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SZÉKELYSÉG 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP 

Előfizetési  árak : 
Egész évre 8 korona. 
Fél évre 4 korona. 
Negyed évre . . 2 korona. Egyes szám ára 4 fillér. 

A külön kiadásokat előfizetőink  ingyen kapják 
A háború 1 art ama alalt megjelenik szükség szerint. 

DICSŐ IDŐK. 
A gyönyörű német legenda verőfénye 

ömlik el a háborús Magyarországon. A 
Orál-lovag messze földön,  véres csatákban 
küzdött. Mikor már vérző sebei elviselhe-
tetlenül lájtak, mikor a nélkülözés, a testi 
szenvedés 4már-már megtörte hősi kitartá-
sát, legyőzhetetlen lelki erejét ; — láthatat-
lan angyalujjak végig simogatták a homlo-
kát, bekötötték a sebeit, megenyhítették a 
fájdalmait  és az örök ideálok hőse minden 
ellenségén, minden megpróbáltatáson diadal-
maskodott. Ennek a legendának uj hőse 
támadt és a monda láthatatlan angyalujjai is 
munkában vannak. A magyarság litáni har-
cának, uj nemzeti hőskorának (jrál-lovagja : 
a magyar katona diadalmasan harcol délen 
és északon a világtörténet 'egnagyobb csa-
táiban. A véres harc, a sok szenvedés, az 
emberfeletti  kitartás nem tudja megtörni 
hősi erejét, mert u nemzet, a magyar tár-
sadalom, a végtelen szeretet, a határtalan 
áldozatkészség, a nemes odaadás, a kifogy-
hatatlan jótékonyság angyalujjaival igyekszik 
-megenyhíteni a hősök fáradalmait,  szen-
vedeseit. 

A „SZÉKELYSÉG" T Á R Á J A . 

Felelős szerkesztő : 

Szentkato nai CSEH ISTVÁN. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelység könyvnyomdája, hová előfizetési  dijak, hirdeté-
sek. cserepéldányok küldendők. Hirdetési dij előre fizetendő. 

A világtörténet e nagy viharában tal-
pon van az egész ország, a magyar társa-
dalom nagyszerű bizonyságát adja köteles-
ségtudásának. Különösen a magyar nők 
járnak elől abban a nagy munkában, abban 
a nagy feladatban,  amely ;i magyarság min-
den társadalmi és gazdasági erejének meg-
feszítését  igényli. A diadalmas csaták hősei 
vérük hullásával a létünket, a határainkat védik 
meg, de történelmi missziójuk van az itt-
honinaradottak százezreinek is ! Nekik kell 
gondoskodniok elsősorban a legyőzhetetlen 
Grál-lovag szenvedéseinek, nélkülözéseinek 
enyhítéséről, de ők kell, hogy megnyisák 
a világtörténelmi küzdelemben hadaink szá-
mára a kiapadhatatlan erkölcsi és anyagi 
erőforrásokat. 

A magyar nők valóban e históriai idők-
höz me'tó nagy lelkizéssel vesznek rés7t 
a nemzeti társadalom kartársi munkájában. 
Az ö jótékony kezük valóban a legenda 
angyalujjait simítja végig e küzdő nemzet 
vérző homlokán. Ők mindent megtesznek 
idehaza a maguk tevékenysége területén, 
hogy megnyugodjunk ez uj nemzeti feltá-
madás kálváriájában is. Különösen most, a 
közeledő hűvös őszi időszak alkalmával nö-

:—• K é z i r a t o k a t nem adunk v i s s z a . 

vekszik meg a nagy értéke a résztvevő tevé-
kenységüknek. A zordon időjárás uj ellen-
ségeket zúdít a hősökre. Az orosznál a ko-
záknál, a szerb komitácsinál nagyobb ellen-
ségek támadják meg katonáinkat és azok 
ellen nem védheti meg őket az ágyú, a 
kard, a szurony. Azok orvul, gyilkos erő-
vel támadják meg a legyőzhetetlen Grál-
lovagot. A fagyos  hideg; a zivataros ősz, 
a közeledő tél igyekszik kicsavarni a hősök 
kezéből a kardot! 

A csatamezőkről, északról, délről a hő-
sök, ;küzdő véreink, hóslelkü szeretteink 
izenetel küldenek a magyar nőknek és ké-
rik őket, hogy segítsenek nekik legyőzni a 
legádázabb ellenséget: a hideget, a der-
mesztő őszi szelet, az ólmos esőt. Az idő-
járás mostohasága, a természet ezer csa-
pás.'. több szenvedést zudit a küzdő se-
regre, több akadályt állit diadalmas útjába, 

1 mint az ellenség több milliós serege. Az 
előttünk álló nehéz küzdelmek, a téli had-
járat eshetőségei magasztos kötelességeket 
rónak a magyar társadalomra legfőképpen 
a magyar nőkre. Most már a karitatív te-
vékenység angyalujjai vegyék elő a kötő-

I tüt és a kicsiny lándzsával izenjenek hadat 

Mint most tircétok, akik messze vagytok 
Minden pillanatban a szivünk megdobban .. . 
Szülőföld  és haza ugy-e. hogy még vannak .. 
S két hely, nincs egytorma sehol a világon . . . 
Értéke lesz újra sok szent fogalomnak 
Amiről csak nemrég, azt hittük, hogy álom . . 

Érdemes még elni bnldog ideákért 
A szenvedést, a kint, csak ez szüntetheti . . . 
Es szépet, dicsőt, ha alkotni akarnak . . . 
Minden nagy időknek az eszmény vivta kf. 

Búsan hogyha éltek honszerelmeteklől 
Óh drága vágyat önt majd tibelétek ez . . 
Es álmatlan, hosszú, fáradt  éjszakákon 
Fájó lelketekre majd virágot liitnex. 

Es a mig ti távol, messze sóvárogtok 
A százfelé  Imzó kéz, itthon összetart . . . 
Pirosló hajnalon ertetek megyünk mi 
Szabadnak, dicsőnek, lássunk minden magyart. 

Mátrai Ferenc Béla. 

Tatár-rabok. 

