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Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

A háború. 
Az olaszok jajveszéklése már az 

egeket ostromolja. A sora büntető keze 
hamar utóiérte őket s most szívszo-
rongva kérnek segítséget azoktól, akik 
magok ia a legnagyobb bajokkal küz-
ködnek. Mivelhogy az olaszok az ország 
területi egységének helyreállítását ide 
gének győzelmének köszönhetik, most 
is azt szeretnék, ha helyettük mások 
győznék le Ausztria-Magyarországot. De 
arra, ami sikerült 1859 ben és ami meg 
ismétlődött 66-ban, ezúttal hiába várnak. 

A franciák  és a németek most ön-
magukkal is eléggé el vannak fogva. 
Csak az orosz könyörülhetne valahogy 

'a bajba jutott Olaszországon, de az orogz 
csak akkor kezd majd uj offenzívába, 
ha egyáltalán lesz még kedve és ereje 
az effale  vállalkozásra, amikor azt a 
maga érdekei tekintetéből is jónak látja. 

Hiába hivalkodik az olasz sajtó azzal, 
hogy Cadorna az oroszok megsegítése 
okából kezdte meg a mult évi májusi 
offúnzivát;  ezen állitásnak legkevésbé 
Szentpétervárott adnak hitelt, ahol jól 
tudják, hogy kizáróan a „szent önzés" 
késztette az olaszokat a régi szövetsé-
ges álnok módon való megtámadására. 
De tudják Szentpétervárott azt is, bogy 
az oroszok középtengeri és a délszlávok 
adriai aspirációinak éppen Olaszország 
a legkonokabb ellensége- Hisz a leg-
rutabb önzésből, még Nikitát és Monte-
negrót is cserben hagyta Olaszország, 
mely most mégis szláv segítségért es-
dekel. 

Éi számithat-e segítségre a szövet-
ségesei és a semlegesek által egyaránt 
lebecsült Olaszország az élet halál har 
cot vívó Franciaország részéről és mit 

•várhat a háborúra még teljesen fel  nem 
készült Angliától? Nem sokat várhat 
egyikétől sem. 

Első sorban azért, mert e két állam 
nem rendelkezik könnyen nélkülözhető 
fölös  csapatokkal, másrészt pedig Ca 
dorna a leghatározottabban megtagadta 
szövetségeseinek a segélynyújtást akkor 
amikor Ausztria-Magyarországnak egy 
éves defenzívája  lehetővé tette volna 
olasz csapatoknak a montenegrói, a 
flandriai  vagy a szalonikii harctérre való 
küldését. 

Éppen csak a stratégiai szempont, 
vagyis az a körülmény,jhogy Olaszor-
szág legyőzetése esetleg végzetesen 
befolyásolhatná  az entente többi liatc 
tereit is, eredményezhetné, hogy a szö-
vetségesek segítségére siessenek a bajba 
jutott Itáliának. 

Ámde az olasz háború kezdettől 
fogva  osztrák-magyar—olasz párbajnak 
tekintetett. Ennek minősítették az ola-
szok maguk is és épp ezért utólagosan 
sem lehet azt szerves kapcsolatba hozni 
a pyugati és az északi harcterekkel. 

Még a szalouiki frontra  sem volt befő 
lyással az olaszokuak szent önzésből 
eredő háborúja. 

A rohamléptekben kezdődő végzetet 
az olaszok el nem kerülhetik. TÍZ na-
pos offenzívunknak  eredményei valóban 
csodálatra méltók. Eleve ia bíztunk ak-
ciónk sikerében, de hogy támadásunk 
ereje ilyen hamar fogja  leteperni az 
ellenséget, arra a legnagyobb optimis-
ták sem lehettek elkészülve. 

Alig néhány nap alatt nemcsak Ti-
rolt és karintiai határt tisztítottuk tneg 
az ellenségtől, hanem győzelmes hadaink 
messze járnak már olasz földön,  ahol 
vasököllel döngetik a völgyeket és uta-
kat elzáró erődök kapuit. A legújabb 
sikerek után pedig feltartóztathatatlan 
lendülettel közelednek a sikság felé. 

A diadalmas előretörésben a trón-
örökös csapatai buzdító példával járnak 
eiől és az egész vonalon megnyilatkozó 
harci kedv nemcsak területi hódításo-
kat szerzett nekünk, hanem gazdag zsák-
mányt is foglyokban  és ágyukban. 

A foglyok  száma a hét közepén már 
28000-re emelkedett Ezek között kb. 
600 tiszt. Azonkívül még 285 ágyút és 
180 gépfegyvert  ia zsákmányoltak gyöz 
tes hadaink. 

A németek is sikerrel folytatják  tór-
hóditási taktikájukat Verdunael. A fran-
ciák hő9Í védekezése a legnagyobb elis-
merésre méltó ugyan, de a germán szí 
vósággal szemben a gall vitézség mégis 
hatástalannak bizonyul. Rettenetes vér-
áldozatok árán sikerült a franciáknak 
átmenetileg megvetni a lábukat Douau 
montnál, ámde a németek csakhamar 
innen is kiverték a franciákat. 

Ellenben a rohammal bevett Curoié-
rest a franciák  ismételt ellentámadásai 
val szemben is megtartották a németek. 
Azonkívül még a haudromonti területtől 
keletre fekvő  kőbányát is véglegesen 
birtokba vették. Ezen ujabb hódítások-
kal teljesen kiegyenesedett a német 
front  éa a legközelebbi támadásoknak 
feladata  lesz rést törni a második vé-
delmi vonalon. 

Az északi frontról,  valamint Szaloni-
kiból is még mindig Ciak kisebb jelen-
tőségű eseményekről számolnak be a 
tudósítások. Itt még mindig az aviatiku 
soké a főszerep. 

Katonák szabadságolása. 
A honvédelmi miniszter a napokban kelt 

rendeletében intézkedett, boey n hadiszolgál-
tatásokról ós a népfoikelésról  szóló törvények 
alapján hadi célú személyes szolgálat teljesí-
tésre igénybevett és a működő hadseregnél 
beosztva levó egyének részére mezőgazdasági 
munkák végzésére megfelelő  mérvű szabadság 
— a mindenkori harctéri viszonyok adta nél-
kölozhetősógbez képest — engedélyeztessék. 
A harcoló, tehát az első vonalbeli csapatoknál 
beosztott fegyveres  egyénekre a rendelet nem 
vonatkozik. 

