penzzel 
vagy elegendő vagyoni erővel rendel-
kezik, feltétlenül  megkívánja, hogy ha-
zafiúi  kötelességét teljesítse. Aki nem 
veszi ki részét a hadikölcsönből, li u-
z a fi  a 11 a n u I cselekszik. Különösen 
áll ez a vagyonosokra, kik közül vár-
megyénkben sem mindenik jegyez annyit, 
a mennyit vagyoni ereje megengedne. 
Nem lehet odadobott 500 koronával, 
vagy egy-két ezer koronával leróui a 
tartozást annak, kinek közismert vagyona 
ennél többet megenged éa megkövetel. 

A nyilvánosság ellenőrzi mindenki-
nek jegyzését és hisszük, hogy neui 
leszünk ' kénytelenek már legközelebb 
névszerint rámutatni azokra, kik vagy 
egyáltalában nem, vagy csak elenyé-
szően csekély összegeket jegyeztek. 
Ezért leghelyesebb, ha mindenki c s i k-
v á r m e g y e i pénzintézetnél vagy mas 
c s i k v á r m e g y e i aláírási helyen je-
gyez, mert céluuk valamennyit niegsze 
rezni és a nyilvánosságnak bemutatni. 

Az ujabb jegyzésekről a Csiki La 
póknak a következőket jelentik: 

Cseh Vilmos bankigazgató szíves volt be 
kiildeni az Alcsiki Bauk Részvénytársaságnak 
május 5-ig elért eredményét, mely 532.800 ko-
ronát tesz ki, ami rendkívül fényes  eredmény-
nek mondható. 

Gyergyószentmiklós város 5Ü0.000 kor., vá 
rosi árvaszeke 24.000 kor. C.-iikvármegye árva-
széke 120.000 kor. jegyzett (összjegyzes 500.000 
korona) 

Madaras községben május l-ig32en kész-
pénzfizetés  mellett 20.900 koronát jegyeztek, 
ezenkívül a községi hitelszövetkezet 7000 ko-
ronát. 

Az Agrár Takarékpénztár csíkszeredai fiók-
jánál május ó ig nem kevessebb, mint 8,046 850 
koronát jegyeztek, ami oly páratlanul fenyes 
eredmény, mely minden várakozást felülmúl. 
A már közlöttekeu kivüi ujabban jegyeztek: 
Ciikszentdomokos közbirtokosság 1,500000 K, 
Szentpéter r. k. egyházmegye 1,034.150 K, 
Csikdánfalva  közbirtokossága 1,000 000 K, Csik-
jeuófulva  közbirtokossága 1,000000 K, Qjik-
szenttamás közbirtokossága 800000 K, Csík-
madaras közbirtokossága 400.000 K, Csikszent-
miklós és Szépviz r. k. egyház 300 0G0 K, Karcz-
falva  közbirtokossága 700 000 K, Csikvármegye 
magánjavai 500000 K, Balint Lajos Vardot-
fal'va  200.000 K, Gyalókay Saudor főispán 
100000 K, (összes jegyzés 540.000 K), Deaky 
Vidor Gyimesbükk 100.000 K, Zakarias L. An-
tal 50.000 K, (összjegyzes 130.000 K,) dr. Nagy 
Báni Csíkszereda 25 000 K, Csiktaplocza köz-
birtokossága 15.000 K, Aczel Ödön Csíkszereda 
22.500, Ugrón György Gyimesbükk 10.000 K, 
Pap János Csíkszereda 10.000 K, Vit03 Béni 
és neje Csíkszereda 10000 K, Fuhrmanu Pé-
ter Csíkszereda 8000 K, ifj.  Ágoston Fereucz 
Csikszenttamás 5000 K, Balogu Ignácz Csík-
szenttamás 6000 K, Tóth Liszló Csikszentta-
más 6500 K, Koocsag Józsefoé  2000 K, Ko-

vács Mihály Szépviz 2000 K, Demeter Antal 
és neje Borzsova 2000 K, Kalamár Istvánná 
.1400 K, Ladó Lina Csíkszereda 1650 K, Amb-
rus György Csikszentmiklós 700 K, Grünwald 
Albert Csíkszereda 500 K, Hollanda János Cso-
botfalva  450 K, Petres Kálmán Várdotfalva 
400 K, Petres Imre Csobotfalva  500 K, Rá-
kosi Mariska Csiksomlyó 200 K, Varga And-
rás né Csiksomlyó 250 K, Burján Róz&lia Cso-
botfalva  400 K, Szabó János Szépviz 300 K, 
Peter András Csikszentmiklós 400 K, Swartz 
Ignácz Csíkszereda 900 K, Csorba Teréz Csík-
szereda 300 K. 

Ugyancsak az Agrárnál jegyeztek még: Te-
kerőpatak község, Tekerőpatak közbirtokosság 
50-50.000 K, Aifalu  közbirtokossága 100000 
K, Aifaiu  iskolaaiapja, Alfalu  község, Kilyén-
falva  közbirtokosság, Ditrói Mezőgazdasági 
Bank 150-150.000 K, Ditrói Takarékpénztár 1 
millió koronát. 

A Csíkszeredai Takarékpénztárnál ifjabban 
jegyeztek: 

ifj.  Nagy István Borzsova 2000 K, Gál And-
rás Csikszentlékek 200 K, Csiksomlyó róm. 
kath. iskolák pénzalapja Csíkszereda 26.800 
K, Csiksomlyó róm. kath. iskolák pénzalapja 
Csíkszereda 13.350 K, Kelemen Róza Csicsó 
1000 K, Közbirtokosság Csikmadaraa 30.000 
K, Dr. Csipak Lajos Csíkszereda 1000 K, Boga 
Alajos Csíkszereda 1000 K, Rés János Csík-
szereda 200 K, Kelemen Gábor Csicsó 500 K, 
S^t. Ferenczrendi zárda Somlyó 800 K, Szo-
pos Dávid Csíkszereda 600 K, Orbán Balázs 
Csíkszereda 500 K, Zimmermann Emil Zsögöd 
500 K, Zimmermann Zelma Zsögöd 500 K, Kon-
csag Miliályné Zsögöd 600 K, Templomfentartó 
alap Tusnádfürdö  250 K, Tanulók eB templom-
epitési .lap Gyimesközeplok 3000 K, R. kath. 
templomépitési alap Gyimesközéplok 1000 K, 
Rácz Lajosné Gyimesközéplok 1300 K, Bartos 
Mária Gyimesközéplok 1000 K, Kovács Mihály 
pleb. Szépviz 1000 K, Csikmegyei Gazdasági 
Egyesület Csíkszereda 2000 K, özv. Balló Gá-
borné Csíkszereda 2000 K, özv. Szopos Elekné 
Csíkszereda 10.000 K, Pitner Bálint Csikszent-
király 4000 K, Benedek Ignáczné Csikszent-
király 2000 K, Benedek Róza Csikszentkirály 
2000 K, Vitos Jakab Csikszentlélek 2000 K, 
özv. Koka Istvánná Zsögöd 100 K, Hozó Jánoa 
es neje Csikszentlélek 400 K, Csibi Márton és 
neje Csikszentlélek 200 K, Farkas Ignác BrasBÓ 
5000 K, Máthé Ambrus Csíkszereda 20.000 K, 
Róm. kath. egyházközség Taplocza 2400 K, 
Hozó Dénesné Csikszentlélek 200 K, özv. Ve-
ress Alajosné Csikszentlélek 400 K, Veress 
Berta Csikszentlélek 400 K, Benedek Gergely 
Csikszentkirály 1000 K, Kiss János Gyimes-
bükk 2000 K, Zakariás Geró Csicsó 4000 K, 
Demeter Imréné Borzsova 4000 K. 

A Csikmegyei Székelybanknál jegyeztek: 
Ádám János Csikszenttamás 10.000 K, Pet-

res Kálmáu Csikszenttamás 20.000 K, Szabó 
Ferencz és neje Csíkszereda* 10 000 K, Alkohol-
ellenes alap Csíkszereda 50 K, N. N. 80.000 
K, Csikmegyei Székelybank r. t. Csíkszereda 
4Q.CÜ0 K, N. N. 7000 K, Csató Istvánná Ho-
szuaszó 800 K, Csobot István HosBzuaszó 1000 
K, Kbvács András Szentmihály 3150 K, Szil-
vás János Zsögöd 100 K, N. N. 10.000 K, Péter 
Ferenczné Zsögöd 600 K, N. N. 9000 K, CBO-
bot Gáborné Hosszuaszó 500 K, Pál Istvánná 
Miudszent 300 K, Csató Jánosné Mindszent 
1200 K, Pál Teréz Csíkszereda 1000 K, Far-, 
kas Imréné Csíkszereda 500 K, Kölcsön könyv-
tár alap Csíkszereda 200 K, Kószeghy L. alap 
Csíkszereda 50 K, Zene alap 50 K. 

Amint a fent  közölt jegyzésekből láthatjuk, 
e^vni igában a hat felcsiki  község közbirtokos-
sági 5,400.000 koronát jegyzett hadikölostfaro, 
mely kiváló eredméuy elérésében Sztankó Ztb 
tán felcsiki  erdőgondnoknak is 
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része van, ki fáradhatatlan  ügybuzgalommal ós 
odaadással működött közre a páratlanul nagy 
siker létrehozatalában, melyet Dániáivá, Karcz-
falva,  Szentdomokos, Szenttamás, Jenőfalva  és 
Madaras közbirtokosságainak kiválóan hazafias 
vezetői és tagjai a leglelkesebb hasafiai  meg-
értéssel tettek lehetővé. 

Az Agrár Takarékpénztár gyergyószent-
miklóai fiókja  is a lehető legsikeresebben mű-
ködik, mennyiben május 5-ig az intézetnél 145 
tételben 2,440.900 koronát jegyeztek. 

Ezúton is felkérjük  pénzintézeteinket a vár-
megye minden részéből, ugy szintén hitelszö-
vetkezeteinket és más nyilvános aláírási helye-
ket, hogy a jegyzések eredményét lapunkkal 
sUrgősen közölni szíveskedjenek. 

