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Hirdotós i dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 
Kéz iratok n e m adatnak vissza. 

Feldúlt tűzhelyeinkért! 
Magyarország vármegyéihez, városai-

hoz és tehetős társadalmához szóluuk. 
Mindazokhoz, a kiket megkimélt a vi-
lágháború pusztitó forgataga,  a kik bár 
megfeszült  idegzettel, de mégis távo! 
minden veszedelemtől, dolgozhattak ön 
maguknak, kedveaeiknek. 

A nagy magyar Alföld,  a Dunántul 
már be volt vetve, a gyárakban folyt 
a hasznot hozó munka, az üzletember 
megkötötte az üzletét, mig a Kárpátok 
ban élethalálharc dúlt, hogy minden 
élet, minden munka, minden üzlet, min-
den család, minden otthon a mieink 
maradjon. 

A magyar katona és nagy szövet-
ségesünk világraszóló ereje visszavetet-
ték az ellenséget. Lengyelországot fel-
szabadítottuk, b9nt Oroszország szivé-
ben kergetjük már az oroszt és a fe 
nyők újra szabad napfényben  fürűdve 
állanak a vérl«'pett szabad Kárpárokon. 
De a győzelemnek ára is volt I Hőseink 
temetője lett a Kárpátok hegye-völgye, 
s kegyelet örök földje,  a hova elzarán-
dokol majd az utód, hogy a névtelen 
sírokra letehesse a hála hervadhatatlan 
koszorúját. 

Az erő, mely „őseinket felhozá  Kár-
pát szent bércére", meg is tartotta ha-
iálmegvölő hősiességgel a Kárpátokat 
és vele Magyarországot: az Alföldet, 
a kincses Erdélyt, a televény Bánatot 
és gyümölcsös Dunántult. 

Mienk a győzelem : — óh, de milyen 
lehetett volna a pusztulás, ha a győze-
lem is ennyibe került. Községek, falvak 
mentek tönkre száz számra a Kárpá-
tokban, a kis helységek lakóinak nincs 
lakóhelye, a tűzhely üszkös téglahalom 
és hamu lett Gránátok fúrták  át az 
ereszt, a hol máskor a fecske  fészkel, 
tüz égette fel  a gerendát, a hol arany-
fényben  csillogó kukoricasor mesélte 
eddig, hogy élet, béke, nyugalom volt. 

Kárpátok népe egész Magyarország 
ért szenvedett; a Kárpátok falvai  azért 
pusztultak el, hogy Magyarország meg-
maradjon. 

Sáros vármegyében 20, Zdinplénben 
20, Ung vármegyében 5 község és falu 
pusztult el teljesen, töméntelen ezen-
kívül a községek és falvak  száma, a 
melyek részben szenvedtek. Több mint 
5.000 ház semmisült meg. 

Nincs igavonó állat, nincs marha, 
nincs baromfi,  mindent elhajtott, elpusz-
tított az orosz. A mezőt nem lehet fel-
szántani, a földet  bevetni, a gyermeket 
iskolázni. 

Siessünk az érettünk szenvedő Kár-
pátok segítségére, 

Az állam megtette, a mit tehetett, 
gondoskodott az első segítségről, gon-
doskodott arról is, hogy a feldúlt  tűz-
helyek felépüljenek. 

De Magyarországnak, a magyar vár-
megyéknek, városoknak ós társadalom-

nak nem lehet közömbös, hogy miként 
épülnek újra a Kárpátok elpusztult 
falvai. 

Szegény és elhagyott volt eddig ez 
a vidék, kulturája elmaradt; a hála ér-
zete, a magyarság szeretete és kegye-
lete kötelességgé teszi, hogy gondos 
kodjunk róla, hogy többé ne legyen sze-
gény, elhagyatott és kulturátlan. 

Ujjá, szebbé, jobbá, egészségesebbé 
é3 magyarrá építjük az elpusztult falva-
kat, hogy gyermekei még unokákban 
is arról meséljenek, hogy milyen csodát 
tett a magyar hála és szeretet. 

Magyar óvodák és iskolák támtidnak 
a rutén és tót falvakban  és magyar 
imával fogja  megköszönni a föld  sze-
gény népe a Kegyelmes Istennek, hogy 
a magyarság szivét feléje  fordította,  és 
hogy őt a magyarság szivére zárta. 

Mindnyájunk közöi, szent munkája 
az, hogy igy történjék. 