A rendelet szerint: 
1. Mezőgazdasági szabadság engedélyezhető 

azon egyéneknek, a kik például: hadtápcsapa-
tok, erődítési-, útépítési osztagok, póttárak, tar-
talék táviróosztagok, az összes vonatosztagok, 
műhelyek, lókórházak, üzemvezetőségek, vasúti 
és tábori vasut-századok, egészségügyi intéze-
tek, pékmühelyek, tábori gőzmosódák, építő és 
munkás századok és alakulásokba vannak be-
osztva. Ilyen szabadság elsősorban önálló me-
zőgazdáknak és kivételesen ilyenek fiainak  és 
mezőgazdasági munkásoknak engedélyezhetik. 

2. A szabadságot az illetők közvetlenül sze-
mélyesen és szóbelileg a közvetlenül előljáró 
parancsiţokuknâl tartoznak kérni. A szabadság 
tartama legfeljebb  30 nap. Ezen szabadságidő-
ben az állandó tartózkodági helyükre való uta-
zás ideje iş bennfoglaltatik. 

3. A fentiekben  közölt szabadság elnyerése 
végett tehát a kérelmek sem a miniszterhez, 
sem pedig a hadszintéren levő parancsnoksá-
gokhoz nem terjesztendók fel. 

4. Kivételes rendkívüli méltánylást érdemlő 
esetben önálló mezőgazdáknak, a mennyiben 
a hadszintéren, vagy annak körletében hadi 
célú személyes szolgálatot teljesítenek, felmen-
tése (feiváltasa  vagy kicserélése) az 5316—eln. 
4/a. sz. rendeletben előirt módon és formában 
kérelmezhető; ily kérelmek elbírálás végett a 
miniszterhez a főispán  utján terjeszthetők fel. 

A kérelemhez esetenkén külön-külön fel-
mentési javaslat szerkesztendő éB csatolandó. 
Ezen javaslat a felmenteni  kért egyén pontos 
és megbízható személyi adatait tartalmazza, 
határozott és indokolt véleménnyel ellátandó. 
Ezenkívül pontos adatokkal megjelölendő az 
alkalmi egyén cim és lakhely szerint, szintén 
a  feJmentesi  javaslatban, ki a felmenteni  kér-
tet fáiváltja.  Alkalmassága tekintetében azon-
ban meg kell vizsgáltatni a legközelebbi hön-
védkiegeszitó parancsnokságnál és ha ez meg-
van, a felmentett  csak akkor bocsájtatik el, 
mikor a felváltó  egyén a hadszintérre megér-
kezik. 

A negyedik hadikölcsőn. 
Csíkszereda, 1916. május bó 31. 

A negyedik hadikölcsönre még a követ-
kező jegyzésekről értesültünk: 

A Ditrói Mezőgazdasági Banknál a negye-
iiik hadikölcsönre jegyeztek 

Ditrói R ím. kath. Egyházmegye 100.000 K, 
Lukács Marton 50.000 K, Dr. Szathmáry Ist-
\ án 28.000 K, Mezey Géza 15.000 K, Róm. 
kath. Er<lő il»i> 40 000 K, Lukács Mártonné 
10.000 K, Mezőgazdasági Bank 10.000 K, Mélik 
Audor 9000 K, Baiázs Demeternó Vaslábán 
Todora 4000 K, özv. Márk Gáborné 3200 K, 
Czáráu Daniné sz. Balázs Angiiina 2800 K, Gizri 
Márkos Antal 2000 K, Wandrácsek Ferencz 
2000 K, Hoinpat Antal Antalé 2000.K, PálJó-
z ef  Andrásé 2000 K, Csibi Lajos Ádámé pula 
2000 K, C-ibi Alajos Istváné 2000 K, Orosz 
István Alajosé 2000 K, Keresztes István keres-
kedő 2000 K, ifj.  Kelemen Józ^efné  2400 K, 
Zikarias Jenő hadnagy 2000 K, Gál Zsigmond 
1500 K, Borszéki közbirtokossági Viliatelek 
1100 K, Szentmise Alap 1100 K, Smidek Vil-
mos 1COO K, Puskás Ignác Ignácé 1000 K, 
özv. Ríbendics Gergelyné sz. Gaal Anna 1000 
K, Szatbmáry Erzsi Istváné 1000 K, Balázs' 
Tamásné sz. Balázs Jozéfa  1000 K, Szabó Ist-
ván 1000 K, Caibi András és Rozália 1000 K, 
Sípos Dénesné Lukács Eszter 1200 K, Bajkó 
Jozsefnó  Csiki Anna 1000 K, Zakariás Antal 
1000 K, özv. Tóth Györgyné M-zei Jula 1000 
K, Kelemen Józsefne.  C iki Juliánná 1000 K, 
Bajkó Tf.más  Autale 1UOO K, Portik György 
János 1000 K, Csortán Anna Antalé liyorgy 

900 K, 



özv. Laczkó Benedek Antalné800K, Tridmáu 
Sulem 600 K, Angi Ferencné Puskás Róza 600 
K, Molnár Imréné llyés Józéfa  600 K, Tamás 
Ferenc kovács 500 K, Balázs István Ferencé 
Balázs Ferenc Józsefé  600 K, Tarisuyás János 
600 K, Tarisnyás Márton 500 K, Lukács István 
Istváné 600 K, Ványolós Andrásné Turna Lina 
400 K, Borszéki Urmánczy Alap 400 K, Libl 
Edit, Margit és Kató 300 K, Borszéki Kórház 
Alap 300 K, özv. Bajkó Ferencné Tamás Biró 
200 K, Kölló Imre Ferencé 200 K, Kölló Ká-
roly Ferencé 200 K. Puskás Mihályne Adám 
Anna 200 K, Kiss Károlina 200 K, Csiki Jó-
asefné  Simon Anna 200 K, Szocs István mélik 
200 K, Balázs István Antalé 200 K, Bogdán 
Károlina 100 K, Váncsa Erzsebet 100 K, Ko-
vács Lajos éB neje 100 K, Laczkó Ferencné 
Gál Teréz 100 K, Csibi Lórinczné Balázs Lina 
100 K, Mezei Juliána Siklódi Tamásné 100 K, 
Siklódi Sándor Istváné 60 K, Smidek Kató 
60 K. 

