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A háború. 
Csíkszereda, 1917. március 

A szárazföldi  harctereken' nem fej-
lődtek ki nagyobb hadi akciók. Élénk 
mozgolódás, sőt nagyobb méretű tevé-
kenység mutatkozik majdnem az öeszes 
frontokon,  de a tavaszi nagy offenzí-
vának körvonalai nem bontakoztak még 
ki. Egyelőre még csak a kölcsönös ki 
tapogatózásnál, a gyengébb pontok ku 
tatásánál, a tartalékok elhelyezésénél 
és a tulajdonképeni oélok gondos *lep 
lezésénél tartanak a hadviselő felek. 

Különösen nagy az entente-népek 
nyugtalankodása a hosszas tétlenseg 
miatt B mind hangosabban követelik a 
gyors döntést. Készek ugyan még egy 

admirális, ajÉtoet hadi'engeréazer leg 
illetékesebb Embere nemcsak hĉ y meg 
van elégedve a". 3<U;gi civd.:n'?i:'iv>:'. 
hanem máris ötömmel kousíatáiu a 
külügyi bizottság előtt, hogy a bu*-ár-
hajók munkája a legvérmesebb remíuj-
ségeket is felülmúlja.  És ugyr.uonue-c a, 
n^etnek acUnk kifele»***  I-lelff  ir-rh ép ior/svtnd.ige nzoabau tudja, nezetnek ntitak kitejeaefi.  uejirjrcu i c . ) t t u r 0 ( l t c j ; î a e l a d o l á t hogy 
Zimmenn&nn allamtitkároK is. E hiu-om j V J i b i i U q a e o t } ú t H y o U i ._(> E-lkenhayiit Tirgu-
illetékes nyilatkozat után ped'g annái j ,í;ujái dzáadckonau Uengedte, mert ekkor két 
nagyobb bizalommal nézhetünk ü további j tüz koaé akarta kapni tfalkenhaynt.  Azoreovai 
fejlemények  eié. mivel áz üt hdes ki*1 'Cserág asoubao nem volt kepes hadmüve-
.. . - . ' • . . i«iE«:t idejekorán bevégtzni. Ezért lett öngyil-

(erveket. Aaiig s románok Erdélyben állottak, 
a román hadvezérekben félisteneket  láttak. A 
r>n?:)Q vwserkarí egyeueuen » némát fölé  ho-
i/vat j!; Most... most lilásképpen beszélnek. 

CcUu, a vezérkar főnöke  meghalt. Az ar-
g«.iüii ös»tál>an eeotţ el. Azt beszélik, hogy 
GagyitsotwagoS követéit el, mert a király meg-
•.wbs, íiô v Coiiu áruló. — A Capaáoak 

látian buViUuKrc credisényr-ihő; már 
megállapítható a felelet  arra a kéidés/e j ^Egy* másik ..-átégj.hozzáfűzte-
is, milyen eszközökkel és milyen siker-; —'De ml;-.. vúu öugyiik,s„&aTirgu-
rel védekeznek az entoste hajói a bu-iJiui csata előtt? Akkor a dolgok ma máskép 
várhajo veszedelem ellen ? Ma már t.w.d-
juk, hogy ez a védekezés a lágprimi-

szer hitelt adni vezetőik biztatásának, üvebb móiloa s oiiirieu sikei nélkül 
de egyre jobban sürgetik, hogy a ho-
zandó utolsó nagy áldozatokkal a vég-
leges győzelem minél hamarabb bizto-
sittassék. 

Fokozódott ellenségeinknek ez az 
idegessége különösen azóta, hogy a 
koriátlan buvárbajóharc alig néhány hér 
alatt olyan ínséges állapotot teremtett 
náluk, amilyent nálunk az angoi-francia 
blokád két ée fél  év alatt sem volt ké-
pes felmutatni.  Jóformán  még meg sem 
kezdődött a buvárnaszádoknak blokád 
akciója s már is érezhető annak rette-
netes hatása nemcsak a körülzárt ea-
tente országokban, hanem közvetve, 
Amerikában is. 