Irta : turesal'alvi Pálffy  Aladár. — (Folytatás) 

Tengerparton a kerthon dolgozik Imreh 
István, cipelve lábán a szörnyű vasat, liogy meg 
ne szökhessek, megerednek könnyei s fájdalmá-
ban énekel : 

.Zúgó tenger partján 
Gondolok most vissza . . . 
Sürii könnyeimet 
Idegen föld  issza. 
A hazám földjére 
Hullattam véremet 
Vájjon ki szabadit 
Innen ki engemet.* 

Alighogy elhangzott a szomorú dal utolsó 
sora, megjelent gazdája az ablaknál: 

Tudsz még énekelni te pogány ? Énekelj s 
a holnapi botokat elengedem. Jó kedvem van 
gyaur. 

6 megint énekelt a szegény rab azzal a 
mélységes fájdalommal,  a mely barázdákat szán-
tott a éves ember arcára : 

„Szálj el madár messze a Firtos aljába 
A Firtos aljába, egy kicsi kis házba, 
A kit elől találsz mondd el bánatomat, 
Nem látom én soha, édes szép hazámat". 
— Tovább gyaur tovább ! 
.Tegnap szántottam én, de nem ökreimmel, 
En voltam a barom, én húztam az ekét, 
Verje meg az isten mind a két kezével. 
Ki eladott engem 50 ezüst pénzért*. 
— Hallod kutya ! Szeretem a nótádat. Mától 

fogva  levétetem vasad : innen ugy is meg nem 
sziikhetel, s ha kifizetik  érted az 50 tallért el 
is engedlek. 

— Oh nagy úr . . . de többet nem szólha-

LEVÉL OROSZORSZÁGBA 
(Dr.  Uaal  Endre  barátomhoz.) 

Meséld el, mi van ott, messze, orosz földön  . . . 
Szánalmas-e sorsuk a magyar raboknak , 
Kik vitézül védték gyönyörű hazánkat 
S harci vágytól, égőn, búsan várakoznak . , . 

Elmélyedve néma . . . árván önmagukban 
És bizó reménnyel számlálják a percet . . . ? 
Győzelmes seregünk fényes  dicsőséggel 
Túl a határunkon, értük közeledhet. 

Vándorló felhőktől  izennek-e néha 
Esti szürkületkor, hogyha felénk  szállnak . . . 
Bús levelet, sóhajt, szomorú meséket 
A délnek igyekvő, hirthoző madárnak . . . 

Nemcsak ellenséges, idegen ott minden .. 
Mi is volna arra magyarnak ismerős . . . 
Csak az égbolt virraszt halovány sugárral 
Hol szorongva elpihen, sok vitéz, a hós. 

Honi földről,  hogyha egy szekér tévedne 
Hazai székellyel egyszer arrafele  . . . 
Kicsordulna könnye hej! sok katonának, 
Hogy a fogolytábor  sirna, zúgna belé 

Jaj de becses, drága, ilyenkor az élet I 
Halálos betegre nem őrködünk jobban 



2-ik oldal. S Z É K E L Y S É G 60. szám. 

Antwerpen eleste már a legrövidebb idő-
ben várható. 

* 

A török határ mentén lakó perzsa törzsek 
fegyverhez  nyúltak és elűzték az orosz csapa-
tokat. Számos oroszt megöltek és megszálltak 
több területet, melyet eddig oroszok tartottak 
megszállva. 

Október 6. Hadműveleteink Orosz-Lengyel 
országban és Galíciában kedvezően haladnak 
előre. A Német és Osztrák-Magyar csapatok 
vállvetve harcolva az ellenséget Opatovtól és Kli-
montovtól a Visztula íelé vetette vissza. A Kár-
pátokban az oroszok az uzsoki szorosnál teljes 
vereséget szenvedtek. 

# 

A német főhadiszállásról  hivatalosan jelen-
tik október 6-ikán: A franciáknak  jobb szár-
nyunk ellen folytatott  átkarolási kísérletei követ-
keztében a harcvonal egészen Arrastől északra 
terjed ki. Mieink Liliétől nyugatra és Lenchtől 
nyugatra ellenséges lovasságra bukkant. — Az 
Arras Albert Roye vonalon át megkezdett ellen-
támadásainkban még nincs döntés. Az Oise és 
Maas közötti harcvonalon Verdunnál és Eszak-
Lotharingiánál a viszonyok változatlanok. 

Antwerpenről sincsen ma különösebb jelen-
teni való. 

A keleti harctéren Suvalki kormányzóság 
ban megállítottuk az előnyomulást Keletporosz-
ország ellen. Suwalkinál tegnap óta eredménye-
sen támadunk. Negyedikén kivertük Opatov és 
Ossovic között levő megerősített hadállásaikból 
az orosz testőrlövész-dandárt. Mai napon kö-
körülbelül háromezer embert foglyul  ejtettünk 
és azoktól több gépfegyvert  és ágyút zsákmá-
nyoltunk. E hó 5-én harmádfél  orosz lovas-
hadosztályt és az ivángorodi fötartalék  részeit 
Radomnál megtámadtuk és visszavetettük Iván-
gorod felé. 

Október 7. Bécsből érkezett jelentés sze-
rint a német csapatok megszállották Taurrogént 

Szentpétervárról érkezett jelentés hirül adja, 
a Cár a táborba utazott. A tömeg feléje  azt ki-
áltotta : Berlinbe ! Bécsbe ! 

A cár hadsegéde igy válaszolt : Nincs em-
beri erő, mely nekünk ellentállana. (?) 

Husztról érkezett hiradás szerint, csapa 
taink ma bevonultak Mármarosszigetre és a ki-
vert oroszokat üldözik. 

Berlinből jelentik, hogy a Barlin Admount 
angol gőzös az északi tengeren elhelyezett ak 
nákon felrobbant  és elsülyedt. 

Amsterdami jelentés szerint a belga had-
sereg megmaradt része Antwerpen—Lierre és 
Schelde között a német hadsereggel heves 
harcban áll. 

I 
A besztercei hatóságok arról értesültek, — 

hogy a mármarosi orosz hadak egy töredéke 
Felső-Visó felöl  a 2300 méter magas Pietrosz 
hegységet (Besztercenaszód és Mármaros ha-
tára) megkerülve, Romuli besztercenaszód me-
gyei községet felégetve,  Teles község felé  vo 
nultak, Beszterce irányában. 

Erre a besztercei közigazgatási hatóságok 
Szászrégenbe tették át székhelyeiket. A beszter-
cei helyőrség, melyet c pillanatig folyton  erő 
sitenek kolozsvári és marosvásárhelyi csapatok-
kal, — Teles irányában előre nvomult s kitűnt, 
hogy sem Telesen, sem Romuliban egy szál 
oroszt sem láttak. — A besztercei hatóságok 
Szászrégenbői Besztercére visszamentek. 