Tusnád községben a negyedik hadikölcíönre 
Ferenczy Béla közjeg\ zó és Csatlós latváa köz 
birtokossági elnök lelkes agitációjára 220.000 
koronát jegyeztek. A közbirtokosság 100.000 
K, a verebesi közbirtokosság 5000 K, Tusnád 
község 12.000 K, Verebes község 2400 K, egye-
sek 100.000 koropát jegyeztek. 

A nagykászoni magyar gör. katb. egyház 
lelkipásztoruk buzdítására kisebb jegyzésekben 
is 22.600 koronát, az egyház 1000 kor. a gör. 
kath. iskola, növendekei 100 koroüát és lelké-
szük Boér Árthur esperes 30000 koronát je-
gyeztek a negyedik nemzeti lindikölcsönre. 

— A szépvizl járásban 1,300.000 korouát 
jegyeztek a negyedik hadikölesönre és* pedig 
Pálfalván  9700 K, Delnén 42.200 K, Borzsován 
28.100 K, Csikszeuiuliklóson 304.G00 K, Síép-
vizen 194.300 K, Szentmihályon 30.400 K, Gyi-
mesfelsólokon  64 700 K, Gyimesközéplokon 
103.460 K, és Gyimesbilkkön 521.750 koronát. 
Az elért nagy siker érdákében dr. Márton L iszló 
főszolgabíró  vezetése mel'ett különösen Bálás 
Dénes gyimesközéploki, Kovács Gábor gyimes-
bükki éB Miklós Hugó szépvizi községi jegy-
zők fejtettek  ki messzemenő, különös elisme-
résre méltó, hazafias  tevékenységet. 

A szabadságolt katonai munkások elsősor-
ban saját földjüket  művelik meg. 

A honvédelmi  miniszter  ujabb  rendelete. 
A Csiki Lapok ismertette már a honvédelmi 

miniszter rendeletét, bogy a mezőgazdasági mun-
kálatokra katonai munkaerők vehetők igénybe. 
A honvédelmi miniszter most tţjabb rendeletet 
intézett, amely a napokban ézkezett meg Csik-
vármegye alispáni hivatalához. 

A miniszter megállapítja, hogy előbbi ren-
deletének végrehajtása körül több irányban 
panasz merült töl elsősorban amiatt, hogy a 
szabadságolt katonák közül igen sokan, miután 
a községi elöljáróságok nem gyakorolnak kellő 
ellenőrzést, a munkáshiány dacára is rokonok 
látogatására, sokan pedig tétlenségben tültik 
az időt, más felől  pedig előfordul,  hogyjáráai 
tisztviselők nem állapitották meg a legénység-
nek járó díjazást, és térítést. 

Ezekre vonatkozólag az ujabb körrendelet 
elrendeli, hogy a községi elöljáróságok a há-
ború okozta munkáshiányt a csekélyebb munka-
erő megfelelő  szervezésével és célszerű felhasz-
nálásával igyekezzenek enyhiteni. A községi 
elöljáróságnál jelentkezett szabadságolt kato-
nákat a mezőgazdasági intéző bizottság elnö-
kének kell átadni, a ki a katonákat elsősor-
ban is Baját földjeik  megművelésére hívja fel, 
azután pedig más gazdák sürgős gazdasági mun-
káinak elvégzésére használja ful.  A földek  meg-
művelésénél a sorrendet, tekintettel a muuka 
sürgősségére, és annak szem előtt tartásával 
kell megállapítani, ho^y a szabadságolt és a 
hadbavonultlegénység sürgős gazdasági munkái 
okvetlenül elvégeztessenek. 

Ha a szabadságolt katona mezőgazdasági 
munkás és szerződésileg nincs kötelezve vala-
mely munka elvégzésére, a mezőgazdasági in-
téző bizottság által okvetlenül más birtokos, 
elsősorban hadbavonult birtokos Bürgös gazda-
sági munkájának elvégzésére kötelezendő. En-
nek az intézkedésnek az a célja, hogy a sza-
badságolt katonák ne tétlenségben, hanem mun-
kával töltsék el szabadságunk idejét és másod-
rendű munkák helyet a sürgős gazdasági mun-
kák okvetlenül elvégeztesenek. 

A munkanap napkeltétől napnyugtáig Bzá-
mitatik. A munkásosztagokban a napszámbért 
a járási tisztviselők állapítják meg az elvég-
zendő munka és a kölcsönös méltányosságra 
a l̂ mepwgbbQenó figyelemmel. 

A rendeletet a törvényhatósági gazdasági 
munkabizottságok, a járási tisztviselők éB a 
községi elöljáróságok kapták meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezés. Az igazaágügyminiszter dr. 

Scháffer  Béla cBikszeredai kir. alügyészt saját 
kérésére Nagykikindára helyezte át. 

— Házasság. Kaminszky József  máv. hi-
vatalnok, tartalékos hadnagy eljegyezte Ferenc 
Annuskát Csikjenófalván. 

— Áthlyezes. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Beke Etelka fülöpszállási  áll. el. isk. 
tanitót a gj ergyoremetei állami elemi iskolá-
hoz áthelyezte. 

— Felhőszakadás Szombaton igen nagy 
károkat okozó felhőszakadás  vonult at a fel-
caiki részeken. A nagy tömegben alázuhanó 
viztömeg a göröcsfalvi  ut vashidját teljesen 
elsodorta és u szomszéd községeket teljesen 
elborította a viz. A szántóföldek  és rétek vlz 
alá kerüitek. Épületekben is igeu nagy kár 
esett, mert a víz a hazakba is behatolt. 