— Amerika elfogadta  a német 
jegyzéket.. A félhivatalos  Reuter llgy-
nökség jelenti Washiogtonból: Amerika 
jegyzéket intézett Németországhoz, a 
melyben kijelenti, hogy a német jegy-
zék tartalmát elfogadja.  Megjegyzi azon-
ban, hogy a tengeralattjárók ujabb po-
litikája más kormányok magatartásától 
függővé  nem tehető. 

Varsó és Ivangoród. 
Kurucznót̂  Varsóban. 

Találkozás a tusnádi vasutassal. 
Csíkszereda, május 9. 

Dr. P. Q. 9. honvéd huszárezredben had-
apród sz északi harctérről irja az alábbi rend-
kívül érdekes sorokat, melyekre különösen fel-
hívjuk olvasóink figyelmét. 

Húsvét szombatján elindultam vonaton egy 
nyílt parancscsal Pietrokowba SkarzyBko, Kielre, 
Csenstochaun át Éjjel érkeztem oda s az 
egyik ott levő századunk tiszti lakásában száll-
tam meg. 

Az ut végtelen sikságokoir vezet végig, mely 
az egész Lengyelországban apró, sárga homok-
kal van borítva és egyik lucfenyő  erdő a má-
sikat követi. Az egész ország olyan mint a mi 
Alföldünk,  csak az a sárga futó  homok és a 
lapos erdők különböztetik meg, mely utóbbiak 
mind lucfenyőből  vannak és óriási területeket 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
? Ó 8 M B Í « l l t . 

Irta:  Kovács  Ferenc. 

Jer, kis fiam,  Ulj ide mellém, beszélni aka-
rok veled. 

Nézz ki az ablakon, ott látod a Hargitát, 
a mint nagy lomhán tepeszkedve mossa lábát 
az Oltban. Belékanyarodik az Udvarhelyre vivő 
országút, mint a kis nővéred boglyas hajába 
a fehér  pántlika. Alatta látod Hargitafürdőt, 
mintha fehér  épületeivel a vonaton erre utazó 
embereket le akarná csalni a vonatról, hogy 
oda menjenek ő hozzá. 

Jól megnézd ezt a helyet s bárhová visz 
sorsod vagy szerencséd, mindig ide vágygyál 
vissza erre a helyre. Mikor elindulsz s mikor 
megérkezel, ne mulaszd el Madéfalvára  menni 
a veszedelem szobrához, hogy ott egy-egy 
Imát rebegj a székelyek Istenéhez. 

Itt szUlettél, itt küzdöttek ősapáid, a mig 
e drága hantokat megszerezték és megtartot-
ták, örökül nekünk. 

Én is itt küzdöttem éretted, érettetek és 
magamért % 

De most el kell mennem. A haza hiv, a 
király és a trón. 

Elindulok. Kulacsomban nem viszek a vá 
ros vizéből; az Olt vizét viszem benne, ezzel 
szenteljen be a pap, ha elesem. Zsebemben 
maroknyi föld,  csiki föld  hazámból. Mellette 
egy levél, tegye a fejem  alá, a ki eltemet; 
édesebb lesz álmom, egy Idegen főidben,  a 
melyhez élve, nem birtam volna oda nőni, mert 
számomra csak egy föld  van: a székelyföld. 

Látod ez a hazaszeretet Nehogy azt hidd, 
hogy a kik előttem elmentek a csaták ezer 
pokltta verekedni, hogy talán Mért • helyért 
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foglalnak  el minden emelkedés nélkül. A vo-
natról folytonosan  látja az ember az elégetett 
őrházakat egyéb vasúti épületeket, melyeknek 
romjait látni, már egész megszokottá vált. 8 
aztán a hidaknak a robbantásoktól messze szét-
szórt darabjai mutatják, hogy 100 meg 100 
kilóméter hosszú utakon mi történt itt. A vasút 
mellett sok magyar katona áll őrt. Ott sóhaj-
toznak itt-ott s ha magyar szót hallanak, som-
polyognak arrafelé  s örömteli arccal kezdenek 
beszélni. A váltóőrök, kalauzok és egyéb szol-
gálatot tevők között is van itt-ott magyar. 

Egy-egy állomáson a sok idegen újság kö-
zött a „Pesti Hírlap" is kapható. 

Csenstochaut, nem láthattam, mert este volt. 
Ott már német kézben van a vasút. Percnyi 
pontossággal indul és érkezik minden vonat 

Pietrokow elég nagy város, Bzép lucfenyő 
erdő mellett. Húsvét napján katonazene volt 
a parkban, a lengyel uri lakosság nagy tolon-
gása között. Gyönyörű gyümölcsös kertek a 
város mellett. Egyik katholikus templomban 
hallgattam a misét. A lengyeleknél a vallásos-
ság egészen feltűnő.  Leborulnak a templom 
hátánál is útközben. Ha egy pap megy az ut-
cán, térdre rogyik minden járókelő egy pillanat 
alatt. Mikor először láttam ezt, nem vettem 
észre a papot s azt hittem valami égi tüne-
mény jelent meg, néztem felfelé,  bogy mi van 
az égen. 

Ott voltam aztán hétfőn  is és kedden dél-
előtt elutaztam Varsóba. Hatalmas vasútvonal 
kettős vágánnyal, óriási közlekedéssel. Párat-
lan rend és pontosság mindenütt. E vonal men-
tén voltak nagy küzdelmek a mult évhen. Lát-
hatók még az állások dombokon, erdők szélén, 
össze-vissza túrva a föld.  Egy-egy erdő széle 
az ágyuktól ugyszólva forgácsokra  van tépve. 
Ezt nem lehet leírni. Oly emberfelettinek  lát-
szik az a munka, a mit a földben  vájt az em-
beri erő, hogy megdöbben az ember. 

Varsóhoz közeledve, már 13—20 kilómé-
térről villák között halad a vonat, melyek szép 
lucfenyő  erdőben épültek. Látszik a gazdagság 
mindenütt, t I. a lengyel felsőbb  osztályé, 
mely mint mondják, mind gazdag földbirtoko-
sokból áll. Aztán fel  fel  tűnnek a régi erődök, 
melyek fák  közé rejtve csak kis távolságra 
láthatók. Kivülról semmi egyéb, mint kis dom 
bok, 4—6 méter magasak B zöld pázsittal van-
nak befuttatva. 

A város gyárkéményeivel már messziről 
látható. Betűt a vonat jól a város közepe felé 

verekedtek, a hol éppen voltak, óh nem I Ők 
azért az otthonhagyott, fából  összerótt kis há-
zért verekedtek, a melyiknek fehér  fala  kivi-
lágít a mezőre, a hol a gazda az édes anya-
földet  kenyértermésre kényszeríti. Azért és 
azért a barna szemű asszonyért, a ki az ott-
honhagyott apróságoknak szelíd jólelkű édes-
anyja, a ki őket iskolába küldi, eteti, ápolja 
s titokban, mikor ők nem látják, ki megy az 
útszéli kókereszthez olvasót pergetni: miköz-
ben sóhajtásait könnyeivel megáztatva küldi, 
napjában százszor az Ur Jézushoz, bogy hozza 
vissza az apjokat; a ki a világ valamelyik 
sarkában talán örökre elaludt. 

Nézz még egyszer a Hargita erdóboritotta 
oldalára B jusson eszedbe, hogy azok a fák, 
elmúlt fák  uj hajtásai. Sót maga a Hargita is 
eget megreDgető vulkanikus világalakulatok 
szülötte. Az Olt egy valaha itt volt tenger 
utolsó lefolyó  ere. Te pedig az én törzsemnek 
első hajtása vagy ; tehát ide figyelj! 

Legelső sorban arra vigyázz, hogy ember 
légy. Ez nem könynyű dolog. Ezt nem lehet 
megtanulni; ezt tudni kell. Nem csak annyi 
az ember, hogy a megyegyülesen lead egy 
szavazatot; az csak egy szó, de adja azt le 
ember, ez már művészet. 

Túlságosan alturista ne légy, mert össze-
marják a kotlót a kigyótojásokból kibúvó ki-
gyók, a melyeket tudatlanságból ő maga köl-
tött ki. Azonban fösvény  se légy, mint az olyan 
ember, a ki, ha ó volna a nap, tiz fillért  venne 
egy zsebkendő megszáritásáért. 

Embertársaidhoz légy bizalommal, de ne 
légy túlságosan közlékeny, mert ugy jársz mint 
Ben-Ali-Hilmi, a ki szamara farkát  a piacon 
nyírta s az ott ácsorgók némelyike azt rövid-
nek, másika meg hosszúnak találta. 

Senkivel hosazu szerződéit ne köss, mert 

s aztán megáll: .Warschau" felírást  látom. 
Éreztem e napnak emlékezetességét, hogy e 
várost láthatom. 

Kocsiba ülök s megyek a német katonai 
állomásparancsnoksághoz jelentkezni. Már ott 
a Bahnhof  közelében látja az ember, hogy vi-
lágváros. Emberáradat tolong az utcákon, kocsi, 
villamos, auto egymást keresztezik. Hét-nyolc-
emeletes paloták. 

Széles utak fasorokkal,  Andrássy-ut ezerü. 
Pazar pompájú orosz templomok csillogó hagy 
maalaku gömbökkel, fényes  üzletek, pompás 
virágkereskedések, óriási parfumerie-üzletik, 
német katonaság itt-ott s ezeket nézve, megáll 
a kocsi a hatalmas épület előtt, melybe be 
kell mennem jelentkezni Fiakkeresem kezébe 
veszi kézi bőröndömet, bizonyára zálogul 
visszajövetelemig. Én pedig szövegezek a lép-
csőn felfelé  s lejelentkezem. Kapok egy szál-
loda utalványt a „Bristol" szállóba, bol talál-
kozom az előzetes terv szerint Ivangoród felől 
oda érkezett, két hozzánk tartozó tiszttel. 