Október 8. A besztercei betörésre vonatko-
zólag vármegyénk Főispánja Betegh Miklós 
kormánybiztostól a kővetkező táviratot kapta: 

Október, 8, éjjel 2 óra. Közönségünk meg-
nyugtatása céljából közlöm, hogy a Beszterce-
Naszód vármegye területére betört oroszok elő-
őrseit csendörségünk még tegnap szétszórta. — 
Az este és az éjjel érkezett katonaságunk a vár-
megye területén már semmi néven nevezhető 
orosz csapatot nem talált. 

Október 8. A Przemyslt ostromló oroszok 
ellen a vár helyőrsége kirohanást intézett és az 
ellenséges harcvonalt visszaszorította, az ostrom-
lóknak óriási veszteséget okozott, sok toglyot 
és ágyukat zsákmányolt. Az orosz támadás a 
vármüvek tüzelése alatt összeomlott. 

» 
Mármarosszigetnél betört ellenséget csapa-

taink megverték és a várost az éjjeli harcok 
folyamán  birtokukba vették. 

a katona veszedelmes ellenségeinek : a ga-
líciai mezók ólmos esőjének, a Szarmata 
sikság fagyos  viharának. Százezer és száz-
ezer csuklómelegitő, ing, gyapjusapka ké-
szüljön széles Magyarországon ! Ez a munka 
valóban minden időre szóló dicsőséget fog 
szerezni a magyar történet Zrinyi Ilonáinak, 
Dobó Katicáinak . . . 

F\  h á b o r u k r ó n i k á j a . 
(Táviratok az érkezés sorrendjében.) 

Október 4. Frigyes főherceg  a királynak 
küldött névnapi gratuláló sürgönyében bejelentte, 
hogy seregeink ma felvették  az oroszok ellen az 
offenzívát. 

Hindeburg serege 3 ik szibériai hadtestet 
és a 22-ik hadtest részeit melyek a Njemen en 
át előnyomuló orosz haderő balszárnyán voltak, 
kétnapi elkeseredett küzdelem után Augusztov-
nál megverte. A németek több mint kétezer 
foglyot  ejtettet és sok ágyút és gépfegyvert 
zsákmányoltak. 

Potiorek táborszernagy jelenti, hogy Focá-
nál, Kelet-Boszniában két montenegrói dandárt 
teljesen megvertünk. Az ellenség pánikszerűen 
menekül át a határokon. A déli harctér északi 
részen egy félzászlóaljunk  egy teljes szerb zászló-
aljat elfogott. 

A francia  harctéren nevezetesebb változás 
nem történt. Antwerpen ostroma folyik.  Ujabban 
a Liene, Waelhem és Königshookt erődök s a 
köztük levő redutok is elestek. A németek har-
minc ágyút zsákmányoltak. A város eleste kü-
szöbön áll. 

• 
Október 5. Az osztrák-magyar és a német 

egyesült seregek az Orosz-Lengyelországban levő 
Opatow és Klimontowtól a Visztula felé  vissza-
verették az oroszokat. 

* 

Hindenburg seregének előnyomulása Var-
sóban nagy pánikot okozott. Az orosz állami 
bank varsói fiókja  Moszkvába menekült. A varsói 
ésJodzi^jwárMizemek^ 

tott. A kert mellett egy magyar dal hangzott fel: 
.Vissza visz az utam 
Elhagyott hazámba . . .* 

— Ember . . . földim  s rohant a kert felé. 
— Kegyeimede Imreh István ? 
— Kegyeimede Bardotzi Márton V 
— Én volnék az. Tartsafalvi  Mihály uram 

küld kezessége mellett a [válságdijért. 
— Hát hol van Tartsafalvi  ? 
— Egy török rabja. Ott van még Béldi 

Pál, Szenti Dániel, Léuárt Pál és tiotthárd An-
drás. Beszólok emezen jó uraimhoz is, hogvha 
valakit kiváltani akarnának, tudják me..e van 

— Haza megy kegyelmed jó uram. Vigye 
el levelemet, mert nem tudni a mai világban, va-
lamikor hasonló szolgálattal nem leheteké Ke-
gyelmednek ? 

De irja is, mert bizony eme nehéz vas miatt 
irni nem tudok. S mélységes fájdalommal  mondja 
tollba levelét : 

„Rabi /.olgálatomat ayánlom Kegielmetek -
nek. Az Ur In. Kegielmötököt minden idvessé-
ges iókkal zerencsésen áldia megli, szivból kí-
vánom. 

Ennek előtte is Írattam volt Kegieliuetek-
nek rabi niomoruságos életem felől,  ha megh 
atták volna, ez alkalmatossággal is akarom Ke-
gielmeket tudósítani. Tatárországbau Kasdia 
Szária nevii városban egi eörmény rabia vagiok. 
Hemélöni itt helben 50 tallérért elbocsátana. Ke 
gielmötöket azért azon kérőm, ha annyira való 
ereiök vagion Kegielmcteknek szerezzen 50 avagi 
55 tallért, ha a ki ember iő ide be, akkor arra 
bizhatja Kegieimötüket. Engem itt helben annyi-
val megszabadíthat, azon is kérem Kegintt, levél 
által minél hamarabb lehet tudósítson Kegielmed, 

Milánóból jelentik, hogy a Cár Lublinba 
érkezett. 

kik vadnak mégh életben Kegielmetek közül s 
kik holtanak megh. 

Sn. is egészségben tartsia megh Kgtököt. 
írattam Tatárországban 1 die mensis marty. Auno 
1665. Kasdia Szárar vaiosban. Kgdk. édes anyám 
édes fia  ós Kegielmednek bátyám uram atia fia 
mostan siegéni rab 

Csehétfalvi  Imreh István". 
Szomorú dolgok történtek azóta idehaza is. 

Alig maradt meg neháuy asszony a Csere erdő-
ben s ezek között a szerencsés szerencsétlenek 
között is ott kellett lenni Imreh Istvánnénak. 
Szerencsés, hogy megszabadult a tatárok fegy-
verétől, de szerencsétlen, mert kétszeresen érzi a 
tatárok betörését hiszen az ő szerette férjo  tatár 
rab. Az erdőből hazatérve végtelen fájdalommal 
kereste urát, hiába, hiszen akkor már rab vala. 
Határtalan volt az ők szeretetök, mert azt a szen-
vedések hossu sorozata pecsételte meg s átélte 
férjének  minden szenvedéseit. De azért Istenbe 
vetett erőss hittel, az Isten végtelen jóságába 
helyezett szent roménnvel, bár óriási fájdalom-
mal, tűrt ős remélt, hogy talán csak hirt hall 
róla. Várta egyre várta a szerető hitves levelét. 