— Megindult az aradi gyors. A már 
régóta beszüntetett arad-brasso-predeáli gyors-
vonatot ismét üzembe helyezték, ami közle-
kedésünket a (óvárossal megjavította. Érte-
sülésünk bzeriut kilátás van arra is, hogy 
közelebbről mi is meg egy vonatot kapunk, 
aminek hiánya nagyban élezhető 

— Katonai előléptetés. Mínya Márton 
százados hadbírót, Ő felsége  a király, órnugy 
hadbíróvá léptette elő 

— Előléptetes. Dr. Tódor Árpád tarta-
lékos főhadnagyot,  ki jeleuleg katonai szolga 
latot teljesít, O felsege  a király, a 21. honvéd 
gyalogezrednél századossá nevezte ki 

— Vas huszfllléresek.  A jövő hónapban 
kerül forgalomba  Ausztriában és Magyarorszá-
gon egyidejűleg az uj vas huszfilleres,  a raely-
nak verésével az állami pénzverőmühelyekben 
mar majdnem egészen elkészültek. 

— A székely apa nyolo katona fia. 
Sepsiszentgyörgyről írják: Érdekes és ritka 
kitüntetésben van részű Téglás Áron nagyajtai 
lakosnak. A derek székelynek nyolc fia  küzd 
a harctereken s czert most a király saját 
monogramjával ékesített ezüst órát és 5U0 
koronát küldött néki. A királyi elismerést ün 
nep?pg keretében fogják  átadni. 

— Közvetlen szemely- es podgyász-
forgalmak  Romaniaval. A magyar kir. 
államvasutak igazgatóságatói vett értesítés 
szerint a román vasutak személy és podzyász-
dijai folyó  evi augusztus hó 1-ével felemeltet-
nek. Ennélfogva  a román állomásokkal való 
forgalomban  ezidószerint érvényben levő összes 
közvetlen menet- és podgyászdijak folyó  évi 
julius hó 31-ével érvenyen kívül helyeztetnek 
es helyettük folyó  évi augusztus hó 1-evel ré-
szint felemelt  menet- és podgyászdijak fognak 
érvénybe lépni, részint pályáról-pályára fog  a 
jegykiadás és podgyászszáliitás történni. 

— Vasérdemkereszt. Az ellenség előtt 
vitézül harcoló legénységi állományú egyének 
részére 0 felsége  a király az eddig rendsze-
resített vitézségi érmeken kivül most uj kitün-
tetéseket : vas érdemkeresztet és koronás vas-
erdemkeresztet rendszeresített s azoknak az 
adományozási jógát a hadsereg főparancsnok, 
Frigyes kir. herceg tábornagyra, az olasz fron-
ton küzdő legénységét illetőleg pedig a dél-
nyugati arcvonal parancsnokára, Jenő kir. her-
ceg vezérezredesre ruházta át. 

— Orosz fogságból  a hősi halaiba. 
Kézdivásárhelyról írják : A napokbau temették 
nagy részvét mellett Csomakőrösön Ferencz 
Károly tanitót, aki orosz golyótól találva, hősi 
halált halt. A tanító néhány hónappal ezelőtt 
orosz fogságba  került, honnan azonban sikerült 
megszöknie és süketnémának tetetve magát, 
nagy szenvedések után Románián át szeren-
csésen visszaérkezett Magyarországba. Itt újból 
jelentkezett szolgálattételre s kikerült ismét a 
frontra,  a minojárt a legközelebbi ütközetnél 
halálos sebet kapott. Megszököt az orosz fog-
ságból, hogy hősi halált haljon. 

— Adomány a vak katonáknak. A 
helybeli polgári leányiskola IV. osztályos nö-
vendékeitől nemes és megható adományt kap-
tunk. A növendekek a zaróvizsga alkalmából 
ezúttal elhagyták a szokásos virágcsokrot és 
aDnak megváltásául 32 K 20 f  t küldöttek szer-
kesztőségünkhöz, hogy azt a vak katonáknak 
juttassuk. Kérésüknek készséggel tettünk ele-
get és a pénzt beküldöttük az Országos Had-
segélyzó Bizottságnak, 

— Értesítés. Brassói Greiaing Albert mü-
fogspeciálista  betegeskedése miatt 3 heti gyógy-
kurára elutazott, hazaérkezését annak idején 
jelezni fogja. 

— Elegáns nöi felöltők  n a g y 
v á l a s z t é k é v a l megérkezett 
Heiman Lipót és Társa cég, az 
országos vásár alkalmára, ahol 
gumi-, selyem- és lüszterköpe-
nyegek és kabátok jutányosán 
lesznek a vásártéri sátorban el-
árusitva. 

— Halálozás. A lipótmezei elmegyógy-
intézet igazgatósága, dr. Oláh Gusztáv udvari 
tanácsos, igazgató-főorvos  vezetéBe alatt, meg-
ható végtioztességben részesítette Bálint Josep-
hine csikszentimrei Rzületésü lóápolónőt, aki 
12 évi terhes és önfeláldozó  működés után az 
intézetben elbuuyt. Koporsóját az intézet tisz-
tikara, a kedves növerek, a női- és féifiapolók 
egész serege vette körül. Megjeb nt ajemité-
sen az igazgató neje is, Fodor Róza Ő méltó-
sága, a csiki szekelyek lelkes pártfogója  és & 
szegények iBtápolója is, hogy a tavoiban elhunyt 
jóravaló székely leányért egy könnyet hulias 
son A beszemelés után Tórök Sándor inuzeti 
főtisztviselő  mondott mélyen megható búcsúz-
tatót, mely után az elhunytat a farkasréti  te-
metőben helyezték örök nyugalomra. 

— Uj tiszti kitüntetések rendszere-
sítése. Az ellenség előtt tanúsított vitéz és 
eredményes magatartás jutalmazásánál eddig 
a következő fokozatokat  ismertük leginkább : 
1. bronz siţnum laudis, vagy más néven bronz 
katonai érdem érem, vagy : Legfelsőbb  dicsérő 
elismerés; 2 ozüst signum laudis, vagy más 
uéven ezüst katonai érdem érem, vagy : újó-
lag legfelsőbb  dicsérő elismerés; 3. a katonai 
érdemkereszt 111. osztálya a hadidiszitinéunyel, 
4. a Vaskoronarend 111. osztalya a hadidiszit-
ménnyel; 5 a Lipótrend lovagkeresztje a hadi-
ekitménnyel és ugyanezen rendjelek magasabb 
osztalyai után: a Mária Terézia rend. Most — 
egy ujabb rendelkezés folytán  — ez a fokozat 
alaposan megváltozik. Ezentúl az ezüst signum 
laudis-t másodszor, sőt harmadszor is adomá-
nyozzák, s a harmadszor adományozott ezüst 
siguum laudis, valamint a katonai érdemkereszt 
közé egy uj kitüntetési fokozatot  iktatnak be, 
melynek neve: .Legfelsőbb  különös dicsérő 
elismerés*, külső jelvénye pedig egy, az eddi-
ginél nagyobb, aranyozott és a korona körül 
egy babérkoszorúval díszített signum laudis lesz. 
Lesz tehát ötféle  signum laudisz: bronz elő-
ször, másodszor és harmadszor adományozott 
ezüst és végül az aranyozott BÍgnum laudis. 