A szálló hatalmas épület., gyönyörű beren-
dezéssel. A „Hungariu'-t kivéve. Pesten sincs 
ilyen. Istenadta szép hall, finom  szónyegt-k, 
folyosóin  fülkék,  draga bútor, telefon  minden 
szobában, hatalmas étterem. 

Lepiakkolok s megalkuszom egy fi  tkkeres-
sel egy sétakocsizás árában és elindulok meg-
nézni a várost. Viszeu a régi városba, hogy 
aztán annál feltűnőbb  legyen az uj szépsége. 
Piszkos, szűk utcákban járunk, recsegő kutya-
fej  köveken. R ingatni kezdem a kocsis kabát-
ját s intem, hogy ebhől eléé, menjünk beljebb. 
Kijutunk az ui városba. Hatalmas épületek, 
széles utcák faburkolattal,  pazar Üzletek, fé-
nyes lengyel mágnás fogatok,  mintha háború 
sem volna. Sokan megállnak, nézik vörös sap-
kámat s látszik, hogy tanakodnak - ez miféle? 
Közben egy-egy katonai épület, eiőit a német 
poszt óriási baptákba vágja magát, látva ara-
nyos galléromat, ki tudja minek nézett. Le-
szállok egy gyönyörű orosz templom előtt, meg-
nézem. Nagyon szép, az utmutató hasábokat 
ir róla. A nagy park közelében a fényes  dá-
mák ezerei hemzsegnek. Bekanyarodik a kocsi 
a parkba, el nem képzelhető milyen szép. 
Tiszta sétányok, minden fa  zöldül, csónakázó 
tó, kocsi ut, tündérkertbe való hidak, magas 
dombok szép villákkal, szökőkutak a ezek kö-
zött fényűzően  öltözött publikum. A németek 
a parkba lovagló utakat vágtak s ott galop-
poznak. Kijutunk ismét a városba s egyik utca 

tiz év alatt vagy a juhász hal meg, vagy el-
döglenek a juhok. 

A tettek embere légy ; szavakkal nein lehet 
kását főzni. 

Sok mindenbe ne kezdj egyszerre ; próbáld 
meg, hogy egy hónalj alatt nem lehet két di-
nyét vinni. 

Légy istenfélő,  bízzál Istenben és az ó szent-
jeiben, de azért csak kösd meg a lovadat és 
azután bizd Isten őrizetére. 

Tanulj, de ne túlsókat. A mai világ még 
nincs berendezve arra, hogy túlságosan tudós 
emberekre volna szüksége. Nem tanit téged 
az iskola csak avult sablonokra, mások kó-
piájára. Igyekezz inkább a nagybölcs, az Élet 
iskolájába járni és akkor elmondhatod magad-
ról, hogy homo sum . . . 

Az asszonyfélétől  őrizkedj, távolról tanul-
mányozd ki, észrevétlen, a kit életpárudul vá-
lasztasz ; mert ha idő előtt hozzáközeledsz, 
behálóz, elvakit és későn fogsz  felébredni,  egy 
nyomasztó nahéz álomból, melynek magad vet-
ted be álomitalát. , 

Ott, a hol szükséges, tartsd Bzemed előtt 
az „egy mindnyájáért" „mindnyájan egyén" 
való elvet, de itt is légy óvatos és megfontolt. 

Ezeket az elveket tarsd emlékezetedben, 
váljanak ezek vérré benned és gyűjts még hozzá 
uj elveket a mi vérünkön támadó uj világból. 
Ezek az elvek az előtted közvetlen elmúlt vi-
lágból valók. Ezeket a te számodra gyűjtöttem 
össze egy életen keresztül, a mely már pályá-
ján lefelé  halad s a melynek periferiája  mind 
közelebb jön, miután megrakodva philosophiá-
val, de physikailag elgyengülve, megtépve vi-
szem őt a csaták mezejére, honnan kérdÓB, 
hogy visszahozom-e vagy pedig egy csendes 
nyári estén, az esti szellő szárnyán csak a lel-
kem száll haza hozzád s bekiált az ablakon: 
,Fiaro, negykoru lettél, most cselekedj |* 



10. uáto. C S Í K I L A P O K 8-ik oldal. 
végén megcsillan a hatalmas ViBztula a mes-
terien felépített  hidakkal. Aztán az Opera, 
városház, kormányzósági palota stb Hazaérek 
a szállómba s már tájékozódva, gyalog indu-
lok útnak. A tömeg között nézem a város még 
nem látott részeit s megveszem a jegyet az 
Opera előadására. Este odasiettem. Nagyon 
szép kivül-belól. A „Pillangó kisasszony'-t 
adják. Két felvonást  kibírtam, aztán elléptem. 
Elmentem a .Bristol" éttermébe, a hol néhány 
német tiszt ült. Vacsorát kérek s e közben 
egy kottás zenekar játszogat. A karmester né-
zeget engem, beszél a pincérrel s egyszer va 
la mi kurucnóta dallamát hallom. Tovább hall-
gatva, kive-zem: „Piros vérnyom vezet oda, 
Rákóczi van Rodostóban". Nem tudtam, hogy 
ennek magyar voltát ismeri-e ó. De a mint 
áhítattal hallgattam, egyszer csak hajlongani 
kezdett felém  s igy közölte azt, hogy magyar 
dalt játszik. Megható pillanat volt: kurucnóta 
Varsóban. 

Másnap reggel elutaztam Ivangoród felé. 
Vitt a vonat a régi eródök köz itt csaknem 
megkerülve a várost, keresztül a nagy Visz-
tula hidon Praga felé.  A hidról tündöklő szép 
a város, a folyó,  a többi hidak. Pragan tul 
20—30 kilóméterig mindenütt villák erdők kö-
zött. El voltam fáradva,  elaludtam. Egyszer 
felébredve,  azt hittem elvitt a vonat máshová, 
de hát Ivangoród. Kiszállok, keresem a kantint, 
hogy ebédeljek s akkor megszólít egy vasutas 
katona: .Hova megy- ügyvéd ur ?" Nézem, ki 
lehet ez, hát egy tusnádi vasutas. Elbeszél 
gettem vele, aztán mentem ebédelni. Három 
órai időm lévén a következő vonatindulásig, 
untam az időt ott tölteni, elindultam ebéd után 
a több kilóméterre levő másik állomásra. Oda-
érkezésem előtt ugy hallottam, hogy nincs ott 
néznivaló. Ebben a hiszembeu megyek a fa-
sorok között s egyszer egy zöld dombos zeg-
zugos töltéseket látok. Sejtettem, hogy erőd, 
oda indulok. Tartottam attól, hogy esetleg őr-
ség van s még belém lő, ha nem szabadna ott 
járni s ezért fütyülve  közeledtem, hogy vegyen 
észre s lássa, hogy nem járok rosszban. Oda-
érek senki Bincs. Ámnlom a munkát, a mit 
látok; hatalmas töltések, kívül felül  pázsit, 
belül fal  lakásokkal, vizes árkok a töltések 
között; ez egy külső erőd. Benne egy teli ta-
lálat, leszakítva 10 méteres széles fal  földdel, 
betonnal együtt porrá zúzva, eldobva. Nem 
hiszem, hogy ott élő maradt volna. Megyek 
tovább, egy másik, harmadik ilyen. Beljebb 
jutok, kerülöm erről, arról, sehol sincs vége. 
Óriási töltések, belső falán  lőállások, iszapos, 
mocsaras Bzéles árkok, aztán ismét fal,  mocsár, 
Istállók, földalatti  raktárak: ez a belső eród-
gyürü. 

Százezrek munkája, megszámlálhatatlan 
milliók költsége fekszik  ott. S az egész olyan, 
hogy ötven lépésről alig látható valami. Mert 
olyan minden, mint az egész ország, fás  és 
pedig Bürün beültetve. Járom tovább ez utat, 
furcsa  nótát hallok, melyet el-elkapkod aazél. 
Felmegyek a töltésre s látom, az egyik erőd 
udvaron négyes sorokban munkához felvonuló 
orosz foglyokat,  kiket pár öreg népfelkelő  kí-
sér s ez a fogolycsoport  énekel. Fogoly oro-
Bzok e hatalmas várban! Eltűnődtem felette. 
Bejutok á legbelső udvarra. Mérhetetlen kör 
kaszárnya, csak az oldalfalak  vannak, felégetve 
minden. — A nóta tovább hangzik, a fákon 
ezernyi varjú károg, mint mindenütt Lengyel-
országban, katonazene kisér egy kis csapatot, 
arra felé  megyek s egyszer csak a Visztula 
hidjánál vagyok. Gyalog megyek át rajta, szé-
dítő víz, a hid egy bámulatraméltó mü. Nagy 
vasdarabok állanak ki a hullámokból még most 
is. Az innenső oldalon magyar népfelkelők 
tisztálkodnak a vasút mentén. 

Vonatra ülök, látok még erődöket s az olt 
folyt  harcnak nyomait Bürü árkokkal, drótsó-
vényekkel, szétszaggatott erdőkkel. Kis fake-
resztek, szerteszét orosz sirok, az erdélyi had-
test küzdelmeinek Bzinhelye. 

Hazaértem s boldog voltam, hogy alkalmam 
nyílt ez utazásra. 

Most jó dolgom van. Mindennap nagyot lo-
vagolok, nagyon Bzépen jár a .Sárkány', a 
legszebb ló az egész huszárlovak között. Vá-
sárhelyt sokat kínlódtam vele, bolond volt, 
vitt neki mindennek, ágaskodott, mint egy 
örült futott,  nem lehetett visszatartani — s 
most rendben van. 

Mindenki vegye meg a Nem-
zet Háza időreform  emléklapját. 

A megtakarított óra értékéből 
juttassunk valamit a rokkant hő-
»Őküek. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
Csíkszereda, május 8. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága hét-
főn  délelőtt tartotta rendes havi ülését Gya-
lókay Sándor főispán  elnökletével. 