Amikor a német kormány a mult hó 
elején elrendelte a korlátlan búvárhajó 
harcot, megnyugvással fogadtuk  a sú-
lyos elhatározást. Meg voltunk győződve, 
hogy a központi hatalmak nem térhet-

uíluaaüuk. 
Cottu utódja liieszku iránt sem viseltettek 

a .így bísaiomruai. 
— hioazka — mondta az egyik — Turul-

ban vegezte tanulmányait. Cadorna voit a ta-
n• tóniesi6re. És amilyen a mester, olyan a ta-
aii.cany. 

Amikor I!v3B/ku még hadügyminiszter volt, 
nagy em beinek tartották. Duhirambuszokat 
üeugtet: róla. — Romániában a háborún Bokát 
kercatcí az emberek. A legtöbbjét azonban 
liieszku koreate. Éppen ezért efcbsn  a korrupt 
ors^bm ői> CiO'lalUk a legjobban. 

Ü.ie'jsrowrol, aki az otoaz cüipíitck éléu 
ülit. Duui sokat :udtak a Capsábui. Nagyon 
kébóa jött, OiOU'iiík csak akkor, amikor a 
Dobrudzsában és a urduk-szorosban minden 
'Uvessett. 

Ar-jib-.or Hüiíiániábí! érkezett, a lapok hosszú 
Cikkekben dicsőítették, rámutattak, hogy az 
orus'i japáu liáborubau miiyen fontos  buerepet 
jit.SKi>rt, ruTit Kumpaikin vezérkari főnöke.  No, 
mondották e;-n ciásoL, n«iai nagy művészet 
voit- a iúukdeni .̂ atát -ilvob̂ ileui. Gaiic)>.ban 

kereastülviteléhez, ha 3ü0í) keres-
kedelmi hajói veszünk alapúi egy nagy-
szabású akcióhoz, iegaJább 10.000 ftgyu, 

tek ki többé e rendszabály foganatosi-  " ^ y ezev ti«zt és a hacUiengerésze. 
... * . i.nn< n/llrH'.H-Jhot.S  avov rrairfta tása elöl s egy pillanatig sem kételked 

tünk abban, hogy ugy az időpont meg-
választásában, mint az akció méreteit 
illetőleg a német kormány ezúttal is a 
legnagyobb körültekintéssel és gondos-
sággal járt el. Azonban a legteljesebb 
bisalom előlegezése dacára is felvető 
dött minden gondolkozó ember agyában 
az a kérdés, vájjon hány torpedónaszád 
áll a német tengerészet rendelkezésére 
annak a célnak a biztosítására, melynek 
érdekében még az Amerikával való sza 
kitást is megkockáztatta és vájjon miiyen 
eszközökkel fog  védekezni Anglia az 
öt és a szövetségeseit fenyegető  vesze-
delem ellen? Azóta már mindkét kér 
déBre meg is kaptuk a feleletet.  Nem 
tudjak ugyan,' mért hisz a dolgok t6r 
mészeténél fogva  nem is kerülhet még 
nyilvánosságra, hogy számszerint hány 
buvárnaszád indult el az angol tengeri 
kereskedelem és a többi entente ország 
muníció beszerzésének a megakasstása 
céljából, de Igenis azt tudjuk, hogy az 
utrakelt nassádok száma elegendőnek 
jisonyult a feladat  megoldására. Capelle 

folyik,  amennyiben védekezésről egy-
általán szó itbet. — Capelle admir&ns 
kijelentette, hogy tddig betciai o« sincs 
annak felievésére,  hogy egyetlen német 
búvárhajó is ol veszett vagy idegen késre 
került volna s mi faltétlenül  megbízunk 
ebben nutorativ kijelentésben. Am 
ha. egyik vagy másik búvárhajó el is 
puszluica ebben a initoszi havcbao, az 
elért e^edinéiiy t«kintetéb il szamba 
jöhet a relatív veszteség. Pozitív tény-
nek vehető teháí, hogy az ítngjlok jo-
t'ormán védtelenek a buv^ihajókkal; 
szemben. 