— Meghivó. Gyimesbükkön folyó  év ju-
nius 17-én, azaz szombaton a háboiu vasutas-
árvái (Feiszeghy-aiap) javára Jótékonycéiu mű-
kedvelő előadást rendezünk a vasutáilomas ét-
termében, melyre ezen az uton hívjuk meg a 
n. é. közönséget! Kezdete fél  9 órakor. Elő-
adjuk Herczegh Ferenc 4 szakaszos életképét, 
a .Gyurkovits Leányok"-:»t és pedig: Gyur-
kovitsné Hansen Béláné, Kata Meizel Aranka, 
Mici Fejér Kató, Sári Prekup Juliska, Ella 
Dájbukát Margit, Klári Bchülle Katóka, Terka 
Deáky Magduska, Liza Potsa Irénke. Horkay 
Feri Trenkó Ferenc, Radványi ezredes Fejer 
Antal, Ridványi Ida Borsoss Bela dr., Sándorffy 
X. Y., Semessey Jakab Henrik, Kemény Tóni 
Terkó György, Jankó Jakab Henrik. Helyárak: 
I. hely 4 K, II. hely 3 K, III. 1 K. Felülfize-
téseket a jótékony cél érdekében megköszö-
nünk s nyugtázunk. Postai küldemények Gyi-
mesbükkre a belépőállomás cimáre intézendók. 
Külön meghívókat nem küldnek szét. 

— Mikor kell az automobilnak meg-
állani. Többször megtörtént, hogy a ló meg-
vadult az automobil zajától és feldöntötte  a 
kocsit. Az elsőfokú  hatóság ezért a kocsist 
büntette meg. A belügyminiszter azonban az 
ítéletet megváltoztatta s kimondotta, hogy 
nem a kocsié, hanem az autó vezetője, aki 
már messziről lássa, hogy az autó miatt ágas-
kodik a ló. Már pedig ba a ló a zajtól meg-
vadul, akkor az automobilt meg' kell áliitanl 
s ha ezt a soffór  elmulasztja és baj történik, 
a soffört  kell megbüntetni kihágás miatt. 

— Egy székely ezred kitüntetései. A 
székelyudvarhelyi 82. székely ezred eddig 
szerzett kitüntetéseiről most tették közé a 
kimutatást. Az ezred tisztikara 1916. április 
haváig 202 kitüntetést kapott a legénység 
pedig 1862 érmet. Ebből 3 arany, 893 ezüst 
905 brouz, a többi pedig különböző hadi- és 
érdemérem- A* öwwb kitüntetések uáma jglgi 



. á . C S Í K I L A P O K -ik oldal 
— Cséplőgépkezelők és fűtők  fel-

mentése. A hoovédelmi miuiszter rendeletileg 
intézkedett, hogy a mögöttes országokban ka-
tonai, illetőleg népfölkelési,  valamint kadicélu 
szolgálatra igénybevett gyakorlatilag képzett 
góz- és motor-cséplőgépkezelők és filtők,  vala-
mint gőz- és rootor-cséplőgéptulajdonosok* a 
kik saját gépjüket vannak hivatva kezelni, 
1916 évi november hó 30-ig azonnal felmen-
tessenek. A hadsereg főparancsnokság  in'évs-
kedéBe folytán  a harctéri szolgálatot teljesítő 
cséplőgépkezelók és fűtők  is a lehetőséghez 
képest fel  fognak  mentetni. A felmentésből 
csak a betegek és kórházi ápolás alatt áliók, 
a vasúti eired állományába tartozók, műszaki 
csapatoknál és intézeteknél, valamint a hadi-
célokra dolgozó gyárakban vezető állásban levők 
vannak kizárva. Minden más beosztású csóp!ö-
gépészek és fűtök,  kik ebbeli minőségüket 
bizonyítvánnyal vagy munkakönyvvel igazolják, 
ha tényleg szolgá!nak a póttest (intézet) parancs-
nóksága által, — ha pedig meg be nem vo-
nultak, az illetékes kiegészítő kerületi parancs-
nokság által felmentetnek.  A be nem vonult 
és felmentésüket  kért cséplőgépkezelók és 
fűtők  felmentésüket  polgári foglalkozásukban 
bevárhatják. Ugyancsak bevárhatják felmen-
tésüket azok a cséplőgépkezelók éB futók  is, 
a kik mint mezőgazdasági gépészek megha-
tározott időre már felmentettek  és felmenté-
süket a póttesttől újból kérték. Ellenben azok, 
a kik a mezőgazdasági munkák végzésére 
csupán szabadságoltattak, póttestükhöz bevo-
nulni tartoznak és felmentésüket  a bemutatott 
iratok alapján a póttest-parancsnok azonnal en-
gedélyezni fogja.  A felmentés  hivatalból törté-
nik és kérvény benyújtására nincsen szükség. 

— Nem rossz. A H. M. a kővetkező szel-
lemes viccet közli: Az olasz király a háboruv 
évfordulóra  éB az uj időszámításra való tekin-
tettel táviratot intézett a központi hatalmakhoz. 
A távirat a következő: Indítványozom, hogy 
az órát egy esztendővel igazítsuk vissza. 