Schuszter Olivér pénzügy igazgató-helyettes 
jelentette, hogy április havában egyenes adó-
ban befolyt  65 487 kor. 8 fill.,  az előző év 
ugyanezen szakában 37 554 kor., 42 fill.,  emel-
kedés tebát 27.932 kor. 06 fill.,  boritaladó és 
husfogyasztási  adóban befolyt  26 275 kor. 42 
611., az előző év ugyanezen szakában 11 513 
kor. 97 fill.,  emelkedés tehát 14.761 kor. 45 
fillér,  doháuyjövedékben befolyt  85 215 kor. 
84 fill..  az előző év ugyanezen szakában 67.936 
kor. 88 fill,  emelkedés tehát 17 278 kor. 96 
fill.;  a többi adónemekben is hasonló emelke-
dés mutatkozik. 

Botár Bela árvaszéki elnökhelyettes kegye-
letes szavakkal emlékezett mfg  Birtha József 
árvaszéki elnök elhunytáról, majd bejelentette 
a bizottságnak, bogy a rendkívül megnöveke-
dett ügyforgalom  leküzdhetetlen nehézségeire 
való tekintettel dr. Tauber József  kültagot be-
hívták és egy szolgálattételre berendelendő tb. 
ülnök behívása iránt a kezdeményező lépése-
ket megtette. A hadikölcaön jegyzés a gyámok 
által serényen foly. 

Gyalókay Sándor főispán  a jelentéssel kap-
csolatban meleg elismeréssel emlékezett meg 
néhai Birlha József  árvaszéki elnök közszolgá-
lati működéséről, indítványára a bizottság el-
határozta, hogy emlékét jegyzőkönyvileg örö-
kíti meg és özvegyének részvétét fejezi  ki. 

Dr. Berze Nagy János kir. tanfelügyelő 
jelentette, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Péter Antal szárhegyi róm. kath. 
tanítónak évi 1100 és Gáspárnú H tjnód Berta 
csikmadarasi róm. katb. tanítónőnek évi 1400 
korona fizetéskicgészitő  államsegélyt utalvá-
nyozott* Fiistös Sándor csikszentgyörgyi róm. 
kath. elemi iskolai tanitót a Muzeumok és 
Könyvtárak Országos Felügyelő Bizottsága a 
rábízott népkönyvtár gondos kezelése és a 
Könyveknek a nép körében való megkedvel-
tetése körül kifejtett  buzgóságáért további buz-
dításul 50 korona jutalomdijjal tüntette ki. 

Az állami és közBégi elemi iskoláknál az 
évvégi vizsgálatok április hóban legnagyobb-
részt megtartatlak, úgyszintén a VI. oszt. fiú-
tanulók évzáró vizsgálatai is. 

de Place József  vicomte m. kir. gazdasági 
felügyelő  j'lentette, hogy az őszi buza és őszi 
rozsból, ha azt későbben elemi csapás nem 
éri, jó termésre van kilátásunk. A tavaszi 
kalászosak szépen kikeltek. A magasabb fek-
vésű helyeken itt-ott az árpavetés most nyer 
befejezést.  Férfi  munkaerő nagy hiánya dacára 
a szántást-vetést a nők serényen folytatják, 
valószínűleg minden bevetendő terület bevet-
tetik. 

i 
Révész Gyula m. kir állategészségügyi 

felügyelő  jelentette, hogy Csikvármegye állat-
egészségügye április havában kielégitő volt. 
A ragadós állatbetegségek közül szórványos 
alakban fellépett  a lórúhkór Gyergyótölgyes, 
Csikverebes és KozmáB községekben s a ser-
tésorbánc Kászonujfaluban.  Április hó végén 
fertőzve  maradt veszettséggel 2, lépfenével  2, 
sertésorbánccal 2 és rühkórral 3 község. 

Dr. Veress Sándor vm. tiszti főorvos  jelen-
tette, hogy az általános közegészségügyi álla-
pot önmagában és a mult hóhoz viszonyítva 
kedvezőtlenebb* volt, amennyiben az ujabb 
heveny fertőző  betegségek száma az előző 
havi 154-el szemben 217 él s az ezek miatti 
elhalálozások absolut száma 22 rőt 36 ra, 
arányszáma 94%-róI 12'5°/?-ra emelkedett. 
Egészben és együttvéve április hónap mintegy 
30®/0-al volt jobb, mint január, mintegy 10°/„-al 
kedvezőbb, mint február,  de körülbelül 40°/0-al 
rosszabb márciusnál. A rosszabbodást a ron-
csoló toroklobnak és vörhenynek, bár nem jár-
ványos jellegű, 4e gyakoribb előfordulja 
okozta, ami a betegségi nemek súlyosságánál 
fogva  a halálozási arányt is emelte. A 36 ha-
lálozási esetből 15 esik a roncsoló toroklobra 
(kb. 34°/o os arány), 10 a vörhenyre (kb. 
17°/o-os arány), 8 a kanyaróra (kb. 5'2% 08 
arány), 1 a h- sihagymázra (20°/o, ami azonban 
az esetek csekély számánál fogva  nem lehet 
mértékadó) ós 2 a hólyagos himlőre (14'3°/0), 
mi megfelel  a hólyagos himlő jellegének. Ez 
utóbbit eddig az általános ujraoltásoknak Csik-
jenőfalvára,  Csikrákosra, Csikszenttamásra'és 
Gyergyószentmiklósra való kiterjesztésével si-
került szűk korlátok közé szorítani. Jelenleg 
Csikrákoson megszűntnek mondható és a má-
Bik bárom helységben összesen 8 beteg maradt 

kezelés alatt, kik közül május 8-ig meggyógyult 
kettő és elhalt egy. A bizottság a Jelentést 
tudomásul vette. 

Más különösebb érdeklődést keltő Ugy nem 
fordult  elő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az eltávozott pénzügylgasgató. 

Több héttel ezelőtt Cserna Károly kir. pénz-
ügyigazgató hat heti szabadság iránti kérését 
beadván, még ugyanazon napon Budapestre 
távozott. Már akkor beszélték, hogy Cserna 
pénzügyigazgató, ki ellen vizBgálat 1B foly, 
nem fog  visszatérni hivatalába. Értesülésünk 
szerint nemrégen magán levélben elbúcsúzott 
tisztviselőtársaitól és egyben bejelentette, hogy 
állásába többé visBza nem tér. Az uj pénzügy-
igazgató kinevezéséig a hivatalt Schuster Oli-
vér pénzügyigazgatóhelyettes vezeti. 

— Tisza István a rokkantak és árvák 
ügyéről, és az árvaszékekről. Tisza István 
grof  miniszterelnök — mint fővárosi  tudósí-
tónk jelenti, — értekezletet hívott össze a 
hadirokkantak, özvegyek és árvák ügyében. 
Az értekezleten a miniszterelnök elnökölt. 
Jelen voltak a kormány, a különféle  egyházak, 
a székes főváros,  testületek és hatóságok kép-
viselői. Az ankét tárgyalásait Tisza István gróf 
miniszterelnök nyitotta meg hosszabb beszéddel, 
mire Apponyi Albert gróf,  Csernoch János dr. 
Varady L. Árpád dr. Zichy János gróf  ós többen 
szólaltak fel,  A miniszterelnök a felszólalások 
mindegyikére válaszolt, és válasza során a 
vármegyei árvaszékeknek a hadiárvák védelme 
körül kifejtett  működéséről ugy nyilatkozott, 
hogy „az árvaszékek működése minden di-
cséreten felül  áll'. 

— Csikóárverés. Hirt adtunk már arról, 
hogy városunkba 85 drb 1—2—3 éveB fiatal 
wolhyniai csikó érkezett, melyek hegyvidéki 
gazdálkodók részére igen alkalmasak és ame-
lyek árverés utján kerülnek kiosztásra. A csi-
kók malleinnel beoltattak s mivel egészsége-
seknek találtattak, Gyalókay Sándor főispán, 
úgyis mint a lótenyésztési bizottság elnöke, 
kinek címére a földmivelésűgyi  miniszter a 
csikókat küldötte, elrendelte, hogy a csikók 
folyó  évi május hó 15-én, hétfőn  délelőtt 8 
órától kezdódóleg nyilvános árverésen, Csik-
szert daban, a városház előtti téren, darabon-
kénti 120 korona kikiáltási ár és az időközi 
tartási költségek megtérítése mellett, községi 
vagy városi tanácsi bizonyítvánnyal igazolt gaz-
dáknak, a legmagasabb ígéret figyelembevéte-
lével, eladassanak. Az árverés alá kerülő csi-
kókból senki kettőnél többet nem vásárolhat 
és egy évig el nem idegenítheti. Vevők köte-
lesek a megvásárolt csikókat 8 napon belől 
a községi elöljáróságnak nyilvántartás végett 
bejelenteni. Az árverésre különösen felhívjak 
gazdáink figyelmét,  mert az árverés hivatva 
van a nagymértékben érezhető lóhiányt — bár 
kisebb mértékben — pótolni. Itt emiitjük meg, 
hogy a napokban ezenkivül 29 darab katonai 
lókórházt selejtló is érkezett, melyek az eddig 
szokásos módon, azon gazdák között fognak 
mérsékelt (120—150 korona) áron, árverés 
mellőzésével kiosztatni, kik igényüket a vár-
megye főispánjának  írásban már bejelentették. 
Aránylag ezúttal is igen kevesen juthatnak 
selejtlóhoz, mert értebülésttnk szerint ily kér-
vény mintegy 400 drb érkezett főispáni  ikta-
tóra. A kiosztás már a napokban megtörténik 
és erre a kijelölt gazdák felhívást  kapnak. 