Ezért alakult meg a Háborúban Fel-
dúlt Tűzhelyeket Ujrafelépitö  Országos 
Bizottság (Budapest, Képviselőház), amely 
Magyarország f,a»\I.;sági,  technikai és 
művészi legjobb erőinek bevonásával, 
a hatalmas magyar Rajtó támogatásával 
akarja célját megoldani. 

Ezért fordulunk  Magyarország vár 
megyéihez, városaihoz és tehetős társa-
dalmához, hogy segítsenek munkánkban, 
lássanak el termékenyítő gondolatokkal 
és pénzzel, hogy leróhassuk hálánkat a 
Kárpátok nípe iránt ós vigyük egy fok-
kal előbbre a kultura utján. 

A sziv szeretetével, a gondolkodás 
bölcseségével lehet ezt elérni. 

A szeretet és gondolkodás vezet 
ahhoz, hogy pénz, pénz és pénz szük-
séges ehhez a munkához. 

A Kárpátokban elveszet kedvesei 
nek és szivének épit emléket, a ki a 
Kárpátok népét segíti. 

Ha azok a vármegyék, azok a váro-
sok és az a társadalom, a melyet meg-
kímélt, sőt üzlethez juttatott a háború, 
engedelmeskednek a sziv és ész szavá-
nak, a Kárpátok elpuaztult vidéke szebb, 
jobb és magyar lesz. 

Budapest—Képviselőház, 1915 Szent 
István király napján. 
A Háborúban Feldúlt Tűzhelyeket Ujra-

felépitö  Országos Bizottság : 
Gróf  Kbuea-Héderváry  Károly  v. b. t. t., 

elnök. 
Gróf  Andréssy  Gyula r.b. 1.1., Gróf  Apponyi 
Albert  v. b. t. t., Berzeviczy Albert  v. b.t.t. 
Gróf  Zichy  Aladár  v. b. t. t., Pékár  Gyula 

orsz. képviselő,  alelnök. 

= Csikmegye a király előtt. 
Csikvármegye törvényhatóságának dísz-
küldöttsége Gyalókay Sándor főispán  ur 
vezetésével holnap, csütörtökön délben 
jelenik meg ő Felsége előtt. A küldött-
ségben értesülésünk szerint a kiküldöt-
tek valamennyien résztvesznek és már 
vasárnap elutaztak. Eszerint Csikvárme-
gyét a 475 tagu országos deputációban 

Gyalókay Sándor főispán,  Mikó Bálint 
v. b. t. t., Szabó György főesperes,  Lá-
zár Miklós földbirtokos,  dr. Sándor 
László székesfővárosi  államrendőrBégi 
tanácsos és dr. Éithes Gyula vm. árva-
széki ülnök, törvényhatósági biz. tagok 
fogják  képviselui. A magyar vármegyék 
és városok képviselői ma, szerdán este 
a kora esti órákban érkeznek külön-
vonattal Bécsbe, ahol a köaségtanács 
Weidskirchuer polgármester vezetésévei 
fogja  üdvözölni. Este kilenc órakor az 
osztrák miniszterelnök, Stürgkh Károly 
gröi ünnepi estre bivta meg a magyar 
vendégeket uz osztrák iparegyesület 
Schwarzenbergtéri palotájába, hol a 
magyar vendégek frakkban  fognak  meg-
jelenni. A schönbrunni hódoló felvonu-
lás másnap délelőtt tizenegy órakor lesz. 
A küldöttség Tisza István gróf  minisz-
terelnök vezetésével diszmagyarban fog 
megjelenni ő Felsége előtt. A hódolat-
nyilvánítás után a magyar küldöttség 
Bécs meghívására a városházára megy, 
melynek nagy koncerttermében ebédre 
jönnek össze, s még ugyanaznap délután 
különvonattal visszatérnek Budapestre. 

A 24-ik m. klr. honvéd és a 82-ik cs. és 
kir. gyalogezredek köszönete. 

Mint  köztudomúsu,  Csikvármegye  törvényhatósága  má-
jus lutri  közgyűlésén  elhatározta,  hogy a székely  ezredek-
ben hareoló  hős  katonáinkat  a hazával  szemben tannsitott 
példátlan,  önfeláldozó  magatartásukért  üdvözli.  Az üdvözlő 
iratok  annak idején  az illetékes  helyekre  a vármegye 
főispánja  atján elküldetlek  s ezekre a köszönő  iratok  most 
erkeztik  meg főispánunkhoz.  Mindkét  átirat  fényes  tanu-
bizouysáya annak, hogy székely  fiainkra  ma is hittrá-
nyozvu áll  a magyar Tyrteas  közismert  mondása. 