Évek, hosszú évek teltek el, nem hallott 
semmit. Már-már lemondott a reményről, hogy 
még viszont látja, midőn Bardoczi Márton meg-
hozta a régen várva-várt levelet. 

— Hej Bardotzi uram beszéljen látta-e az 
ón jó uramat ? Hogy van V Hogy bánnak vele ? 
Ezer és ezer kérdése volt a most szabndult 
rabhoz. 

— Hogy valami jól nem azt magamról gon-
dolom. De ó Kegyelméről is láttam, mert egészen 
megfehéredék  a haja. 

— En jó uram, szegény jó uram. Ha min-

A Francia országban harcoló német sereg 
jobb szárnyán még nincs döntés. 
denemet eladom akkor is megszabadítom, mert 
mi haszon nekem jól élnem itthon, ha ú nyomo-
rúságos rab. 

De sok volt, ám 55 tallér. Mindent elzálo-
gosított (mert a régi székely törvény eladni nem 
engedte) s mégis alig volt 45 tallérja. 

Még csak egy emléke volt, melytől megválni 
nem akart, a mely neki mindenek felett  drága 
vala, egy Borgia gyürü, melynek feje  gyorsan 
ölő méreggel volt tele. hogy szükség esetén sok-
sok szenvedéstől mentse meg. Tul adott azon is, 
hiszen a rab uráért teszi, a ki pedig neki min 
denek felelt  drága vala. De kitől küldje be a 
pénzt Tatárországba, hiszen ugy is alig vala 52 
tallérja. 

Elindult hát ő maga gyalog, hogy kivált-
hassa az ó drága urát. Hány veszéllyel kellett 
megküzdeni, mig keblére ölelhette. Nem szégyelte 
maga gyalog megindulni, nem szólta meg senki, 
hiszen a szenvedés közös volt. Kinek apja, ki-
nek testvére sauyargott a messze távolba. 

Régi, avult írásokról böngésztem le ezt a 
történetei. Igy volt ez hajdanán. Sokat szenved-
tek, de ragaszkodtak a haza talpalatnyi rögéhez, 
mert ez a föld  a mienk ez a mi hazánk. Igy 
történt ez réges régen. Nyugtassa meg az Isten 
haló poraikban, szálljon szivünkbe, lelkünkbe az 
ók hazaszeretetük, hiszen ismét vész dul a hatá-
ron, ismét harcban a magyar. Ezer év vész ziva-
tarjai közt büszkén mint a király hűség és haza-
szeretet zászlója lengett a mienk, ezer óv vész 
zivatarjai tépte, csapkodta, de kezünkből kitépni 
nem tudta soha. Elbukni annak a zászlónak most 
sem szabad. Moat is csak a régi hűség legyen 
testvéri szivünkben s a zászló diadalmasan jönn 
vissza s „Magyarországot a poklok kapui sem 
dönthetik meg. ' 



6 . szám. S Z É K E L Y S É G 3-ik oldal. 
A franciáknak  Verdünnél és az Argomesek-

ben mcgkisérell előnyomulásál a németek visz-
szaverlék. 

Antwerpennek Brochen nevű erődjét a né-
metek elfoglalták,  átlépték a Nethe folyót,  elő-
nyomultak a belső erődökhöz, ahol egy angol 
és egy belga dandárt megvertek, négy nehéz 
üteget, ötvenkét tábori ágyút és gépfegyvert 
zsákmányoltak. 

* 

Az oroszok támadását Suvalki kormányzó-
ságban Hindenburg tábornok csapatai vissza-
verték, az oroszok 2700 foglyot  és 9 gépfegy-
vert veszteltek. 

Lengyelországban Iwangorodtól nyugatra a 
németek kissebb ütközetekben 4800 orosz fog 
lyot ejtettek. 

Október 9. A gabonanemüek, őrlemények 
és hüvelyesek áremelkedésének megakadályozása 
érdekében a m. kir. kormány ezek vámmentes 
behozatalát engedélyezte. 

A Bosznia területére harc nélkül betört 
szerb—montenegrói csapatok kiűzésére megkez-
dett actió fényes  eredménnyel járt. — Ennek a 
hadseregnek északi oszlopát a Drinán át gyors 
menekülésre kényszeritettük és muníciójukat el 
vettük. — A romániai Pianina felé  előre hatolt 
szerb főeröt  mely Borán vic Milós tábornok — 
volt szerb hadügyminiszter parancsnoksága alatt 
állolt, seregeink 2 napos csatában teljesen meg 
verték, 11-ik népfelkelő  ezredük egy zászlóalját el-
fogtuk  és az egész hadsereg gyors futással  me-
nekült az elfogatás  elöl. Csapataink több gyors 
tüzelő ágyút zsákmányoltak. 

* 

A Przmysl ellen intézett ujabb támadást 
fényesen  visszavertük. Az ellenségnek sok ezer 
halottja és sebesültje volt. 

# 

A Mármarossziget melletti harcokban a ma-
gyar, a kelet-galiciai népfelkelők  és a lengyel 
legionáriusok vetélkedtek a vitészségben. 

Október 10 — Az antverpeni kikötőben 32 
német kereskedelmi hajót és 20 rajnai hajót az 
angolok biztatására felrobbantottak,  mert Hol-
landia nem egyezett bele abba, hogy Antverpen 
helyőrsége ezeken Angliába menekülhessen. 

Az Antverpent ostromló német seregek a 
belső erődvonal elleni támadást megkezdették. 

* 1 

A Przemyslt ostromló orosz seregek meg-
kezdették a visszavonulást. Az ellenségnek Már-
maros megyéből való visszavonulása futása  fa-
jult. Nagybocskónál erős kozák osztagot ugrasz-
tottunk szét. Ezekben a harcokban az ukrainai 
önkéntesek is kitüntették magukat. Az uzsoki 
szorosban megvert oroszokat Galícia területén 
tovább üldözzük. 

* 

A németek október 9 én délelőtt Antverpen 
belső védelmi vonalának több erődjét, délután 
pedig a várost magát is megszállották. — Az 
Antverpent védő sereg elmenekült. 