— Tizezer koronás alapítvány a oiik-
somlyói árvaháznak. Gyulafehérvárról  je-
lentik : Majláth Gusztáv Károly gróf  erdélyi 
megyéspüspök április 17-én ünnepelte püspökké 
szentelésének 19. évfordulóját.  Ebből az al-
kalomból a püspök a székesegyházban ünne-
pélyes hálaadó istentiszteletet celebrált, mely 
után Tamási áron apostoli főjegyző,  nagypré-
post üdvözölte a jubilánst. Majláth püspök 
nemes cselekedettel örökítette meg ezt ai év-
fordulót:  20.000 K, alapítványt tett e nap 
emlékére két hadiárva részére, még pedig ugy, 
hogy 10000 K a sepsiszentgyörgyi Bilinszkv-
féle  hadiárvabáznak, 10.000 K. pedig a Ctik-
Bomlyói árvuháaoak jusson. 



rifaL 

— baiputaté Memjék 
vármegyénkben. A 19—87 évesek ujabb 
bematató népfelkelés!  szemléje a következő 
sorrendben tartatik meg. Gyergyószentmiklós 
város május 16-án, ugyanezen napon Gyergyó-
csomafalva,  Gyergyóremete és Szárhegy má-
jus 17-én, Gyergyóvárhegy, Gyergyóalfalu  má-
jus Í8-án, Ditrói és Gyergyótekerőpatak május 
hó 19-án, Gyergyóalfalu  és Gyergyókilyénfalva 
májas hó 20-án,. Gyergyótölgyes, Borszék, 
Gyergyóholtt éa Bálbor május 22-én, Gyergyó-
békás május 33-án, Szápviz, Caikszentraihály, 
Csikszentmiklós, Gyimesfelsőlok,  Gyimesközép-
lok május 25-én, Gyimesbükk, Gyimesfelsőlok 
és Ciikdelne május 26-án, Csíkszereda város, 
Ciikazsntimre, Csikszentkirály, Zsögöd május 
gS-áo, Caikmiadszent, Karczfalva,  Csiktaplocza, 
Csikcsicsá, Madéfalva  május 29-én, Csikmada-
ras, Várdotfalva,  Jenőfalva,  Csikszentdomokos, 
Csikdánfalva,  május 30-án, Csikszenttamás és 
gştkfălţos  pájuq 81-ép, Csikszeptmártpn, Caik-
BzentBimon, Csikbánkfalva,  Csikszentgyörgy, 
jualuB 2-án, Kászoojakabfalva,  Kászonaltiz, Ká-
şzonujfalu,  Kozmás junius 4-én. A bemutató 
şzemlâk a járások székhelyein tarţatnak meg. 

TT- Halálozások. Pálffy  András várdotfalvi 
í̂Wegyfőt,  p vármegyei Jegyző Egylet elnökét 

ég «iflâdjâţ  siţlyos csapás erte. Viruló korban 
ţev$ leánya, Mariska f.  hó 5-én rövid szenvedés 
u|án elhunyt. Temetése f.  hó 7-én igen nagy 
rég??ét mpílett ment végbe. Haláláról a mé-
lyen sújtott család az alábbi gyászjelentést 
ţdţţ ki: Alóllrottak a megrendült BZÍV leg-
igflyebb  fajdalmável  Jelentik, hogy a felejt-
hetetlen gyermek, szerető testvér és rokon 
Pâ^ţy Mariska folyó  évi május bó 5-én haj-
nali 1 órakor, 19. évében, rövid és kínos, de 
türelemmel viselt szenvedés után jobblétre 
ázénderüít. A megboldogult földi  részeit május 
hóU-óa d. u. 8 órakor fogjuk  a csiksomlyói 
temetőben örök nyugalomra helyezni, lelkeért 
W engesztelő szentmise-áldozat május hó 8-án 
4- e. 8 órakor fog  a csiksomlyói plébániai 
templomban az Égek Urának bemutattatni. 
Áldás és béke lengjen porai felett  I Várdotfalva, 
1916. évi május hó 5-én. Lakatosné Pá!ffy 
Ida, Márkosne Pá!ffy  Etelka, Pálffy  Gábor, 
PáUty Erzsébet lestverei. Lakatoö Izra, Markos 
gşyndor sógorai. Pálffy  András és neje Jinos 
JRóza bánatos szülői. 

— Azbé Antalné szül. Pototzky Mária 71 
éves korában, folyó  hó 7-én elhunyt. Halálát 
a kiterjedt Ázbé-Pototzky- és Nuridsány-csa-
ládok gyászolják. Temetése lolyó hó 9-án ment 
végbe. 

— ţ'ozşony Gábor marosvásárhelyi kir. 
iţţl^tâblai tanácselnök, a nagytekintélyű kiváló 
jogász, 52 éves korában, hosszas betegség után 
meghalt. Halála a jogászvilágban mindenfelé 
Igen mély részvétet keltett. 

— Id. Pototzky László kereskedő f.  hó 
2-án 81 ţves korában Csikszentgyörgyön meg-
halt. Halálát Pototzky József,  László, András, 
perene, és Dávid nevelt gyermekei gyászolják. 

— Bendşlet az âllatâlloţnâny vedel-
mére. A főidnélvelésügyi  miniszter újból rende-
letet bocsátott ki a törvényhatóságokhoz, hogy 
különös gondot fordítsanak  arra, miszerint az 
Ulotákes közegek a szarvasmarhák levágását 
şţjgo/iun ellenőrizzék és ne engedjék meg, 

háfom  éven aluli üszők kerüljenek levá-
gásra. Minduntalan kerülnek elő olyan esetek, 
á melyek kétségtelenül bizonyítják, hogy a 
húsiparotok kijatszák a rendelkezeseket, az 
áMajÉok pşsauaât pedig ismeretlen tettesek 
meghamisítják. Rendkívül éber figyelemmel  kell 
şg ellenőrzést gyakorolni, mert különben na-
ţypn sok visszaélés történik. 

— Kedvezmény beteg tisztviselők 
rósaére. A hivatalos lap mai számában jelent 
meg a tájékoztató közlemény az állami tiszt-
XtapJpíjj egyâţ állami alkáplmajiottak részére 
% családjukban előforduló,  betegségekkel járó 
teriţak kooqyit^şş céljából egyes qniniszteri 
.t&i&k áj tal nyvytott ktfdvê mények  és azok 
qlnyarési mópozatal falói.  Az. egyes fúrdőhe-
toe&şn szpbakaţ adnak, s^aQatpţiiinţpkban ellá-

Igen, sok olyan gyógyhely vafl,.  hol a? 
%í$pjty4pyi hplye^ beteg tisztviselőket he 
^aznâk, vagy qzek hozzátartozóit gyógykezelik, 
^'fráfetyődok  bővebb tájékozást saját hivatali 
tytyţttţeify^j  nyerhetnek. 

—.  A fa***  ftgyeJmébe.  A 24. hon-
véd gyalOgtiV9^ legénykének hozzátartozói 
mifi  több pénzküldeményt küldenek a harc-
térre. A megejtett npooafeMfc  során kWwUH, 

C S Í K I l a p o k 
hogy kiilönb^aő hazug ürligyátk alatt jnaguk 
a honvédek kérik a pénzt otthonról. Kézen-
fekvő  4M.og, bogy a harctéren a hazulról jött 
pénzt teljesen fölösleges  és indokolatlan kia-
dásokat okoz, mig az Itthoni nagy drágaságban 
ugyaucsak rászorul minden egyes a készpénzre. 
Ezenfelül  dacára a szigorú ellenőrzésnek, igen 

Sakori a legénység körében a tiltott szerencse-
•ék, a mi oda magyarázható, hogy a polgári 

életből idekerült notoriu* kártyások ily módon 
itt is folytatják  a bűnös üzelmeiket. A legény-
ség hozzátartozóinak ilynemű zsarolását és 
ezzel egyidejűleg az ország pénzügyi helyze-
tének céltalan és könnyelmű, hátrányos befolyá-
solását megakadályozandó, az ezredparancsnok 
ság kéri a megye közönségét, bogy a harctérre 
pénzt ezentúl ne küldjön. 

— Előléptetés. Gyergyószentmiklósi Blé-
nessy Alajos, budapesti igazgatósági ellenőr 
a mostani államvasuti előléptetések során 
főellenőr  lett. Blénesy, aki a szerény és 
kötelességtudó %zékely ember igazi példány-
képe, nemcsak mint kitűnő hivatalnok isme-
retes, hanem mint a régi székely világ egyik 
lelkes ismerője és mint buzgó levéltári ku-
tató is. 

— Tűz. Folyó hó 9-én> kaddjn délután a 
Keresztes József  tulajdonát képező csűr-istálló, 
amelyben Márk Dávidné nyersbőr anyagkész-
lete volt beraktározva, eddig ismeretlen okból 
meggyúlt s csakhamar láhgba borult özv. Or-
bán Gáspárné csűre és istállója is. A tűz oly 
vehemenciával tört ki, hogy a környékbeliek 
méltán tarthattak komolyabb veszedelemtől. 
Szerencsére korán megjelent a 62/V. számú 
munkásosztag utászcsapata Spitza Ernő kadett, 
osztagparancsnok vezetése mellett és azonnal 
munkába fogott.  Ennek és csakis ennek kö-
szönhető, hogy a veszedelmes .elemet nagyon 
rövid idő alatt lokalizálták. Ugy tudjuk, hogy 
az erődítési csoport parancsnokság is dicséret-
ben részesítette az oltásban résztvett katoná-
kat. KiMön elismerés illeti Spitza kadett urat, 
ki igazáp önfeláldozó,  higgadt magatartásával 
igen jó szolgálatot tett a veszedelem elhárí-
tása érdekében. 

— Két igazi székely hős. Az olasz 
harctér legveszélyesebb pontjáról kapjuk az 
örvendetes hirt városunk szülöttének, Kovács 
Antal 82. székely gyalogezredben káplárnak 
vitézi tettéről, melyet főhadnagya  az alábbi 
leyélben hozott a fiatal  hős atyjának, Kovács 
Jánosnak tudomására : 

Tek. Kovács János urnák 
Csíkszereda. 