Szószerint  itt  közöljilk  a lelkes  hanga átiratokat. 
Méltóságos  Gyalókay  Sándor  urnák 

Csikvármegye  főispánja 
Csikazereda. 

Brassó, VJV>.  évi  augusztus  hó 24-én, 
Értesítem Méltóságodat, hogy Csikvármegye kö-

zönsége nevében 7049—1915. ai. számú átiratával a 
ni. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred részére kül-
dött Üdvözlő irat a harctéren levő ezredparancsnok-
sághoz felterjesztetett. 

Eme meleghanga átiratért a legnagyobb köszö-
nettel adózunk. Nagy büszkeség tölti el ezen székely 
ezred minden tagját, amikor a vármegye e nemes 
megnyilatkozásáról tudomást szereznek. 

Ezredeink ezentúl is fáradságot  nem ismerő ki-
tartással és rendíthetetlen hősiességgel fognak  küz-
deni a legmagasztosabb célokért, azon bol dogi tó tu-
dattal, hogy mint honvédek és székelyek eme gigászi 
küzdelemben kiontott minden egyes csepp vérrel az 
ezerév óta oly sok megpróbáltatasnak kitett nemzeti 
létünket, egy ujabb ezer év felé  biztosabb jövőre 
elővihessék. 

Agotha s. k., alezredes. 
* 

Méltóságos  Gyalókay  Sándor  főispán  urnák 
Csíkszereda, 

Székelyudvarhely,  1915. évi  augusztus  hó 20. 
Folyó hó 4-én Csikvármegye törvényhatósági bi-

zottsága nevében és megbízásából hozzánk intézett 
sorokat ezredünk tisztikara és legénysége nevében 
hálós köszönettel vettem és az itthoniakkal napipa-
rancsban, a harctéren levő tisztek- és legénységgel 
pedig Írásban közöltem. 

Ezredünk kötelékében harcolnak az ősi Cslkszék 
fiai  s nyugodt lélekkel mondhatom, hogy azok a ki-
rályért és hazáért való mostani harcunkban tündöklő 
példaadással járnak elől. A székelység megmutatja, 
hogy nem veszett ki még belőle a régi harci készség, 
mely királyhüség és hazaszeretettel pirosalt benne 
mindig. Biztosithatom Méltóságodat s ezzel szülőket 
és hitvestársakat, hogy mi féltő  gonddal vigyázunk 
minden egyes katonánkra s amelyik miut hós a küz-
delemben elesik, annak emlékét megőrizzük ezre-
dünkben a késő ntódok számára. 

Fogadja Méltóságod nagyrabecsülésem kifejezé-
sét s kérem hazafias  üdvözletemet Csikvármegye kö-
zönségénél tolmácsolni. 

tíothmari  «. fc,  «retfţ», 



2-ik oldal. 

Fáraó Simon ünnepe. 
Az érdemet honorálni, a becsülettel kivívott el-

ismerést nyilvánítani, a lelkiismerettel teljesített hi-
vatást ünnepelni békében vagy háborúban egyaránt 
a hála lapjára tartozik. 

A szépvizi örm. szert, hivek augusztus hó 22-én 
a hála szeretetével vették körül nyugalomba vonuló 
lelkipásztorukat, a jó Fáraó bácsit, ezt a szerénysé-
géről messzi határokban ismert külsőleg egyszerű, 
üe annál értékesebb lelkű, munkaszerető és hivatása 
magaslatim álló puritán papot, kinek 51 éven át vég-
zett kötelességteljesitésére vont aranyos glóriát az 
isteni kegyelem. 

Papságának több mint félszázados  jubileumán 
együtterzn örömmel ünnepelték szerető hivei, a fel-
csíki kerülethez tartozó paptestvérei, helyi és idegen-
ből jött tisztelői, kik valamennyien közelről ismerve 
személyében a jólelkű pásztort, a buzgó papot, a hu-
mánus érzésű embert, a karakteres férfit.,  a vendég-
szerető és mindig derült kedélyű házi gazdát Jóleső 
örömmel tapasztalták a zsoltáros szavainak teljesü-
lését : „Gloria et honora coronavisti eum Domine", 
.dicsőséggel és tisztelettel koszorúztad meg őt 
Uram I".. . 