Károly román király meghalt Utója Ferdi 
nánd herceg nagybátyjának politikáját fogja  kö 
vetni, mely politika á hármasszövetséghez való 
benső baráti viszonyban látja Románia boldo-
gulásának zálogát. 

Október 11. Antverpen az összes erődökkel 
együtt elesett és a német kezekben van. 

H I R E K . 
— Kinevezések. A kolozsvári posta és 

irda-igazgatóság Csiki János nyug. állomás-
>1 járót Csikszentdomokosra postamesternek 
vezte ki. 

Az igazságügyi m. kir. Miniszter Kömény 
:váu csikszentmártoni kir. járásbirósági dijno-
ot a csikszeredai kir. törvényszékhez Írnokká 

nevezte ki. 
A kereskedelmi m. kir. Miniszter a esik-

eredai pénzügyigazgatóság területére az adó-
c-lszólamlási bizottság elnökévé Élthes Zsigmond 
„•yvéd, nyug. itélő-táblabirót, helyettes elnökévé 
üig dr. Fejér Antal kir. tanácsos, ügyvédet 

nevezte ki. 

A koleráról széltében elindult híresz-
telésekkel szemben autentikus helyről közölhet-
jük, hogy kizárólag a harctérről visszaérkezett 
beteg és sebesült katonák között konstatáltatok 
szórványosan "gy pár eset. Hogy a hatóság 
mekkora körültekintéssel lesz meg minden óv-
intézkedést, legjobban tanusitja az, hogy a ko-
lerás betegeket ápoló szemelyzet közül a beteg 
séget senki sem kapla el. Tehát a legszigorúbb 
gonddal őrködjünk csak a helyes táplálkozásra 
és tisztaságra. Aztán nincsen ok az aggodalomra. 
Kiki önmagáért és az összesért! 

— halálozás. Burján András, gyergyó-
szentmiklósi nyomdász, városi képviselőtestületi 
tag f.  évi szeptember 28-án a galiciai harctéren 
megsebesülve, hősi halált halt. Haláláról a csa-
lád a következő gyászjelentést adta ki: 

Özv. Burján Andrásné szül. Jánosi Róza 
mély fájdalommal  tudatja, hogy szeretett férje 
Burján András nyomdász. Gyergyószentmiklós 
város képviselőtestületének tagja a haza védel-
mében a galiciai harctéren az oroszokkal szem-
ben, liösi küzdelemben folyó  évi szeptember hó 
28 án srapnell-lövedék által történt sebesülés kö-
vetkeztében, a besztercebányai katonai taualék-
kórházban f.  hó l-én, munkás éleiének 32., 
boldog házasságának 6 ik évében hősi halált 
hall. A boldogult htllt telemei folyó  hó 3-ik 
napján délután 3 órakor helyeztettek ölök nyu-
galomul a róm. kath. vallás szertartásai szerint 
Besztercebányán; lelkéért az engesztelő szent 
mise-áldozat folyó  hó 13 án délelőtt 8 órakor 
fog  a gyergyószentmiklósi róm. kath. templom-
ban az egek Urának bemutattatni. Hősünk emléke 
őrökké élni fog  ! Isten veled kedves halottunk. 
Gyergyószentmiklós, 1914. október (i. 

— Királygyllkosoknak nem ad helyet. 
Eszterházy M'klós herceg felajánlotta  remek fek-
vésű várkastélyát, hogy a hadvezetőség oda fog-
ságba esett orosz tiszteket internálhasson. — A 
napokban Szombathelyre egy fogolyszállitó  vo-
nat érkezett, amelyen 300 orosz és 30 szerb 
tiszt volt elhelyezve. Az oroszok közt igen sok 
főtiszt,  sőt egy orosz 1-erceg is volt, ki a szo-
katlan helyzettel sehogy sem tudott megbékülni 
Idegesen járkált ide oda, alig tudta helyét meg-
találni. Ö is, a többi orosz tisztek is a szerbek 
kel szemben igen tartózkodón viselkedtek és 
társaságukból egészen száműzték azokat. A vo-
nat nemsokára elrobogott. Útközben az orosz 
tiszteknek összekoccanásaik voltak a szerb tisz-
tekkel. — Este 6 óra felé  nagy meglepetés érte 
a szombathelyieket. A vonat visszahozta az ösz-
szes foglyokat.  Végre megtudták, hogy a vonat 
Talpatkán lerakta az orosz ioglyokat, a szerbe-
ket pedig Kaboldra akarta vinni. Herceg Esz-
terházy azonban a várba való internálásukat nem 
engedte meg. Orosz Ioglyokat szívesen he-
lyezek el a váramban — mondta a herceg — 
de Ferenc Ferdinánd főherceg  emléke szivem-
ben él és nem tűröm, hogy királygyilkosokat 
hozzanak ide. Azok számára itt nincs hely. 

Aranyat vasérti 
Leltirjegyzék a „Csikvármegyei Auguszta 

gyors-segély alap" központi ügyvezető bizott-
ságához beküldött arany- és eztlst ékszerek, 
tárgyak és készpénz adományokról: ^Folytatás) 

Dr. Csiky Józsefné  mj. igazgató neje Csik-
szereda, I női arany gyűrű kék kővel, 1 arany 
nyaklánc, 5 K készpénz. Demény Ferencué táb-
labíró neje Csikszereda, 1 arany női jegygyűrű. 
Báró Vardiuer Ödönné postamester .Szépviz, 10 
K arany. Dr. Sándor Gyuláné főszolgabíró  neje 
Csikszereda, 2 arany gyürü, egyik kö nélkül, a 

másik kék kővel, 1 pár függő.  Dr. Szántó Samu 
ügyvéd és neje Csikszereda, 2 arany jegygyűrű. 
Kabdebó Mártonné postamesternő üyergyótöl-
gyes, 1 arany karperec, kékes zöld kövei. A 24. 
II. hadlápzászlóalj tisztikara nevében Szentkirályi 
ezredes Csikszereda, 200 K. Barta Juliska és 
Emma Csikszereda. I eltörött nöi arany gyürü 
kő nélkül I arany női gyürü két kis győngy-
gyel és egy zöld kővel. Földes Irénke kir. já-
rásbiró leányja Csikszereda, 1 pár ezüst függő, 
egy ezüst meltü, 1 ezüst lánc, 1 félfüggö  arany-
veres kővel, 3 ezüst pityke gomb. Rigner Jó-
zsefné  törv. elnök neje Csikszereda. 1 ezüst férfi 
óra, I ezüst női karperec zsuzsuval. Pikkel Emma 
Csikszereda. I törött iérli ezüst bot vég. Nóvák 
Rudolfné  betegs. számtanácsos neje Csikszereda 
nöi arany gyürü kö nélkül, egy fél  fülbevaló  kis 
kék kővel, 1 nöi arany gyürü kő nélkül, egy 
eltörött arany bross három piros kövei, 1 pár 
eltörött fülbevaló. 