— 48 ashonvédek és honvédözvegyek 
segélyezese. A kolozsvári 48-aB honvédegy-
let az alábbi hirt közli a 48-as honvédekkel 
és honvédözvegyekkel: Minden 48-as honvéd 
és honvédözvegy, aki valamely m. kir. adó-
hivatal utján honvéd nyugdijat élvez, ez év 
május végéig jelentkezzék az illetékes m. kir. 
adóhivatalnál. Ott részére kitöltenek egy folya-
modvány űrlapot, melyet aláírva, azt borítékba 
teszik s az egyszersmindenkorra szóló hadi-
segélyt, ennek alapján, a Hadsegélyzó Bizott-
ság folyósítja.  Aki betegség miatt személyesen 
nem jelenhet meg, küldje maga helyett azt, 
aki nyugdiját rendszerint felvenni  szokta, akit 
az adóhivatal személyesen is ismer. 

— Harminc százalék dragasagi pót-
lék a tisztviselőknek. Budapestről jelentik: 
A kormány teljesen tisztában van a tisztvise-
lők helyzetével és maga módja szerint, saját 
anyagi körülményeihez mérten, igyekszik azon 
segíteni. Január óta husz százalékos drágasági 
pótlékot ad, az állami és vármegyei tisztvise-
lőknek ez azonban csak tíz hónapra van elő-
irányozva. Fölmerült már kezdetben a kérdés, 
hogy mi lesz a tizenegyedik hónapban, amely 
november lévén, sokkal súlyosabb az előzőek-
nél? Budapesti tudÓBitőnk most azt jelenti, 
hogy a kormány talán novembert sem várja 
be, hanem már előbb fölemeli  tiz százalékkal 
ezt a segélyt. — Teljesen méltányolja ugyanis 
azt a nagy küzdelmet, amit a tisztviselők foly-
tatnak a megélhetéssel. Az élelmi és köz-
szükségleti cikkek egyben-másban ugyan több 
száz százalékkal drágultak, igy a harminc 
százalék többlet sem elegendő az egyensúlyo-
zásukra, segítségnek azért mégis csak segítség. 
Az állami támogatásnak lesz azonban egy 
mesazebre kiható uj motívuma: ez a 30 szá-
zaléknyi segélyösszeg beszámitódik a nyugdíjba. 

— Záróüonepély a leányiskolában. 
Szerdán délelőtt tartotta meg a helybeli leány-
iskola évzáró ünnepélyét. Ezt megelőzőleg 
nagysikerű rajz- éa kézimunka kiállítás volt 
a növendékek munkáiból. Az ünnepély gazdag 
és válogatott műsora igen nagy közönséget 
vonzott, mely a legnagyobb elismeréssel adó-
zott az igazgatóságnak és a szereplőknek. Az 
ünnepélyen megjelent dr. Berze Nagy János 
kir. tanfelügyelő  is. 

— A negyedik osztrák hadikölcsőn-
jagyzés eredménye. Bécsből táviratozzák : 
A negyedik hadikölcsönre valójegyzések összege 
4442 mi l l i ó koronát tesznek, a melyből 
2 314,350.000 korona a 40 éves öV/.-oa tör-
lesztéses államkölcsönre és 2.127,650000 ko-
rona az 1923. junius 1-én esedékes 5'/a"/o-os 
állami kincstári jegyekre esik. A tábori had-
seregnél történt jegyzések ez összegekbe nin-
C»enek belefoglalva. 

— Mozi. Áldozó csütörtökön kerül bemu-
tatásra Psilander legújabb szenzációs ketlós 
alakításával . A westendei rejtély* eimli 3 fel-
vonásos legújabb detektív történet. Ez a film 
valósággal bővelkedik a legizgalmasabb jele-
netekben. A szellemes fordulatok  és hatásos 
trükkök a filmet  a detekfümek  terén a legkivá-
lóbb alkotások közé emelik. Psilandernek egyik 
legsikerültebb alkotása. A műsor kiegészítő 
pontjai: „Lakótársak" vígjáték; „A magán-
detektív" humoros és Leguj-ibb harctéri felvé 
telek. 

Vasárnap junius 4 én lép fel  először az idei 
évadban D o r r i t W e i x l e r a „N ász-
utazás az esküvő előtt" cimu legkedvesebb 
éB legmulatságosabb 3 felvonásos  vígjátékban. 
Magyarországon rendkívül kedvelik ezt a fiatal, 
bájos és finom  színésznőt, aki alig két esztendő 
alatt rendkivül megkedveltette magát. A da-
rab technikai kidolgozása és rendezése minta-
szerű. Ezen kivül szinre kerül még: ,Titok-
zatos sugarak* dráma 3 felvonásban  és Leg-
újabb harctéri felvételek. 

L E G Ú J A B B . 
Ujabb sikerek az olasz hadszintéren. 

Budapest,  május  30. 
{Hivatalos).  Ilőfer  altábornagy,  a  vezér-

kari  főnők  helyettese  a  főhadiszállásról 
jelenti: 

Orosz hadszíntér : E hadszintéren élénkebb 
tüzérségi harcok folynak,  különösen a bessza-
rábiai harcvoualon és Wolhyniában. Egyébként 
nincs nevezetesebb esemény. 

O a?z hadszintf  r: Tegnap hatalmunkba ke-
rült a Punta-Corbin páncéleród. 

Arsierótól nyugatra szakaszaink kierősza-
kolták az átkelést » Posina patakon és birto-
kukba kerítették a déli parton emelkedő ma-
gaslatokat. 

Az olaszoknak Bettaletől délre fekvő  állá-
saink ellen irányult négy heves támadását visz-
szavertük. 

Nagy német győzelem a franciák 
felett. 

A németek  elfoglalták  a  Mort-IIomme  ós 
Cumiéres  falu  között  francia  állásokat  és 
1348  franciát  elfogtak.  —  Bulgár  én  német 
haderők  átlépték  a  görög  határt  és  meg-

szállták  a Rupel-szorost. 
Berlin,  május  30. 

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

Nyugati hadszíntér: A labassei csatorna és 
Arras közötti arcvonalon élénk tüzérharcok 
voltak. LenB éB külvárosait is ágyúzták ismét. 

Souchez vidékén éB Tahuretől délkeletre 
gyenge ellenséges előretörések meghiúsultak. 

A 304-es magaslattól a Maasig terjedő sza-
kaszon fokozott  harci tevékenyBég volt. 