Ka eddigelé nem tudtak met»fülolő 
védekezésről gocdoskodai, ezutár s&.vn 
lesznek arra képesek. A fölft^yverzeti 
kereskedelmi hajó saép gocdoiaî, üe a L"mberg eiöu megailani. Ett  » mi nadveze-

n;,ni£ u' iű«g tudjak ttnni. a nép ast.-ui egyre-
!t>aMH csmaita uz élcoköt Saehurow lovászra. 

Nér.raerü volt Avzreŝ ku tábornok. A ha-
boiu .t.'-gjadulátic.kor nem szántak neki azere-
<)et. Nmünk, mondsiták a Cap6ában, a hadve-
zetős ú ii pUiitilialioz tartozik. Minden kor-
n̂ DyvuícCZio alkalmával változnak » t&bor-
NOK-IJII ÉN ÜR.DOÖRTÍGPARANCAÍIOKOK ÍJ. A régiek 
mennek éa ujak jönnek hlyükbe. Av&raszku 
a kc>u?örvaijv parihoz tan̂ zott és MajoreB̂ ku 
bukása uian BratÍAUU éa a íiberalisok elküld-
tek. A tu'.rakani vereség után meríüt fel  iemét 
a a«ve ea ugy jelent meg a román közvale-
meuy előtt, mini Románia megmentője. 

Az Adererul így irt rola: 
— Avareszku a porosz katonai iskolában 

nevelkedett, osztálytársa volt Mâ kenseonek. 
-- De mo.st megmiitatta, mondták, hogy töb-
bet tud Mackenuennéi. 

Erre csakhamar elkövetkezett, az első ve-
reség?-, Avereüzku Piteatitől Bukarestig futott, 
onnan még tovább. A Capsa humoriBtai nem 
jöttek zavarba. 

— Istenem, épen most tiinik ki, hogy Macken-
sen mógi? jobb tanuló volt. Ki tehet róla? 

A legjobb dolga valamennyi román tábor-
nok Bratochicew tábornoknak van. A 
többiek csatákat vesztettek ós elkergették őket. 
B;-otci'hine\7 ttzonban még egyetlen ágyút sem 
eegd-iett át az ellenségnek, egyetlen CBatát 
Bem (76sztett el. Mindmáig verhetetlen és ál-
lásat szilárdan tartja. Igaz, hogy a legkelle-
meuebh helye is van, ő látja el a szép B*ol-
gálatot a szép királyné személye körill. 

Így beszélik a rossznyelvű románok a Cap-
iában, 

által nem nélkülözhető aox eser matróz 
szükségeltetik." Koncán vegye Anglia 
ezeket az ágyukat és embereket ? 

A szorongatott Angliát még Ameri-
kának az entent&boz való csatlakozása 
sem mentheti ki, abból a bajból, mely 
sietteti a háború befejezését  és a ráik 
nézve győzelmes beke megkötéset. 

Románia hadvezérei. 
Cottu  tábornok  öngyilkossága.  — Szaconrow 
3 mukáoi győző.  — Avarescd—Mackensea 
tanulótársa  volt.  — Az egyetfca  győzhe-

tetlen  romár, tábornok-
Bukarest még inkább kávéházi város, mini 

Buduptat. Bratiunu jót tudta, hogy miért zá-
ratta be a bukaresti kávehazakat, mikor a ro 
ciánok dolga a harctereken kezdett rostiul 
aienui. Bratiauu tutiU tugy n.i'iden lewujtó j 
kritika, mindou elegedetleitbey a bK'iPrceü Ka-' 
Téházakbél iiîdaU k». Ralonbaen a Cj»psrt diplo 
niatái ed atraieg'.ái és az ímperu! k̂ vehaz 
polltikuíai válta1: idegeseiké: ezert as elége-
detlenség forrását  be kellett zárni. A Capsaban 
a neves politikusok gyűltek öösze. Goga és 
Lukácslu az Imperialba jártak. Ott volt az 
erdélyiek törzsasztala. A Capaában tartotta 
meg előadásait Take Jonescu, Itc politizáltak 
felelősség  nélkül óa itt adták elő a stratégiai 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
Csíkszereda város rendkívüli állam-