Tisztelt uram bátyám I Örömmel értesítem, 
hogy fia  nntal személyes bátorságának olyan 
csoda jelét adta, mely örökre emlékezetes 
marad ugy a magyar szivekben, mint dicső 
ezredünk történelmében. Ugyanis parancs jött, 
hogy a digó (olasz) állásba robbantás után 
ki kell szemlélni. Fia Antal és Vajna István 
(kolozsvári) csiki gobé önkéntesek azonual je-
lentkeztek és éjjel két órakor megmászták a 
legnagyobb golyózápor közepette az ellenséges 
állásokat és a disznó digóknak örökre emlé-
kezetessé tették a keddi éjszakát és Bok gaz 
digót átküldték belzebubhoz Jutalmul káplárrá 
léptek elő és sz ezüstérdem éremre vannak 
előterjesztve. Szívből gratulálok 

Schillinger Andor főhadnagy. 
Vitézségben méltó társáról a kolozsvári 

sajtó ezt írja: 
Pávai Vaina István, a kolozsvári felsőkeres-

kedelmi iskola tanulója a mult év októberében 
vonult be a székelyudvarhelyi 82. úgynevezett 
halálfejes  gyalogezredbe. Kiképzése után, már-
cius huszadikán osztották be harctéri szolgá-
latra. A fiatal  katona főhadnagya,  Shillinger 
Andor a következőket irja a fiu  apjának: 
.Kedves Urambátyám I örömmel tudatom, hogy 
fia,  Pista, csütörtökön éjjel igazi székely bá-
torsággal, Kovács Antal barátjával a feladat 
szerint hasoncsuszva, jobb kezében éles bajo-
nettal, balkezében kézibombával éjjel két óra-
kor megmászta a digó (olasz) állásokat óriási 
gyalogsági és ágyútűz közepette, ezer halál-
nak kitéve, sok digó hulla között. Vállalkozá-
suk kitűnően sikerült és igen sok digót csúsz-
tatott a pokolba. Hősies bátoraáguk örökre 
emlékezetes marad ezredünk történetében éB 
századom szeretetében, no de a digó emléké-
ben is. Gyönyörű tettéért káplárrá (ténylegessé); 
lép elő és az ezüst éremre terjesztették fel. 
Adná az Isten, hogy kivétel nélkül minden 
katonánk ilyen példát mutatna. Éljenek a székely 
góbék I Éijen a magyar 1 Éljen a haza i Pusz-
tuljon digó 1 Maradtam urambátyámnak tisz-
telője". Ezért a tettéért elsóosztájyu vitézségi; 
érmet kapott s miként április havában egy 
bajtársa Irta, kézigránát-dobásért ujabb ki-
ttDtatfw»  teijea«tettók fel. 

Ifi.  aiÉD. 

— A Kárpát ünnepélyt Csiktaplocáa is 
májas 1-én a tantestület az iskolás gyermekekkel 
megtartotta, mely alkatommal a növendékek 
adományából az elpusztult községek javára 
40 K. folyt  be. Délután » fák  és madarak 
ünnepélyét a Kissomlyó» várdotfalvi  ós csobot-
falvi  iskolákkal együttesen rendezték. 

— Hadikölcsőn. A gyergyó-csomafalvi 
r. kath. egyház IV-ik hadikölceönre 21,000 
koronát jegyzett. 

— Házasság. Portik Andor költő és Író 
eljegyezte Portik Terézkét, Portik Lajos gyer-
gyócsomafalvi  földbirtokos  leányát.] 

— Jótékonyság. Szabó György főesperes 
gyergyószentmiklósi plébános, egykori plébá-
niája Nagyernye két leányegyházának: Póka-
és S iromberké-nek, templom fenntartási  célokra 
500 500 korona névértékű hadikölcsönkötvényt 
ajándékozott. E dicséretre méltó cselekedetet 
örömmel hozzuk nyilvánosságra. 

— Rapporton kell kérni a mezőgaz-
dasági szabadságot. A Magyar Távirati Iroda 
közli: Illetékes helyről közlik a közönséggel, 
hogy katonai szolgálatban álló egyéneknek me-
zőgazdasági munkára való szabadságolás iránti 
kérelmét személyesen kell kihallgatáson előter-
jesztenie. A családtagok közben járása fölös-
lege?, azt figyelembe  nem veazik s a közigaz-
gatási hatóságokhoz és a minisztériumokhoz 
benyújtott ilyen kérvények csak késleltetik az 
ügy elintézését. 

— Uj hídmérleg A csiktaplocai hitel-
szövetkezet a felcsiki  gazdaközönség részére 
kényelmes hídmérleget épitetett, mely a lemért 
tárgy súlyát a bárcára ki is nyomja. Minden 
gazdának érdeke, bogy eladni szánt állatainak, 
fájának,  takarmányának és egyéb terményeinek 
súlyát és értékét eladás előtt ismerje meg, 
mert a károsodástól csak így tud védekezni. 
Kívánatos, bogy erről a konzervatív székely 
népet a vezetők oktassák ki. 

— Pályázati hirdetés. A nagyszebeni 
polgári isk. tanitónőképzőintézet I-ső évfolya-
mába a következő 1916/17. iskolai évre fel-
vételért folyamodhatnak  okleveles elemi népis-
kolai tanítónők és középiskolai érettségi vizs 
gálatott tett növendékek. Utóbbiak a pedagó-
giából különbözeti vizsgálatot tesznek. A fel-
vétel pályázati kérvények alapján történik. A 
fölvételi  kérvényhez a következő okmányok 
csatolandók: 1. Születési anyakönyvi kivonat. 
2. Elemi tanítónői oklevél vagy érettségi bi-
zonyítvány. Ha a folyamodónak  még ninc9 
oklevele, akkor az elemi képző IV. évfolya-
máról a bizonyítvány csatolandó, de az ok-
levél utólagosan feltétlenül  beküldendő. 3-
Orvosi bizonyítvány a folyamodónak  a tanítói 
pályára alkalmas voltáról. A kérvényben meg-
jelölendő a szakcsoport, melyre a folyamodó 
felvétetni  óhajt és hogy bennlakó vagy bejáró 
akar-e lenni. Bennlakásj havidíj 48 korona. A 
kérvényeket a polgári isk. képző igazgatósá-
gához junius hó 15-éig kell benyújtani. A föl-
vétel julius hó első napjaiban lesz elintézve, 
miről az érdekeltek azonnal értesítést nyernek. 
A II. évfolyamba  szintén vehetők fel  uj halt-
gatók, ha kimaradás folytán  hely üresedik. A 
bennlakásról prospektust szívesen küld az 
igazgatóság. Nagyszeben, 1916. április 26. Dr. 
Bilinszky Lsjos polgári iak. tanitónőképzó-in-
tézeti igazgató. 

— Kitűntetett 82-esek. A király Ő 
Felsége Glaser Vilmos főhadnagynak  a hadi-
ékitményes III. oszt. katonai érdemkeresztet, 
Molnár Lajos őrmesternek pedig a vitézségi 
érem szalagján a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozta és elrendelte, hogy Szily László 
tart. hadnagynak az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartásáért a legfelsőbb'  elismerés 
(Signum laudls) tudtul adasBék. I. oszt. ezüst 
vitézségi érmet kapott: Rácz Csomor József 
tart. zászlós; II. oszt. ezüst vitézségi érmet 
kaptak: Soó Gáspár, Lukács Tamás tart. 
hadnagyok, Cseke János szakaszvezető, c. 
őrmester, Keleţmen János, és Fülöp Imre szakasz-
vezetők, Vargyas János, Németh András, Qláb 
Dénes tizedes c. szakaszvezetók, Madarász 
István, Koama Ágoston, Lukács Károly, Gyenge 
Gergely, l'ankó Imre, László Ferenc tizedesek, 
Sánta Félix őrvezető, cimz, tizede®, Ruakán 
György, Málnáéi Ferenc őrvezetók, Fazakaa 
József,  Adám JózseC Horváth Pál, Albert 
Dánes, Gáli Mátyás, Máthé Péter, Potrik lát-
ván gyalogosok. 
m T. ^ király magyar vadáaafalvénye. 
Ofelsege,  mint értosülünk, legkegyelmesebben 
elfogadta  a Hadsegélyező Hivatal fölajánlotta 
.Magyar Hubertua"-jelvényt. A jelvény, mely 
az elmúlt betekben nagy sikerrel forgalomba 
került, az elesett- katonák özvegyei* ét árvái 
alapja javáro alapíttatott. 



19. siám. C S Í K I L A P O K B-flt  oldal. 
— Mozi. A nagy érdeklődésűd várt „Ha-

vasi Magdolna" clmU 4 felvonásos  magyar szín-
játék vaeárnnp e hó 14-én kerül bemutatásra 
Berky Lili éa Várkonyi Mihálylyal a főszerep-
ben. Megható, bájos és gyöngéd jelenetekkel 
telt színdarab ez, igazi költő munkája, a mely-
ben a Prója filmek  ma már világraszóló nevű 
művésznője, Berky Lili alakításai közül a leg-
mélyebbet, leginegrázóbbat, legdúsabb skáláját 
adja. Partnere Várkonyi Mihály, ez a tehetség-
gel tele ifjú  színész A film  rendezője Garas 
Márton valóságos festői  szépségű háttereket 
keres, egyes felvételein  elandalodik a szem az 
erdélyi lankákon és hegyormokon. Már az első 
jelenet is — Flórika a nyájat hajtja maga 
előtt — oly festményszerüen  szép, mintha egy 
olajfestmény  elevenedne meg. Azután ^ kin-
cses Kolozsvárból is bemutatja a legérdekesebb, 
legszebb részleteket. Az előadások pontosan 
d. u. 5 és este 1I»-9 órakor kezdődnek mérsé-
kelten felemelt  helyárakkal, A mozi vezetősége 
ezúton is tisztelettel kéri az érdeklődő közön-
séget, hogy előjegyzett helyeiket idejekorán 
kiváltani szíveskedjenek, hogy igénye minden-
kinek kielégíthető legyen. 