Corbeautól és a Cumieres erődtől délre né-
met csapatok a Mort-homme déli kapuja és a 
Cumieres falu  közötti francia  állásokat egész 
terjedelmükben elfoglalták.  Sebesületlen fog-
lyokban 35 tiszt (köztük több törzstiszt) és 
1313 közember jutott kezünkre. 

Két ellentámadást Cumieres falu  ellen visz 
szavertünk. 

A Maastól keletre helyi előretöréssel meg-
javítottuk újonnan szerzett vonalunkat a thiau-
monti erdőben. 

A kölcsönös tüzelés itt időnként a legna-
gyobb heveségre fokozódott. 

Repülőink tegnap este megfigyelt  sikerrel 
megtámadtak egy ellenséges torpedózuzórajt 
Ostende előtt. 

Egy angol biplán légiharc után St. Eloioál 
lezuhant. Tüzérségi tüzelésünk megsemmisí-
tette. 

Keleti hadszíntér: Lipsktől délre német osz-
tagok áthatoltak a Szczaran és elpusztítottak 
egy orosz őrházállást. 

Balkán hadszíntér: Német és bolgár had-
erők avégből, hogy az antant csapatai részéről 
való nyilvánvalóau tervezett meglepetések ellen 
biztosítsák magukat, megszállották a görög 
területen lévő fontos  Rupel-Fzorost a Struma 
mentén. Túlsúlyúnk a gyenge görög őrségeket 
arra kényszeritette, bogy kitéljenek. Máskülöu-
beo a görög felségjogok  tiszteletben tartattak. 

Elfoglaltuk  Asiagot és Arslerdt 
Diadalmas csapataink rendkívüli sikerei. 
694 tiszt, 33.388 olasz fogoly,  299 ágyu. 

Budapest, májüs  31. 
(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnök  helyettese  a  főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Élénkebb  harci tevékenység  a bes-
szarábiai határon és Wolhyniában  to-
vább tart. 

Olasz harctéren  Ö cs. és. kir.  Fen-
sége Jenő  főherceg  vezérezredes  ve-
zérlete  alatt  Tirolból  előnyomult  had-
erők  elfoglalták  Asiagot és Arsierot. 
Az Arsierótól  északkeletre  eső térsé-
gen csapataink  elűzték  az ellenséget 
Gallióból  és rohammal elfoglalták  a 
helységtől  északra  levő  magaslati  állá-
sait. A Monte  Baltó és Monte  Fiara 
birtokunkban  vannak. Asiagótól  nyu-
gatra  Artosa szakadéktól  délre  kezdő-
dőleg  az elfoglalt  Punta Corbini  erőd-
miiig zárt harcvonalban állunk. 

A Posina patakon  át előrenyomult 
erők  elfoglalták  a Monte  Priaforát.  Az 
olaszok  ujabbi kétségbeesett  kísérletei, 
hogy a Bettaletől  délre  hadállásainkat 
elragadják,  hiábavalók  voltak. 

A támadásunk  kezdete  óta eltelt 
fél  hónap alatt  33.388 olaszt,  köztük 
694 tisztet  fogtunk  el és 299 ágyút 
zsákmányoltunk. 

Ma  reggel  több tengeri  repülőgép 
számos bombát dobott  a San Giorgió 
di  Nogari  pályaudvarra  és ottani ka-
tonai telepekre.  A pályaudvar  épüle-
tében négy találatot  ügyeltünk  meg. 

Délkeleti  harctéren  az alsó Voju-
sától északra  csapataink  olasz járőrö-
ket  elűztek.  Helyzet  változatlan. 

— Tisztázódott Románia hely-
zete. A Ruszkoje  Slovo  jelenti  Buka-
restből  : Jelek  szerint Románia a köz-
ponti hatalmak  felé  közeledik.  Erre 
vall  az, hogy csapatait a bolgár, 
magyar-osztrák  határról  visszavonta, 
amely intézkedést  különben  a hus-
hiánnyal is indokolnak.  Viszont  a bol-
gár csapatokat  elvonták  a román ha-
tárról  és a szalonikii  frontra  vitték. 

Take  Jonescu  lapja megállapítja, 
hogy Románia helyzete  végleg  tisz-
táztatott.  Bratianu miután sokáig  ka-
cérkodott  az antanttal,  most a köz-
pontiak  felé  közeledik. 

MEGHÍVÓ 
A* Csiktusnádi  Gyógyfürdő  Birtokosai  Szö-
vetkezetének  Tusnádfürdőn,  a szövetkezet 
hivatalos  helyiségében  1916.  évi  junius  bó 

16-án  délelőtt  9  órakor  tartandó 

RENPES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
TÁRGYSOROZAT: 

1. 1916. évi zárszámadás előterjesztése, 
jóváhagyása, az igazgatósági és felügyelő  bi-
zottsági jelentéseknek tudomásul vétele feletti 
határozathozatal. 

2. Az igazgatóságnak és felügyelő  bizott-
ságnak a felmentvény  megadása feletti  hatá-
rozathozatal. 

3. Székely Népbank átiratának tárgyalása 
váltókölcsön ügyben. 

4. Csutak Béla volt fürdőigazgató  elleni 
panaszos ügy rendezése. 

5. Indítványok. 
Tusnádfürdő,  1916. évi május hó 27 én. 

Vajna István, 
szöv. elnök. 

—  Meleg  borvix  kádfürdő.  Zsőgődfür-
dón  folyó  évi  április  hó  5-ikétől  kezdve 
mindennap  meleg  lorviz  kádfürdő  kapható, 
reggel  6-tól  este  7 óráig. 
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S z i - r e s t u L d - O M a - á - s u L l ! 

Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke n. é.  közönségét tisztelettel értesíteni, 
hogy a brassói jóhirnevti cégem raktárából, Csikszeredában, 1916. évi junius hó 2-án 

vásár alkalmával, a „Hűtlen-szállodában egy Ízlésesen összeválogatott 
nyári nöi-, leányka- és gyermek-kalapokat 

a legfinomabbaktól  a legegyszerűbbekig fogok  kiállitani és azokat 
a legjutányosabb árban elarusitani. — Szives megtekintést véte l -

köte lezettség nélkül kér, kiváló tisztelettel 
D B e c L e E ö z a , női divatkalap áruháza B r s u s s ó l o s L z n . . 

iBEiaisi^rgiBia.'a'âiEiiaiBaiiă! 