segélye. A belügyminiszter Gyalókay Sándor 
főispán  előterjesztésére Csíkszereda város HU-
lyos helyzetére való tekintettel, a halasztha-
tatlan szükségletek kíelégitésere, pgyelóre elő-
legképpen, 10,000 korosa rendkívüli államse-
gélyt engedélyezett és utalt ki. K;mény van 
rá, hogy a eulyos helyzetben levő várost a 
belügyminiszter további hathatos segítségben 
fogja  részesíteni, ami annyival inkább indokolt, 
mert a városnak közel fele  leégett s minthogy 
a lakosság visszatérésé sincsen megengedve, 
a város sem pótadóból, sem más jövedelmi 
forrásból  folyó  bevételekre hosszú ideig egy-
általában nem számíthat. 

— Uj vezérkari főnök.  A király Hötzen-
dorfi  Konrád báró vezérkari főnököt  meleg-
hangú 6zavak kíséretében állásától felmentette 
és neki a Mária Terézia rend nagykeresztjét 
adományozta. A vezerkar főnökévé  Arz Arthur 
gyalogsági tábornokot nevezte ki. Arz Arthur 
erdélyi ember és általunk nemcsak előnyösen 
ÍBmert, de előttünk a legnagyobb mértékben 
rokonszenves is, mert ő volt az, ki Csíkból a 
románokat kiverte, majd jó ideig badseregpa-
rancsnok volt e fronton,  meghiúsítva az oro-
szok minden előretörését. Ugyancsak ó fog-
lalta el hires kassai hadtesievel ámult évben 
Brest-Litowskot is. 

— Jegyző-választás. Csík pontkirály köz-
ség a Cseh Károly halálával megüresedett 
községi jegyzői áfásra  Kovács Bala csikmiud-
szenti körjegyzőt valaszatita meg. Értesülé-
sünk szerint i caikmindszenti körjegyzői ál-
lásra Csiszer Vilmos csikszentsimoni segéd-
jegyző a legtöbb kilátással pályázik 

— Az országgyűlési kepviselőválasz-
tók összeirasa. Az országgyűlési képviselő-
választók 1918. évi állandó névjegyzékének 
összeállítására kijelölt küldöttségek munkála-
taikat oly időben kötelesek befejezni,  hogy az 
összeírások apiiús hó 5-ig a központi választ-
mányhoz beterjeszthetek legyenek. Az össze-
írás tehát még e hónapban kezdetet veszi, 
napjairól a községi eiőijaróságok hirdetményt 
tesznek közzé. A küldöttségek előtt mindenki 
személyesen is megjelenhetik jogcímének iga-
zolása végett, de a küldöttségük ettől függet-
lenül minden jogosultat hivatalból kötelesek 
összeírásba venni. 

— Tizazer korona jutalom. A keres-
kedelemügyi miniszter tízezer korona jutalmat 
tűzött ki annak szamara, aki oiyan adatokat 
szolgáltat a nyomozó i-uijségotnak, amelyek 
révén a beregszászi 300.000 koronás postai 
küldemény tetőse kézrekerül. Hí az összeg 
kÍBebb része kerül kézre, akkor a jutalom há-
romezer korona. 