— Kárpáti ünnep. A gyimesbükki állami 
el. népiskola május 1-én a következő program 
szerint ünnepelt. 1. Himnusz: szavalta Vida 
Margit. 2. Himnusz: énekelték a tanulók. 3. 
Van egy kívánságom: szav. Koncz János. 4 
Árpád apánk : énekelték a tanulók. 5. Ünnepi 
beszéd: tartotta Élthes János ig. tan. 6. Fo-
hász : szavalta Gergely Valéria. 7. Ezer esz-
tendeje annak c. dal: énekelték a tanulók. 8. 
Szól a Jövendő: szavalta Rusz Sántha György. 
9. Ima (Menuyben lakó nagy Istenünké enekel-
ték a tanulók. 10. Ima: szav. Antal Vilma. 
11. Szózat: szav. Klein Akos. 12. Szózat: óae-
kelték a tanulók. Az elpusztult .Kárpáti* fal-
vak újra építésére adakoztak ; Zakariás István; 
Unió Erdóipar R. T. 20 20 K. Hoffmán  József, 
Janik József,  Bellák Lipót, Nagy Miklós Péteré, 
özv. Nagy B. Jánosne, Nagy Györgyné, Élthes 
János 10-10 K, Nagy Miklós József-é  8 K. 
Vida Lajos 6 K. Kiás János 6 K, Popovics 
György 5 K, Steio Jakab, Schvarcz Izsák, Nagy 
János csonka, 4—4 kor. Klein Ákos 3 K, Szi-
roka Náchlban, Weingárten Samu, Kovács Gá-
bor, Berszán Dávid, Rusz Sántha Albert, Nagy 
Mária (tanulók.) Nagy G. Katalin, Gergely 
Mária, Nagy Juliána, Gergely Valéria, Nagy 
Gáza, Fűleki Árpád, Nagy Gáborne, Demeter 
PiröBka, Spitzer Erzsebet, Póra Dénes, Kará-
cson János, Olteán Gábor, Árdeleán Qénesné, 
Olteán Miklósné, Karácson György, Olteán Pé-
terné, Gindván Györgyné, Olteán István, Olteán 
Andrásné, O,teán Jánosné, Oiteán Vazulné, Ol-
teán Demeter Vaszi é, Karácson Andrásné, 
Karácson Jánosné, Józsa Sándor, Nyiri Mózes, 
Veress Józsefaé,  Olteán Emil és neje, Olteán 
György és neje, Olteán János és neje,,2-2 ko-
ronát, Schvarc Cili, Olteán Györgyné, Árdeleán 
Márika, Olteán György Andrásé, Olteán Marika 
Andrásé, VereBS őrmester, Oiteán Tódorné, 
l-l koronát. Fazakas Ferencné, 80 f.  N. N. 
50 f.  Nagy Margit, Nagy János, György Ferenc 
50—50 f.  Nagy Erzsébet 42 f.  Árdeleán Bo-
korné, Karácson Mária Andrásé, Olteán Péter 
Gáboré, OJteán Anna Györgyé, Vaslabán Pé-
ter, Olteán Tódorné fia  40 40 fillért.  Karácson 
Ángelina 70 f.  Nagy Katalin 36 f.  Kánya Mik-
lós, Almási Aranka, Almási Viktória, 30-30 f. 
Tatár Miklós, Sipos Sándor, Rusz Sántha 
György 22-22 f.  Sorbán Véró, Olteán Erzsébet. 
Nagy Virág, Pál Jenő, Nagy András, Magy L, 
Károly, Pál József,  Gyarmati Jenő, Gyarmati 
Laura, Bilibok Béla, Tankó Bokor, Tankó Fü-
löp, Árdeleán Boriska, János, Virág, Márika, 
Olteán Viktor, Olteán György. Olteán András, 
Olteán János, Olteán Gergely, Olteán György 
Jánosé, Olteán Jakab, Olteán Károly, Karácson 
Gábor, Karácson Valéria, Olteán János Emilé, 
Olteán Ilonka, 20-20 f-t.  Nagy L. Anna, Ber-
szán Mária, Pál Jolán, Bilibok Mária, Gergely 
Mária, BaJtos Anna, Bilibok Viktória, Pál Jó-
zsef,  Tankó József  és Jakab, Pál Fülöp, Ber-
szán András, Antal Péter, Szőcs István, Tatár 
György, Karácson István, Tódor Géza, Bilibok 
György és János, Szentes György, Grünfeld 
Móricz, Tankó Todor, Bilibok Emil, Szentes 
György, Olteán Todor, Olteán Borbála, Olteán 
Mária Emilé, Karácson János Péteré, Komz 
János, Szőcs József,  Bartos János 14—14 fillért, 
összesen az ünnepély végóig befoly  224 K 
37 f.  mely azonnal postára adatott, ünnepély 
után!' Élthes János áll, igazgató-tanitó. 

— A közhivatalnokok nyári szabad-
ságideje. A mult évben a közhivatalnokok, 
wty a megyei, mint az állami tisztviselők a 
háború miatt nem mehettek nyári szabadságra. 
A minisztertanács legutóbb foglalkozott  a köz-
hivatalnokok nyári szabadságidejével. A mi-

nisztertanács szerint, habár a rendkívüli hely-
zet még mindig fennáll,  mégis a huzamos időn 
át pihenés nélkül végzett szolgálat indokolttá 
teheti, hogy a közhivatalnokok, Jia egyéni vi-
szonyaik kívánják, az ügymenet megzavarása 
nélkül szabadságban részesüljenek. Ebból a 
szempontból kiindulva, a minisztertanács — az 
itéló- és kúriai birákat kivéve, a kiknek sza-
badságidejét törvény szabályozza — a köz-
szolgálat többi ágában alkalmazott tisztviselők 
ezidei nyári szabadságának a imximumát négy 
hétben állapította meg. 

— Egy angol lap megjosolja a békét. 
A The Referce  cimü angol újság irj i a követ-
kezőket: Három hónappal a krimi háború be-
fejezése  előtt Nayban lezuhant a templom 
nagy harangja, de- nem repedt meg. 1871-ben 
három hónappal a német-francia  liáboru be-
fejezésn  elótt ismét a földre  esett a nayi ha-
rang s megint ép maradt Ez év április 5-én 
harmadszor is lezuhant Nayban a templom 
harangja s most sem esett baja. Egész Ango-
lországban hire ment az esetnek s mindenütt 
azt beszélik, hogy három hónap múlva, tehát 
julius ötödikén ismét béke lesz a földön.  Nay 
a délfranciaországi  Pau mellett van: ősrégi 
gótikus templomáról nevezetes, — ebben van 
a hires harang. 

— Az Alkoza eladása. A remeteiek 
hires erdősége, melyről a remeteiek mindig 
ugy beszéltek, mint az Inkák mesebeli kin-
cséről a amely valóban nagyértéket is kép-
viselt, április hó 26 án, a megtartott szó es 
írásbeli árverésen eladatott. A 2 milliót meg-
haladó értékű erdőségre két komoly reflaktáns 
volt. Mélik István és társai remetei földbirto-
kos és fakereskedő  és a Magyar Fakereskedók 
Hitelintézete Rt. budapesti cég. Az árverésen 
Zakariás Lukács főszolgabíró  elnökölt. A szó-
beli árverésen az árverezők bárom izben kér-
tek 10 10 perces megfontolásai  időt. Két komp-
lexumban árvereztetett az erdőség. Az egyik 
1 millió 700 ezer korona, a másik 700 ezer 
korona körüli kikiáltási árban került eladásra. 
A szóbeli árverés bezárása után a zárt írás-
beli ajánlatok felbontására  került a sor. A 
zárt ajánlatok magasabbak voltak, mintegy 4 
százalékkal a kikiáltási árnál s igy az eladás-
hoz fűzött  reményeket nem elégítettek ki. A 
mostanság lefolyt  árveréseken hozzá szoktak 
az eladók, hogy 30—40 százalékkal érjenek 
el magasabb árat. A Magy. Fak. Hit. Rt. 100 
ezer koronával tett magasabb ajánlatot a ki-
kiáltási árnál s a Mélik István ajánlata 16 
ezer koronával maradt mögötte a legjobb 
ajánlattevő Rt.-nak, amely igy a hires Alkozá 
nak birtokába jutott. 

— A kévekötő zsineg-készleteket folyó 
évi május hó 20-ig, mindazoknak, a kik 
azt eladásra tartják, a földmivelési  minisz-
térium statisztikai osztályának (Budapest V. 
Országház tér 11.) büntetés terhe alatt be 
kell jelenteni. Bővebb tájékozódás a keres-
kedelmi és iparkamaránál nyerhető. 

— Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
Csiszer Tivadar fógimn.  II. o. tanulónak az in-
ternátusban bennlakását és ellátását öt hó-
napon (nov.—márc.) keresztül a következő 
urak, illetve intézet áldozatkészsége tette lehe-
tővé : Botár Béla, Caeh István 10 K, Cserna 
Károly, 10 K, Dájbukát Antal, Eróss József, 
Dr. Élthes Gyula, Dr. Fil#J> József,  Gecző 
Béla, Dr. Hirsch Hugó 10 K, Iványi Antal, 
Jakab István, Jakab Ödön, Kassai Lajos, Králl 
János, Márkos Endre, Miklós Antal 10 K, Or-
bán János, Pototzky Márton, Pototzky Pál, 
Révész Gyula, Stoiber Ottó, Dr. Szabó Lajos, 
Szász Lajos, Dr. Szántó Samu, Dr. Szekeres' 
József,  Sztávik Ferenc, Sztankó Zoltán, Wág-
ner SOador, Agrár Takarékpénztár 30 K. (.Aliol 
ösBzeg jelölve nincs, öt koronát kell érteni). 
Midőn erről alulírott osztályfőnök  ezennel el-
számol, a nemes lelkű adományokért mint az 
érdekelt családnak és növendékének, mint az 
intézetnek nevében hálás köszönetet mond. 
Csíkszereda, 1916. V. 3. Kádár Ferenc fg. 
tanár. 