316—1916. szám. 
F a e l a d á s i h i rde tmény . 

A tusnádi közbirtokosság a kg'öl) 
bet igérnoek eladja Tusnád közsójí há-
zánál 1916. evi junius ho 15-en 
d. e. fel  10 órakor Kezdődő árvcré 
sen a Gsikvarmegye Tusnád községe 
határában levő BáipataK nevű erdejé-
nek mintegy 117 tat, hold területén ai 
1582/1913. keb. számmal kihaszuálasra 
engedfelyezett  luc és jegenyefenyő  fa-
állományát. 

A vágás területe a tusnádi ország-
úttól 8 kilóméter, a niáv. Tudjad köz-
ség állomásától pedig 8 kilométer tá-
volban van. 

Az eladás tárgyát képező faá'iomány 
törzsenkénti bemérés szerint 40450 drb 
fenyőszálfából  álló, bruttó 39589 m\ 
nettó 32736 m3, 60°/o ban jegenye-, 
40c/o ban lucfenyő  kereskedelmi fát.  és 
825 m3 cserzésre alkalmas lucfenyő  k< r 
get tartalmaz. 

Kikiáltási ár 410,000 korona, bánat 
pénz a kikiáltási arnak 10 százaléka. 
Kihasználás időtartama 3 óv. 

Az árverési és szerződési feitéteíhk 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a csilozentmártoni m. kir. já-
rási erdőgondnokaágnal rendelkezésre 
állanak. Az erdögondnokságnál meg-e-
kinthető a ressletes becslési muukil-
lat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és 3zcrződé8i feltetuektoi  csrí-rnek, vagy 
bíi;atp*vízel ellát>a tincsének, figye-
lembe nem vétetnek; utó«jániatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zart ajánlatok a szóbeli ár 
verés megkezdése előtt az árverező UN 
zottság eiuökéuéi nyújtandók be. A meg-
ajánlott összeg számokkal cs beüluke-
is kiírandó s az ajánlatban kifejezendő 
az, hpgy ajánlattevő a? árverési es szer-
ződési feltételekot  teljesen ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

Tusmid, 1916. évi május hó 25-én. 
Csatlós István, 

közbirt. eiuök. 

40(>—1910. 9/am. 
Faeladáői hirdetmeny 

Kássonairiz községházánál 1916. 
evi junius hó 7-én delelőtt 10 
orakor zárt írásbeli ajánlattal egybe 
kötött nyilvános szóbeli verseoylárgya-
láíon eladatnak 1915 évi november ha-
vában hóvihar által kidöntött következő 
luclenyő íatömegek. 

A) A káazonaltizi közbirtokosság 
Kás;.'onal- és Féltíz község határában 
fekvő  Lucios nevű erdőrészében mint-
egy 500 tu3. Kikiáltási árm8-ként3 ko 
róna. Bánatpénz 150 korona 

B) A kászouimpéri közbirtokosság 
Káaionimpfer  határában fekvő  Keserves 
nevü erdőrészében mintegy 1200 m\ 
Kikiáltási ár Tekint 4 korona. Bánat-
pénz 480 korona. 

C) A káazonujfahi  közbirtokosság 
Ku'fő  és Keservespatakra hajló erdő-
rfszeíbpn  mintegy 500 m". Kikiáltási 
ár m3-kiut- 3 korona, 50 fillér.  Bánatpénz 
175 korona. 

Az A)  iv>sz a kézdivásúrkelyi vasút-
állomástól mintegy 36, a B) és C) rész 
27 kilométerre fel  szik. 

Ajánlat tehető bármelyik tételre kü-
lön, vagy az összesre együtt is. — Az 
ajánlatban kifejezendő,  hogy ajánlattevő 
az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri s azoknak magát aláveti. 

A/. ái verési és szerződesi feltételek-
tel elleró kikötést tartalmazó, vagy bá 
nutpénzzel el nem iátott ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. Kikiáltási áron 
alól eladás nem történik. 

Csikszentmárton, 1916. évi május hó 
27 éo. 

M. kir. járási erdögondnokság. 

i ü l i f f l S i i M m i 

b r a s s ó i Gre i s ing Afoer t 
önálló fogászatra  jogosított 

Közóha j r a Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-
orvosi műtéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér-
zéstelenítéssel, arany 
és más töméseket; 
készít müfogakat  és 
teljes fogsorokat  száj-
padlás nélkül, korona 
és kidruunkalatokat. 

10 évi garancia I 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

2 - 5 óráig 
Vasár- és ünnep-
napok kivatelével. 

53— 

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

E1EJ3 

Tusnádíürdőn 
berbeadó az erdei „Étterem és 
cukrászat", Stefaniaés  Rezső-für-
dők, osolnakázó-tó szigetén a 
K i o s z k és a „Legyes'-csárda. 

Az igazgatóság. 
g l S I M S l I Ü i i ) ! ) GT0T5] E 

larffláiEniai^itBmiBiBiaiiBiHiaiBiiiHia^ 

írógépek és vízvezeték berendezések 
szakszerű javítása elvállaltatik i 

A Csíkszeredai Villamos-műnél. 
^ F,-W 
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( Mindennemű 

GUMM1HÜLLADEK0T» legmagasabb n a p i 
a r o n v á s á r o l a 

Leveleim : 
Budapest, f  őpostafiók  206 
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NŐI FODRÁSZTEREM ÉS ILLATSZERTÁR 
G s i k s z e r e d a , Apaffi  Mihély-utca 10. szám. 

Hölgyek figyelmébe! 
Állandóan raktáron tartok legdivatosabb hajcaattokat, haj-
tűket, féeüket,  szappanokat, kozmetikai cikkeket, valamint 
mindennemű illatszereket. Kifésült  hajak bekötését elvállalom. 

Hölgyek hajfósülöse  ondolálással ós hajmosással. 
Kész hajmunkák ós női piperecikkek sz&p válasítékban. 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 

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

Nyomatott VáltAr U könyvnyomdájában, Calkueredábu. 