Orel Dezső gyergyószentmiklósi polgár-
mester gyűjtése, mint a gyergyószentmiklósi 
helyi bizottság elnöke, Gyergyószentmiklósról : 
Simon Irénke 3 arany függő,  i medalion, Zaka-
riás Lukácsné löszolgabiró neje 1 arany karpe-
rec, I arany gyürü gyémánt kövei, 1 arany 
gyürü kis zöld kövei, Szabó György esperes 20 

j K készpénz, Sándory Mihályné nyomdász neje 
10 koronás arany, Sándory Mihály nyomdász 
10 koronás arany. Berkovits Jakabné 10 koro-
nás arany, ifj.  Berkovits Jakab 10 koronás pa-
pírpénz. Dr. Dobribán Antal járásorvos I kétfedelű 
eltörött nöi arany nyakláncóra, 1 kétfedelű  kis 
uői aranyóra, dr. Dobribán Antalné 1 kis arany 
karlánc. Dobribán Paula 3 arany karika gyűrű, 2 
arany vékony fejes  gyürü. Mihály József  rendőr-
kapitány egy arany lánc, 1 arany fejes  gyürü, 
György Béla 1 eltörött arany fejes  gyűrű, dr. Czikó 
István egy arany medaillon (zsuzsu). Nóvák Béla 
bádogos I arany fejes  gyürü. Heminensieb Her-

1 mann 1 briliansnak látszó gyűrű, Altér Gyula 1 
arany fejes  gyürü kö nélkül, Zakariás Lukács fő-
szolgabíró 1 drb. arany Szentgyörgy tallér. Mihály 
Józsefué  rendőrkapitány neje 2 arany fejes  női 
gyürü, egyik türkisz, egyik heltisz vorkskövel, 
1 arany karkötő apró gyöngyökkel, a karkötő 

! fehér  gyöngyszemmel és 1 rubinnal. Orel De-
zsőné polgármester neje 1 arany karika gyürü, 
1 arany kereszt, 1 eltört jegygyűrű, l könélküli 

' fejes  gyürü. dr. Csiky Andorné 1 arany női 
gyürü egy kis gyöngy és egy kis rubin kővel, 

! egy eltörött kis arany kővel és 1 kis rubin 
cs smaragddal. Boér Kálmánné 10 K készpénz. 

I Szentkovits Jenöné 1 arany karika gyűrű, 2 drb. 
I aianv fülbevaló,  2 arany inggomb. Sommer Ma-
I riska t arany ereszt piros kövekkel, 1 pár 

arany lüggő, 1 kis fejcsgyürü.  Csergő Anna 3 
simma arany gyürü. Nóvák Béláné 1 fejes  női 
arany gyürü, 3 opálkövel. Guelminó Józsefné 
tanár neje t arany karkötő 2 gyöngy és egy 
kis rubinnal. Csercser Mariska 1 arany kereszt 
és 1 arany medaillon apró kékkövekkel. Kary 
Károly 2 sima arany fülbevaló,  1 arany ka-

I rika gyürü. Dobribán Sándor 1. ezüst karkötő, 
1 ezüst tolllogantyu. 

A csiksépvizi helyi bizottság elnökének dr. 
I Mái.on I ászló löszolgabiró gyűjtése Szépvizröl: 
! Minier Lajosné szolgabíró neje I arany lánc-

gyürü. Baila Antal 1 aranygyűrű törmelék és 
egy fél  arany amulette, Zakariás Annuska 1 drb. 
30 cm. aranv nyaklánc. Hozó Anna tanitónő 1 
ezüst lánc aranyozva, hit, remény, szeretet csün-
gövel. Fejér Miklós 1 arany amulette gyémánt-
kövei. Zakariás Antal 2 arany pecsétgyűrű kő 
nélkül. Zakariás Lukacs I arany gyürü ametiszt 
kővel Teutsch Mariska I arany karika gyűrű, 1 
pár arany függő  opálkövel, 1 féllüggo  arany, 2 
drb. lánctöimelék arany. Zakariás Lukácsné egy 
arany melltü ezüst;»zivvel és kék kövekkel, ösz 
Mihályné 1 arany karikagyűrű. Zakariás P. An-
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talné 1 pár simma arany lllggő. Dobál Náni 1 
arany függő,  1 arany karikagyűrű is egy eltö-
rött aranylánc gytlrü. Zakariás Bálint 1 arany 
karika gyürü. Zakariás K. Antalné 1 kőnélküli 
arany gyürü. Fejér Miklósné 1 drb. 3 gránát 
brostü arany foglalattal.  Fejér Miklós 1 pár 
aranyfüggő.  Fejér Miklósné 3 drb. ezüst kézelő 
gomb törött és 2 kis arany karika. Szabó Béla 
1 arany lánc aarabocska. Fejér Miklósné egy 
üveggel ellátott arany női óracsengö. Minier 
Lajos szolgabíró I arany nyakkendő tü, termés 
aranyból. Faraó Simon örm. r. kath. esperes 4 
régi ezüst husszas, I ezüst tallér, 2 drb. ezüst 
evőkanál. Kiss Dénes 2 K készpénz. 