— A hadműveleti területekre vonat-
kozó szigorított uttia isi szuüalyok. A 
belügyminiszter februar  i-éri SOU0—1917. B. 
M. eln. EZ. alatt ujabb körrendelettel szabá-
lyozza a hadműveleti területen való utazást. 
Ezek a szabályok szigorúbbak az fíiozókuél  es 
céljuk, hogy senki se utazzók, ha nem muszáj. 
az engedéiyt a rendoihatósagiói r̂endőrkapi-
tány, főszolgabíró)  keli kérni, mely a kellően 
felszerelt  kérvényeket a külön .katonai enge-
dély kiállítására illetekta katonai parancsnok-
sághoz juttatja. Engedely csak akkor kérhető, 
ha halasztást nem tttró igazolt ok forog  fenn, 
így például életveszélyes sébeBülés, haláleset, 
fontos  gazdasági érdek, szolgálati bebivás for-
dul elő. A katoa&i engedélyen, kívül szükséges 
a személyazonosság igazolására arcképes iga-
zolvány, szabalyszerü arcképes útlevél vagy a 
rendőrhatóság igazoló-jegye. Ciikmegye még 
belsőhadszinteret képez, hová az elmenekült 
lakósság visszatérése még nincsen megengedve, 
ezért az utazási engedélyek is igen szigorúan 
kezeltetnek. Tehát senki se. utazzon, ha nem 
muszáj. 

— A hadikárok. felvétele.  A hadikárok 
felvételére  alakított bizottságok működésének 
egységes megkezdése céljából értesülésünk 
szerint közelebbről értekezlet fog  tartatni, 
mely hivatva lesz a bizottságok működésének 
sorrendjét megállapítani. A bizottságok ugyanis 
csak sorrend szerint és nem egyidőben mű-
ködhetnek, mivel a minisztériumok az egyad-
ges felfogás  éa egyöntetű eljárás céljából csak 
egy-egy bizottsági tagot jelöltek ki a vármegye 
területére. Valószínű azonban, hogy az eljárás 
gyorsabb keresztülvitele érdekében, nehogy a 
hadikárok egy része elmosódjék, tyabb tagok 
kijelölése ia kérelmeztetni fog,  hogy legalább 
a csiki és gyergyói bizottságok egyidőben kezd-
heasék meg munkájukat. Az eddigiek szerint 
az eljárás Csíkszeredában fog  megkezdődni, 
boi a legtöbb kár van. Az eljárás szabályait 
lapunk legutóbbi számában összefoglalva  közre-
adtuk. Ezúttal ismételten utalunk arra, hogy a 
kárbejelentések már most beadhatók a községi 
elöljáróságokhoz és polgármeitttekhez, mert a 
bizottságok csak akkor kezdtünk meg érdem 
leges munkájukat, ha a bejelentések tömege-
sebben megtétettek. A beadásra végBÓ határ-
idők kitűzve még nincsenek. 

— Az ajtókilinoseket elviszik. A'hiva-
talos lap közli a magyar és az osztrák hon 
védelmi miniszterek rendeletét, amelynek ér-
telmében az épületek, kerítések ajtóiról és ka-
puiról a sárga- éB vörösréz és bronz ajtóvere-
teket hadicélokra leendő használatra le fogják 
szedni. A kormány által megbízott vállalatok 
és közegek a kilincseket, kilincsrózsákat, kulcs 
lyukpajzBokat, védőket, zárpajzsokat az ajtók-
ról, kapukról le fogják  szedni éa pótanyagból 
készült vereteket szerelnek fel  ezek helyett 
Ezt a háziulajdonoeok és bérlők tűrni tartoz-
nak. A vállalatokat és közegeiket a közigaz-
gatási hatóság igazolványnyal látja el és ha a 
községben a hatóság kihirdette, hogy a kilin-
csek kicserélése megkezdődik, akkor ezek az 
igazolt közegek minden lakásban és házban 
megjelenhetnek és a kicserélést elvégezhetik. 
A kicserélésért nem kell semmit sem fizetni, 
ellenben az elvitt kilincsekért, veretekért és 
z trakért a felek  Bem kapnak kártérítést. A 
rendelet megszegése két hónapig terjedhető 
elzárással büntethető. 