— Mily szivet mclcgitö szép is volt, midőn az 
impozáns processio hálaadó isteni tiszteletre vonult. 

A plébániáról indult ki a tekintélyes menet. A 
Szentháromság segélyegylet gyertyát vivő tagjai 
nyitották meg a sort, kik után az egyházi ornátusba 
öltözött púpok, majd a jubiláns lelkipásztor követ-
kezett. 

Megható volt, midőn az öreg lelkipásztor oltár-
hoz lépve a „Veni Sancte"-t intonálta. Mintegy meg-
újult az ember előtt az a boldog pillanat, melyben 
mint fiatal  pap először lépett a legszentebb cselek-
ményhez, hogy Krisztns hatalmából isteni csodát 
műveljen. 

Mennyi lelki örömet, mily sok kegyelmet, mennyi 
gondteljes és vidám órát, mennyi fájó  szívnek meg-
könnyítését és megsebzését, mily sok boldog ábránd 
megvalósulását és legszebb remény elhantolását élén-
kítette fel  ez ünnepi „Veni Sunete", mely a primicia 
óta most ez aranymiséu felhangzott. .  . 

Azonban a legkedvesebb emlékek sorozatát Gö-
rög Joachiin szentszéki tanácsos, örm. szert, plebá-
nos vonta elő a hivek lelkének rejtekéből az evan 
gelíum után tartott remek szónoklatával, melyben 
oly melegséggel, oly művészi közvetlenséggel játszott 
a lelkek húrjain, hogy nem akadt a zsúfolásig  telt 
templomban, akinek szeméből könnyet ne csalt volna. 

E nagyszerű szent beszédnek nyomán érezték át 
igazán jubilálok és jubiláns az aranymise kölcsönös 
örömeit s fogadták  mély megilletődéssel a szent ál-
dozat befejeztével  az aranyinisés pap atyai áldását, 
ki előbb az oltárnál asszisztáló 14 popot illette az 
áldásthozó béke csókjával, majd a tér hiánya miatt, 
az egybegyűlt hivek seregét együttesen áldotta meg. 

A szentmise-áldozat végeztével a Szentháromság 
Egyesület tagjai és a papság lakására kísérte az ün-
nepeltet. — Mig a papok az egyházi ruhákat letették, 
a Kaszinóban diszgyül<ísrc csoportosultak a Szent-
háromság egylet tagjai és a meghívott vendégek, 

A diszgyülést Dájbukát Antal aligazgató nyitotta 
meg ünnepi szavakkal, egyszersmind felkérvén  a gyű-
lés szónokánl dr. Fejér Gerő kanonok, státusi refe-
renset, majd szűkebb körű bizottságot küldött az 
ünnepelt elnök Fáraó Simon meghívására. 

A jubilánsot lelkes éljenzésck között fogadták. 
Alig, hogy lecsendesült az ováció zaja, dr. Fejér Gerő 
kanonok ünnepi beszédéhez kezdett. A klasszikus 
tömörségű, históriai fordulatokkal  átszőtt, poétikus 
hasonlatokkal szinczett szónoklatot mindvégig a leg-
nagyobb figyelemmel  hallgatta a közönség. S midőn 
ihletett szavaínak rétori sugaraival rávilágított s ju-
biláns lelkének gyémánt kristályaira, azon nemes 
jellemvonásokra es érdemekre, melyek szerint ünne-
peltben a jámbor papot, a gondos lelkipásztort, a 
szerető atyát, a tapintatos vezetőt, az áldozatos szivű 

embert mutatta be, sok könnyel fürösztötte  hallga-
tóságának gyermek és ifjúkori  viragait, melyeke, 
még a jó Fáruó bácsi 44 éves kerteszkedese alatt 
préselt meg az idők sajtóián!. . . A beszed fénypont-
ját képezte ínég a műremek áldozó kehely atnynjtasa, 
melyet a Szentháromság társulat ajándékakant mély 
megindultsággal vett át a jubiláns. 

A tapsviharral fogadott  beszéd után az ünnepelt 
mondott keresetlen, szívből jött szavakkal halat, 
melyekben ünnepélyes ígéretet tett arra nézve, hogy 
nyugalmi idejét itt Szép vizén fogja  tölteni, hova szü-
leinek hamvadó porai vonzzftk  s honnan a jo hívek 
iránt érzett ragaszkodása sem engedné távozni. 