Alcsiki helyi bizottság nevében: Bartalis 
Ágoston főszolgabíró  gyűjtése : Lőrincz János 
Kozmás, 1 arany fejesgyürü.  Lőrincz Jánosné 
Kozmás, 1 arany női fejesgyürü  kis szives kö-
vekkel. Lőrincz Irma Kozmás, 1 drb. arany-
láncgyürü. Kömény Gyula Kozmás, I arany 
gyürü tejszinü kővel. Kömény Brigitta Kozmás, 
1 arany gyürü kö nélkül, Szántó Abral ámné 1 
arany gyürü 3 kis zöld kő és 3 kis gyöngygyei. 
Szántó Róza 1 arany gyürü, I gyémántnak lát-
szó kövei. Szánló Albertné I arany gyürü 3 
zöld kővel és 3 kis gyöngygyei. llj. Boga La-
josné 1 arany melltü koráll kővel, 1 ezüst gyürü 
vörös kővel. Potyó Ignácné 1 arany karika-
gyürü. Dobos György 1 arany karika gyürü. 
Dobos Győrgyné 1 arany női gyürü, két kö 
hiányzik és kettő zöld kővel. György Istvánné 
1 arany kereszt. Balog Károlyné 1 pár arany-
függő  gyémántnak látszó kővel. Péter Szilvesz-
térné 1 pár arany-függő  3—3 drb. opálkővel. 
Kovács Ferenc Antal 1 férfi  duplafedelü  ezüst 
óra. Kelemen Béláné 1 arany gytlrü sárga kö-
vet. Kelemen Béla 1 arany láncgyürü, kis kék-
kővekkel. Bartos Anna 1 arany gyürü kő nél-
kül. Amira Jánosné kereskedő neje Csikcseke-
talva, 1 arany karikagyűrű, 4 drb. függő,  1 drb. 
kereszt és 1 kis lánc. Herz Lujza férj.  Kerekes 
Győrgyné Tusnád, 1 arany nyakkendő tü, 4 
oppálla! és 4 kis gyöngygyei. Szabó András 
Csikszentmárton, 1 arany láncgyürü. Bartalis 
Ágoston és neje Csikszentmárton, 20 K. Pótz 
Antalné, főispáni  titkár neje Csíkszereda, ö kor. 
Veress Ilonka Csíkszereda, 1 arany fülbevaló, 
kék kővel és 1 ugyanilyen ketté törött fülbevaló. 
Kőry Árpád ép. tanuló Kászonujtalu. 1 arany 
jegygyűrű. Lázár Miklósné, földbirtokos  neje 
Csiktaptoca, 1 férfi  aranyóra lánc. Gözsy Ár-
pádné. gyógyszerész neje Csíkszereda, 1 címe-
res pecsétgyűrű, 3 aranyláncból való törmelék. 
Becze Imréné, főszolgabíró  neje Csíkszereda, 1 
arany pecsétgyűrű fehér  kővel, 1 női arany-
gyűrű kis veres kővel, 1 arany gyermek nyak-
ánc. özv. Mártonfíy  Béláné magánzónö Csík-

Tűzifa eladás. 
Tudomására hozom a 1. közönségnek 

hogy jó száraz bükk tűzifát  készpénz-
fizetés  e l l enéhen a következő árakon 
bármilyen időpontban és mennyiségben 
házhoz szállítok : 
I. rendű I méteres hasáb 1000 kgr. 13 K 
I. „ rövidre vágott 1000 , 15 K 

II. . hasáb 1000 „ 10 K 
II. . vágott 1000 „ 12 K 

Megjegyzem, liogy egy falusi  ölben, 
hu az jó száraz, meggyőződésem szerint 
csak 1300 -1400 kilogram fa  van, az 
általam ajánlott snlyszerinti vásárlásnál 
azonban egy, ennek megfelelő  ölbe 2000 
kilo megy bele s ezért a tőlem suly sze-
rint vásárolt fa  mindig jóval kevesebbe 
fog  kerülni. 

Tisztelettel : 
Bauer Jánosné, 

első csikszetLilal Ul/if.i-nprllu  fűrésztelepe. 

szereda, 4 drb arany gyűrű, kö nélkül és 1 drb. 
ezüst fülbevaló.  Nagy András (Gyurka) IV. e. 
iskolai tanitó Csíkszereda, 2 arany jegygyűrű. 
Nagy Boriska főgitnn.  tanuló Csíkszereda, 1 drb. 
arany karperec két gyémánt kővel. Pap Andrásné 
föginin.  lanár neje Csiksomlyó, 18 drb. régi 
ezüst húszas. Pap lluska fögimn.  tanár leánya 
Csiksomlyó, 3 nagy ezüst tallér Pap Irénke, 
főgitnn.  tanár leánya Csiksomlyó, antik ezüst 
karkötő, emáillozott. Dr. Fülöp Sándorné és 
leánya, főorvos  neje Csíkszereda, 1 arany jegy-
gyűrű özv. Mihály Ferencné főjegyző  özvegye, 
Csíkszereda 1 lérfi  arany gyürü vereskövei. — 
Ferenci Annuska Gyergyószentmiklós, 1 női 
arany gyürü, 1 kis kékkövei, 1 női betűs arany 
kő nélküli, 1 női arany gyürü, 1 kis veres kő-
vel és 1 kis gyöngygycl. Dr. Kolonics Dénesné 
és Viola, főorvos  neje Csíkszereda, 3 kőnélküli 
arany gyürü. Barla Mariska Csíkszereda, I drb. 
ezüst melltü, Béluska felirattal,  1 ezüst nyak-
zsuzsu, I eltört kőnélküli női gyürü. Nagygalaci 
Jánosué Csíkszereda, 1 arany gyürü, kékes kö-
vei. dr. Molnár Lászlóné ügyvéd özvegye Csík-
szereda, 1 arany jegygyűrű. Barabás Ella vasúti 
áll. lőnök leányja Csíkszereda, 1 nöi félfedelü 
ezüst óra. dr. Imecs Jánósné ügyvéd neje Csík-
szereda, 1 ezüst kés és villa, csak a nyele ezüst 
és kanál, 1 női arany lánc, 1 nöi arany gyürü, 
két kis zöld kövei és I piros kövei, 1 arany 
fülbevaló  3 kis kékkővel. 