— A német márka értéke. A pénzügy-
miniszter a német márka értékét 155 fillérben 
allapitotta meg és utasította az adóhivatalo-
két, hogy a nemet márkát löá fillérben  fi/e-
tés és beváltás végett felektől  fogadják  el. 
Ezt a hírt közönségünk tájékoztatása vegett 
azért is közöljük, mert a közönség kezeben 
igen jelentékeny német pénz van. 

— Az uj dohányárak. A hivatalos lap 
közli a magyar dohányjövedéki gyártmányok 
uj árait, amelyek alig hat ;év alatt harmad-
ízben drágultak s némely szivar- vagy?|Ciga-
rettafaj  ára éppen kétszeresére emelkedett. A 
forgalomban  levő ismertebb dohánygyártmá-
nyok uj árai a következők: 

Pipa- és szivarkadohányok: Legfinomabb 
török 100 grammja 13 korona, Finom török 
7 korona 20 fillér,  Finom Herczegovina 4.80, 
Középfinom  török 3.60, (26 grammos 90 fillér), 
Kanaszter 25 grammos 30 fillér,  Kiváló finom 
magyar szivarkadohányj 100 grammos 2.30, 
Legfinomabb  magyar, pipadohány 100 gram-
mos 1.44, Legfinomabb  magyar szivnrkadohány 
25 grammos 40 fillér.  Finom magyar 100 gram-
mos 1.12, Kapadohány 52 fillér,  Magyar pipa-
dohány 2ü grammos 10 fillér.  Szivarok: Re-
gali tas darabja 32 fillér,  Trabucos 30 fillér, 
Britanica 26 fillér,  Mílares 24 fillér,  Operas 
22 f̂illér,  Cuba Portorico 16 fillér,  Virginia 
16 fiiler,  Portorico 12 fillér.  Rövid magyar 6 
fillér.  — Szivarkák: Nílus darabja 12 fillér, 
Stambul 9 fillér,  Sultán 8 fillér,  Memphis 9 
fillér,  Mirjam 8 fillér,  Király 6 fillér,  Hölgy 6 
fillér,  Herczegovina 6 fillér,  Sport 5 fillér, 
Duua 4 fillér,  Dráma és Virginia 3 3 fillér.  A 
különlegességi dohánygyártmányok közül a 
pipa- és szivaFkJdohányok uj ára: Sultan Fior 
100 grammos 23 korona, Kir 12 korona, Pur-
sicsán 11 korona, Herczegovina 10 korona, 
Muskatály, Verpeléti ós Rétháti 2.30 korona.. 
Szivarok: Regalia Favorita darabja 44 fillér, 
Operas Espacial 44 fillér,  Regalia Media 34 
fiilér,  Havanna Virginia'82 fillér,  Portorico 

.Bspeéial 29 fiJér.  Szivarkák: Coionas 20 fillér, 
Amneris 15 fillér,  Ohlubek 14 «Uér, Khedlve 
12'fillér,  Princesas 10 fillér,  Dames 10 fillér. 

— A nyári idősaámitás. A mult esz-
tendőben a központi hatalmak orsaégaiban má-
jtfe  hó 1-én lepett életbe a nyári vdőazámitás, 
amely annyira bevált, hogy a* id*n is rend-
szeresítik. Csakhogy ebben m .«sztendöbeo, 
úgy látszik, két héttel korábban fog  megkez-
dődni A német kormány ugyanis elhatározta, 
hogy a nyári időt, amely tudvalevően a ren-
deB órabeosztásnak egy órával előbbre igazí-
tását jelenti, már az április 15-éról 16-ára vir-
radó éjjelen lépteti életbe. Célszerűségi szem-
pontokból és a vasutak forgalmi  érdekeire való 
tekintettel azonban a német kormány ugy ha-
tározott, hogy az órának előbbre igazítását 
április 16-án nem éjfélkór,  hanem hajnali két 
órakor* végzik, olyképpen,- hogy két órakor 
háromra igazítják «lőre a vasúti órákat. — A 
többi állami „intézeteknek óráit p*dig akár éj-
félkor,  akár hajnalban leket elóreigazitani. 