Örömujongással kisért szavait figyelmes  szíves-
séggel koronázta meg a társulat, midőn szeretett 
lelkipásztora iránti tiszteletből díjmentes lakást aján-
lott fel. 

A magusztos egyházi és társulati ünnepély be-
fejeztével  közebédet adott a Szentháromság Egylet. 
Az ebéden Bálint Lajos ker. főospores  a királyt, Gö-
rög Joachim az erdélyi püspököt, Kovács .Mihály 
esperes-plebános a jubilánst és Vákár József  a ven-
dégeket köszöntötték. Az ünnepeltet távolból is igen 
sokan keresték lel tartalmas üdvözlő soraikkal s hal-
mozták el távirati jókiváuataikkal. 

Az augusztus 22-iki Ünuep méltán illet a nagy 
idők komoly keretébe, mert benne nem a piaci tün-
tetésnek sértő lármája tombolt, hanem az érdem el-
ismerésének és hála nyilvánításának kellemes hangja 
csendült fel. 

Kivétel nélkül nemesítő hatással volt e jubileum 
a résztvevőkre s bizonnyal azt a jóleső benyomást 
kelthette mindenkinek lelkében, hogy ott, hol e be-
cses liálanyilvánitásra hajlandó, papjokkal e^yüttérző 
hivek vannak, ott a lelkipásztorra nézve Jézus i^ája 
gyönyörűségesebb és terhe könnyebb 1 . . . V. J. 

A Vöröskereszt Csíkszeredai Választmá-
nyának bizottsági értekezlete. 

Csíkszereda, augusztus 19. 
A Magyar Szeut Koiona Országai Vörös-

kereszt Egyletének Csikazereda Városi Választ-
mánya, folyó  hó 19-én, Szlávik Ferenc alelnök 
elnökletével — sajnos a bizottsági tagok fel-
tűnő részvétlensége mellett — Ülésezett. 

Elnök részletesen beszámolt a városi vá-
lasztmány munkásságáról. Ismertette a rokkant-
bizottságok megalakulása körül kifejtett  köz-
vetítő intézkedéseket s ennek során bejelen-
tette, hogy ezuk a bizottsáeok, a tölgyesi já-
rás kivételével, immár mindenütt megalakul-
tak. Remény van rá, hogy a tölgyesi is miha-
marább szervezve lesz s ezzel ez az intézmény 
az egész vármegyére kihatólag teljes lesz. 

A bizottság behatókig foglalkozott  a tarta-
lékkórház ügyével is. 

Sajnálattal állapította meg. hogy a kórház 
betegek hiányában eeyeiöro beszüntette mű-
ködését, bárha azt ép az utóbbi időben Fejér 
Sándor alispán és dr. Veress Sándor vármegyei 
főorvos  támogatása mellett, 100 ágyra bőví-
tette ki. Az elnökség lépéseket tett, hogy le-
hetőleg újból sebesülteket kapjunk, de erre, 
igen félreeső  helyzetünknél fogva,  alig lehet 
kilátás Ezzel kapcsolatosan elhatározta a vá-
lasztmány ügyvezető bizottsága, hogy az inter-
nátusban elfoglalt  emeleti helyiségeket kiüríti 
s csak a földszinti  termeket tartja lefoglalva. 
Elesik, illetve felfüggesztődik  az ozsonna pén-
zeket illetőleg vállalt kötelezettség további ér-
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vénye is, azon megjegyzéssel, hogy a július 
bó végéig fennálló  hátralékokra, a választmany 
pénztára jogot tart. - Ezeket az összegeké 
ugyanis előlegezni kellett s az W J ^ J 0 " 
hiányt az illetőknek pótolniok kell. Mindazok-
nak, kik ozsonna adásokkal, illetve ezek árá-
nak megváltásával a választmány jótékonysági 
mozgalmát támogatták, a bizottság koszonetet 
nyilvánította. 

Ugyancsak az elnöki előterjesztések és be-
jelentések során, a legutóbb rendezett templomi 
hangversennyel kapcsolatosan, a bizottság 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott az öfiBzes 
szereplőknek, a 3-ik erdélyi csendőr hadosz-
tály parancsnokságának a zenélő katonák át-
engedéséért, a csendőrkerületi parancsnokság-
nak Rigó István szereplésének engedélyezé-
siért, továbbá dr. Szekeres József  csíkszeredai 
plébánosnak a plébániatemplom és a csiksorolyói 
Szeut Ferenc-rendi zárda főnökének  a kegy-
templom átengedéseért. Külön elismerését nyil-
vánította a bizottság özv. dr. Filep Sándorné 
társalelnöknek, akinek a hangverseny rende-
zése körül a legnagyobb érdemei voltak. 