— Az idén korábban zárulnak az is-
kolák. Hivatalosan arról értesülünk, hogy a 
tanárhiány, a drágaság a a mezőgazdasági 
munkásinség a tanév gyorsabb berekesztését 
teszi BzükBégeBsé. Az állami középiskolákban 
már kihirdették a tanuló ifjúságnak,  hogy a 
tanítást az idén május vége fele  befejezik.  A 
főváros  iskoláiban lehetőleg betartják a rendes 
tanítási időt, de BzUkség esetén az állam pél-
dáját fogják  követni. 

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

— A kiknek követelésük van Sku-
tariban GaBpare Flli Shkretti cégnél, jelent-
sék be további intézkedés végett a maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamaránál és 
pedig a tőkét és kamatot külön-külön. 

— Gyapjas bőrök akár szekéren, akár 
vasúton csak miniszteri engedéllyel szállít-
hatók. Erre vonatkozó részletes tájékoztató a 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamaránál 
kapható. 

— Rekvirálják — a nyomdai betűket. 
A honvédelmi miniszter nyomdák betűkész-
letének tiz százalékos rekvirálását rendelte el. 

— Ólom és Antárgyak lefoglalása.  A 
hivatalos lap mai száma közli a kormány há-
rom rendeletét az ólom- és óntartalmu mara-
dékok és a fehér  lemezhulladékok felhaszná-
lásának korlátozásáról, továbbá az ólom- és 
egyes meghatározott ólomtárgyaknak, valamint 
az ónnak hadi célokra való lefoglalása  tár-
gyában. 

— Nem fajult  el a székely vér. Igen 
nagy elismerést szerzett a székely névnek 
E lekes Ernő zászlós, ki április 26-án éjjel 
vakmerő bátorsággal vezette tiBzti különítmé-
nyét az oroszok előretolt állásai ellen, azt el-
foglalta,  az oroszokat a főállásuk  drótakadá-
iyáig azoritotta viasza, két rohamukat férfiasan 
föltartóztatta  és addig tartotta megszállott vo-
nalát, mig a munkásosztag az orosz előretolt 
állásait beföldelte.  Én a jobb szárnyán állá-
sunkbél tűzzel támogattam feladatában.  Ered-
ményes munkája után, mint igazi hős két seb-
bel tért vissza, magával hozva a sebesülteket 
és a halottakat Az ellenség előtt tanúsított 
bátor magatartásáról, majd a jól kiérdemelt 
vitézségi érem fog  tanúskodni. Az egész véres 
éa izgalmaa müvelet alatt lelkem vele szállt a 
golyó záporban, gondolataimat az 0 személye 
kapcsolta le a a legkritikusabb pillanatokban 
kértem Istent, hogy védje ÓB szerencsésen hozza 
vissza közénk. A szörnyetegek elnémulása után 
a segélyhelyen találkoztam vele bekötözött Be-
bekkel. Könnyek között szorítottam meg Bebe-
sült kezét. A kérdések egész sorozatát szeret-
tem volna hozzá intézni, de nem volt időm. El 
kellett foglalnom  állásomat, hogy az esetleges' 
orosz ellentámadás esetén résen álhassak sza-
kaszommal. Isten veledet mondtam neki, forró 
üdvözletemet küldtem édes hazámnak — egy--
másra néztünk s eltávoztam. K. zászlós. 

— A röszkei atyafi.  Szegeden a napok-
ban beállított Klekner József  anyakönyvveze-
tóhöz egy röszkei atyafi.  Hetven éves az öreg, 
a fia  a harctéren van, helyette fáradt  oda, 
hogy .bejegyöztösBe a gyerököt". 

— Hát aztán milyen keresztnevet adjonk 
az unokának ? — kérdi az anyakönyvvezető. 

— Olyan neve lögyön a gyeröknek, hogy 
benne legyen a háború. Abba Bzűletött írja 
be a tekintetös ur, hogy Ferenc József  Vil-
mos . . . no mög aztán hogy ÍB hijják a töiök 
császár ófelségit? 

— Mehrred. 
Börcsök uram nem igen érti meg, tenyeré-

vel tölcsért formál  a fülére. 
— Mehmed, — ismétli az anyakönyvvezető. 

Mek . . . Mek . . — próbálkozik az 
atyafi,  majd beletörik a nyelve, kihozni azon-
ban sehogy sem tudja. 

— E' tán mégsem lesz jó. Mondjon mán 
a tekintötes ur valami más hü szövetséges 
növet. 

— Bulgária . . . Ferdinánd. 
— E' mán töszi. Tessék csak bejegyözni 

a könyvbe. 
Igy lett a röszkei unokából Börcsök Fe-

renc József  Vilmos Ferdinánd. 
— Molnárok és pékek szabadságo-

lása. A honvédelmi miniszter leiratban érte-
sitette az iparkamarát, hogy a hadügyminisz-
terrel egyetértőleg létrejött megállapodás alap-
ján a segédszolgálatra alkalmasnak, vagy nép-
felkelési  hadiszolgálatra fegyver  nélkül alkal-
masnak osztályozott molnárok és pékek, kik a 
mögöttes országokban tartózkodnak, és ha 
eziránt a főispánok  indokolt előterjesztést tesz-
nek, a magyar kir. honvéd kerületi, illetőleg 
a cs. és kir. katonai parancsnokság által bizony-
talan időre fel  fognak  mentetni. A in. kir. hon-
véd kerületi parancsnokságoka rendelet alap-
ján nemcsak a honvéd, hanem az összes nép-
felkelésre  kötelezettek felmentését  is engedé-
lyezi, tekintet nélkül arra, hogy a népfelkelésre 
kötelezettek a hadseregnél, vagy a honvédség-
nél szolgálnak-e. A közös hadseregbeli 8 évi 
szolgálati kötelezettség alatt állók, valamint a 
kÖ<ö.s hadseregbeli tartalékos és póttartalékos 
segédszolgálatos molnárok és pékek felmen-
tése iránt a cs. és kir. katonai parancsnoksá-
gok határoznak. 
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Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke n. é. közönségét tisztelettel értesíteni, 
hogy a brassói jóhirnevü cégem raktárából, Csikszeredában, 1916. évi junius hó 2-án • 
az országos vásár alkalmával, a „Hűitek-szállodában egy Ízlésesen összeválogatott u 

M T nyári női-, leányka» és gyermek-kalapokat • 
a legflnomabbaktól  a legegyszerűbbekig fogok  kiállítani és azokat É 
a legjutányosabb árban elárusitani. — Szives megtekintést vétel- 9 

köte lezet tség nélkül kér, kiváló tisztelettel • 
B e d e B o z a , nöi divatkalap áruháza B r s u s s ó l o s i s a . . | 
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FOGAK! 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra  jogosított 
Közóhajra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-
orvosi műtéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér 
zéstelenitésBol, arany 
éa máa töméseket; 
készít müfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj-
padlás nélkül, korona 
és hidmunkálatokat. 

10 évi garancia 1 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

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

5 0 -

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

Jó családból való fiút,  ki a közép 
iskola két osztályát végezte 
felveszem  T A N U L Ó N A K 
teljes ellátással és ruházattal. 

KRAUSZ MIHÁLY kereskedő 
Csikszentdomokoson. 1-2 

Egy jó karban levő l a n d a u e r 
kocsi és egy fé l fedelü  kocsi 
jutányos áron e ladó . — Hol? 
Megtudható a kiadóhivatalban. 

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

A KORONA VENPÉ6LŐ 
1916. évi október hó 1-től bérbeadó. 
Bégi jó forgalmú,  különösen vidékiek 
Jegelsó beszálló helye. — Bővebb felvi-
lágosítást nyújt bérbeadással megbízott 

özy. dr. Bochkor Oszkárnó 
Kolozsvár, Fer̂ ncJózsef-ut  74. sz. I. emelet. 

Közvetítők kizárva. 3-5 
ÎK/fMMMM l̂'W'/fW' 

I írógépek és vizvezeték berendezések 1 
I szakszerű javítása elvállaltatik | 
• Á Csíkszeredai Villamos-mflnél.  1 
[ l i s i M M s i i i M í J S i m i r a T i f & i ^ 

NOI FODRÁSZTEREM ÉS ILLATSZERTÁR 
C s í k s z e r e d a , Apaffi  Mihály-utca 10. szám. 

Hölgyek figyelmébel 
Állandóan raktáron tartok legdivatosabb hajcsattokat, haj-
tüket, fésűket,  szappanokar, kozmetikai cikkeket, valamint 
mindennemű illatszereket. KifésUlt  hajak bekötését elvállalom. 

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

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 

Szabó Lajosné női fedrászterme 
Csikszeredában, a Hutter-szállodával szemben. 

BERFIZETÉSI JEGYZÉK J 
legújabb minta, mely most készült el, ajánljon) a munkaadók B 
figyelmébe,  annál ia inkább, mort csak ez a nyomtatvány felel  | 
meg a „Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztositó Pénztárnak". | 

Közbirtokossági költségvetés, költségszámadási 
fii  z e t ek (uj minta), valamint a közeledő évzáró vizsgákra lg] 

ISKOLAI VIZSGALAPOK | 
jó minőségű papíron, a legjutányosabb árban beszerezhetők | 

tfákár  It. könyvkereskedésében, Gsikszereda. 
Tanárok, tanítók és más érdeklődők figyelmébe! 
„ A I W Á R T Ö N I É S Z E T KÉZ IKÖNYVE " 
ciraü munka, melyből a madártömészetet bárki elsajátíthatja. 

A 131 oldalon megjelent munkát Szemere 
László, az ornithologiai központ volt tiszt-
viselője, a zBögödi M a d á r t a n i Á l l o m á s 
( m a d á r t ö m ó i n t é 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 uiás irányú használhatósága is van, 
amennyiben benne a különféle  magyarországi 
madártani szakirók által használt madárnevek 
tisztázva vannak egyeztető betüsorosokkal. 

könyvkereskedésében, Csikszeredában. 
korpna 40 fillér  frankó. 

Kapható Vákár L. 
Á r a 2 

Nyomatott Vákár b, könyvnyomdájában, C&lksMredában. 