— Maximális árak. Csikvármegye alis-
pánja ujabban Csikvánnegye egész területére 
az alábbi élelmiszerek árait maximálta: egy 
darab tojás 20 fillér,  dézsa-hólyagturó nagy 
bani árusításnál 1 klgr. 6 korona, kicsinybeni 
árusításnál 6 korona 60 fillér,  tömlő-berszán-
turó nagybani árusításnál 8 korona, kicsiny-
beni árusításnál 8 korona 50 fillér,  közönséges 
turó-Bajt nagybani árusításánál 1 klgr. 5 ko-
rona 50 fillér,  kicsinybeni árusításnál 6 ko-
rona. A tej literjének maximális ára Csíkban 
58 fidér.  Ezeket az árakat már csak azért is 
közöljük, mert itt mindenki annyit fizet  az 
élelmiszerekért, amennyit kérnek. A vevőnek 
ugy látszik se háború, se maximális ár nin-
csen, pedig ő is kihágást követ el és bünte-
tendő, mikor a maximális árat túllicitálja. Ma-
gunk részéről a drágaság miatt slránkozókat 
nem sajnáljuk, mert éppen ezek azok, kik 
minden árat megfizetnek  és nem alkalmazkod-
nak a hatósági árakhoz. Hogy végre valahára 
Csíkban iá valamelyes rend legyen, e végből 
nem kellene más, mint egy pár feljelentés  és 
egy-két szigora büntetés, mindjárt megvolna 
az eredménye. A büntetés csekély 2 hónapi 
elzárás és 600 korona pénzbüntetés. Tehát jól 
jegyezzük meg, hogy egy darab tojás 20 fillér, 
egy liter tej községekben 54 fillér,  városban 
58 fillér  (nem 80 fillér  és 1 korona). Éi a 
többi maximális ár, amint megállapittalott. 
Aki többet kér és elvesz, valamint az is, ki 
többet ad, szigorúan büntetendő. Akit pedig 
megbüntetnek, annak nevét szépen ide fogjuk 
irni az újságba, hogy lássa a nagy közönség, 
milyen hazafiatlan  uzsorás ma egy árdrágító. 

— A kirabolt erdélyi gyógyszertárak 
helyreállítása. Az oláhok által megszállott 
erdélyreszi városokban és községekben a gyógy-
szertárakjegnagyobb részét kirabolták, a be-
rendezéseket pedig szétrombolták. Tekintettel 
arra, hogy az elmenekült lakosság visszatéré-
sénél fontos  a szétrombolt gyógyszertárak mi-
előbbi üzembe helyezése, az Országos Köz-
egészségügyi Tanács javaslatára a belűgymi-
nizzter a hadsegélyző hivatal utjâş a szétrom-
bolt gyógyszertárak tulajdonosainak — akik-
nek száma buszonnégy — 3200-12000 ko-
ronáig terjedő összeget, összesen 170.000 ko-
ronátjbocsátott rendelkezésre, hogy a gyógy-
szertárakat .sürgősen újból berendezzék és a 
lakosságot a szükségeB gyógyszerekkel ellát-
hassák. 

— Rubel és korona. A krakói cs.ié* 
kir. áruforgalmi  központ arról értesítette a.ma? 
rosvásárhelyi kereskedelmi és Iparkamarát 
hogy a Lublinban -székelő. es. és kir. katonai 
fókormányzóságnak  folyó  évi január hó. 29 ̂ én 
2012. számú rendelete szerint, Lengyelország-
nak a es. és kir. katonai igazgatás. alatt Iwó 
kerületében 160 rubel 810 korona értékkel 
számolta tik el. , 
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