Vákár P. Árthur és neje, lapszerkesztő gyüj 
tése Gyergyószentmiktósról : Ferenczi Irénke I 
arany női melltü. Csaplár János 1 ezüst férfi 
óra, két fedelű.  Kondorossy Kornél 4 K kész-
pénz. Fekete Jenő 1 korái-köves arany gyűrű 
Ferenczi Ilonka 1 arany melltü. Lázár Vilmos 1 
ezüst férfi  óralánc. 1 aranygyűrű törmelék, Duka 
Mihály 1 arany törmelék és ft  K készpénz. Bert 
Miksa 1 férfi  óraláncból való törmelék. Berecz 
Márton I eltört arany kereszt és 1 arany meda-
lion keret. Laurency Rudolf  1 arany gyürü kő 
nélkül. Bényei Károlyné, járásbiró neje 2 drb. 
arany női gyürü, kő nélkül. Berecz Matild Már-
tonné 1 arany női gyürü kő nélkül Dr. Miklósy 
Viktor ügyvéd 1 arany medálion 5 kis gyémántkővel 
Gergely Elekné, ügyvéd neje 1 arany jegygyűrű 
2 aranynak látszó csatt. Lázár Hedvig 1 drb. női 
jegygyűrű, dr. Millony Viktorné ügyvéd neje 2 
női jegygyűrű. Bálint Lajos 1 arany láncgyürü, 
Bálint Lajosné 1 női arany gyürü, 2 vereskővel 
Ferenczy Annuska 1 eltört arany bros, vörös-
kővel, Lázár Erzsike I arany gyürü, kárneol 
kővel, Lázár Jáitos 5 drb. arany gyürü kö nél-
kül, 1 pár fülbevaló  arany, 1 eltört bros, 1 
arany kereszt Lázár Jánosné 7 drb. arany gyü-
rü és fülbevaló  főrm.  Dóczy Erzsike I drb. nöi 
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B ú r o n 
olcsó bevásárlási forrása  Csíkszeredán Rá-
kóci-utca, (Hajntid József  vendéglős) helyisé-
gében, holcsakis ELSŐRENDŰ KÉSZÍT-
MÉNYÜ bútorok kaphatók, szolid kiszol-
gálás mellett. Ép oly kedvező árban és fel-
tételek mellett, mint a fővárosban.  Raktá-
ron tart teljes szoba berendezéseket és kellé-
keket. Teljes tisztelettel: 
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arany gyűrű, fehér  kövei. Lázár L. Gerőné egy 
nöi arany jegygyűrű. Márton Annuska 1 női 
arany gyürü, zöld kővel. Lázár L. Gerö 1 drb. 
arany jegygyűrű. Hirsch Ödön 1 arany karika-
gyűrű, Schmidt József  I arany láncgyürü. Ka 
rácsony Tilike 1 pár arany fülbevaló.  Gyön-
gyösy Matild I pár arany fülbevaló  és 1 arany 
órafedél.  Zárug Zakariásné I törött női gyürü 
Czifra  Mihályné 1 darab törölt arany gyürü kő nél-
kül. Czifra  Franciska 2 arany jegygyűrű, özv. 
Kiss Józsefné  1 arany jegygyűrű. Izmael János 
1 eltört gyürü gyémánt kővel. Vákár Jenő 1 sötét-
vörösköves arany férfi  gyürü, 1 női aranygyűrű 
opálkővel, I női arany gyürü összefoglalt  1 kis 
kék és piros kővel, 1 kigyőt ábrázoló arany 
gyürü. Ackermán Ignác 1 eltört arany gyürü, 
fehér  kövei, Batilides Géza 1 eltört arany gyürü 
mármarosi gyémánttal. Szenkovich Antal 1 drb, 
arany pecsétgyűrű karneol kővel. Jakably Bé 
lánc 1 arany kereszt 3 kis kékkővel és 3 da 
rabból álló arany zsuzsu (hit, remény és szere-
tet), Lengyel Matild 1 pár arany fülbevaló.  Tó-
dor Antalné 1 arany jegygyűrű, I női arany 
gyürü, 1 drb. gyöngygyei és 1 arany kereszl. 
Lázár Viktorné és Viktor 1 arany bros, egy 
gyöngyszemmel, I pár arany függő  gyémánttal, 
1 pár arany íüggő grairol (talán gránát) kövei, 1 
eltört nyakkendőtű, I függő  gyöngygyei, 1 Iüggö3 
opálkővel és 1 Iüggő4kis kékkövei, mind arany-
ból. Karácsony Alajos 1 arany jegygyűrű. Ka-
rácsony Alajosné 1 arany jegygyűrű. Karácsony 
Jánosné 1 nöi arany gyürü kis zöldkővel és 2 
kis gyöngyszemmel. Balázs János 1 drb. arany 
nyakkendőtű. Kóródy Jenőné 1 pár arany fül-
bevaló kékkövekkel. Gottlieb Gézáué 1 arany 
gyürü. Kovács Mór 1 női arany gyürü. Gott-
lieb Géza 5 K készpénz, dr. Fejér Antal kir. 
tanácsos Csíkszereda, 10 drb. régi ezüst húszas 
1 nagy ezüst tallér, 1 pár aranyozott ezüst ké-
zelőgomb és 10 K készpénz. Biró Béláné iroda 
tiszt neje Csíkszereda, 1 ezüst melltü, ametiszt 
kövei, 1 drb. eltörött arany fülbevaló  3 kis kék 
kővel, 1 ezüst kávés kanál. özv. Rólh Józsefné 
Csíkszereda, 1 arany jegygyűrű. Nagy Jakabné 
Csíkszereda, 1 ezüst karperec. Róth Antal Csík-
szereda, 5 K készpénz. 

A midőn a fent  elősorolt tárgyak és érté-
kek átvételét ezennel nyilvánosan nyugtázzuk, 
egyszersmind hálás köszönetünket nyilvánítjuk 
mindazoknak, kik a nemes cél érdekében akár 
mind gyűjtök, akár mind adományozók ezen 
eddigi szép eredmény elérésében közreműködtek 

A .Csikinegyei Auguszla gyorssegély-alap 
központi ügyvezető bizottságainak nevében és 
megbízásából: 
Pótz Antal, 

jegyző. 
Oyalókay  Sándorné 

elnök. 
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Nyomatott a .Székelység" nyomdájában Csíkszeredán l¥14. 

F\  c s í k s z e r e d a i m . k i r . k e r -
t é s z e t i t e l e p ( H é t k a t a s z t r á l i s 
h o l d ) ö s s z e s t e r m é n y e i u . rr. 
g y ü m ö l c s ö k é s z ö l d s é g - f é l é k  f. 
h ó 1 1 - é n é s k ö v e t k e z ő n a p j a i 
d e . 9 ó r á t ó l k e z d ő d ő l e g a t e -
l e p h e l y i s é g é b e n ( a t ö r v é n y -
s z é k i é p ü l e t m e l l e t t l e v ő u t c a i 
b e m e n e t a v a s u t - t e s t e n b e i t i) 
n y i l v á n o s á r v e r é s e n a z o n m li 
k é s z p é n z f i z e t é s  k ö t e l e z e t t s é g e 
m e l l e t t e l f o g n a k  a d a t n i , m i r e a 
n a g y b e c s ű f o g y a s z t ó  k ö z ö n s g 
f i g y e l m é t  f e l h í v j a 

a Telep vezetősége. 