Az elnöki előterjesztések után a bizottság 
Ietárgvalf3  és elfogadta  az uj ügyrendet és 
szervezeti szabályzatot. Ennek folyaraányaként 
ellenőrré megválasztotta Pál Ignác m. kir. adó-
hivatali tisztet s az igy megüresedett jpgyzői 
állásra Albert Sándor nv. ügyészségi iroda-
tisztet. Végezetül Mikó Bálint v. b. t. t.-nak 
az előző ülésen tett azon indítványára, hogv 
az elnökség a vaevon célszerű felhasználására 
nézve dolgozzon ki tervezetet, tekintettel az 
alapszabályokban lefektetett  elvekre, kimondta 
a bizottság, hogy az arra igazán rászorultak 
között, természetbeni segélyezést indit. a köz-
pont pénztárát a mult évre megillető 191 ko-
ronát beküldi s ehhez még a vöröskereszt cél-
jaira ezúttal 300 korona adományt csatol. 

A székelyei hőstetteinek meprötitése. 
A Debreczeni Székely Társaság akciója. 

A székelység a háborúban vitéz tetteivel 
már eddig is hervadhatatlan erdemeket szer-
zett. Hogy azonban a székelységnek ugy itt-
hon, mint a harctéren kifejtett  minden irányú 
s a háborúval összefüggésben  álló tevékeny-
sége idők folyamán  feledésbe  ne mehessen, 
hanem mindaz az utókor számára méltóképpen 
megörökítessék : e célból a harctéren levő dr. 
Kovács József  gazd. akad. tanár, a Debreceni 
Székely Társaság elnökségét azon indítvánnyal 
kereste meg hogy már most, a háhoru folya-
mata alatt lépéséket kell tenni a Székelység-
nek ugy itthon mint a harcmezőn, a világhá-
borúban való részvételéről szóló részletes tör-
ténelmi munka megírására s az idevonatkozó 
adatok összegyűjtésére, annál is inkább, mert 
koránt sem lehet várni azon történetíróktól, 
akik általánosságban fogják  majd feldolgozni 
a világháború eseményeit, hogy a székelység 
ügyeivel részletekben is foglalkozzanak. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCÁJ A, 
A sxentyyöryyi  kúpián. 

Sokan elmentek  már székely  Csikszentgyörgyön 
Vérüket  ontani  édes  magyar földön 
És túlon-túl,  messze, magas Kárjtátokon 
Hírüket  Agy néha,  elkérdeni,  hallgatom. 

Mélabúsan  zúgnak a templomharangok 
Mert  a „kispap" éppen  most egy imát  mondott 
És egy nagy sóhajtást  utána az égbe: 
biztos,  hogy elszállt  az Úristen  elébe. 

Megyek  én  is — úgymond  — édes  keresztények  ! 
Gyarapítsam  hazám s székely  dicsőségtek. 
Oda,  hol küzdenek  már soktin  közülünk: 
Diadalra  jusson, a mi igaz ügyünk. 

És majd  felkeresem  sok száz székely  férünk. 
A muszkától,  szerbtől  mi ugyan nem félünk.' 
Csak  segítse  Isten  vitéz  fegyverünket 
Megverjük,  legyőzzük  ádáz  ellenünket. 

Odamegyek  én  is, ahol régen  várnak 
Hírt  vinni rólatok  fiúnak,  apáknak 
És erőt  önteni  majd  a esüggedőlcbe: 
Szivetek  melegét  viszem közelükbe. 

Megmondom  majd  nékik,  hogy ti  békén  éltek 
Hogy  hívőn  imádkoztok  s bizea reméltek 
És hogy vigasztaljam  sok szenvedő  lelkét! 
Oh ti  jól  tudjátok,  miért  is mehetnék  . . . 

És felkeresem  majd  sírját  a hősüknek, 
Ösi kúriákba  vissza kik nem jönnek: 
Gyógyítani  lelkét  haldokló  honvédnak 
Vérázott  tereken,  akik leborulnak.  . . 

És elment  a káplán,  hogy ezeket  mondta 
És búcsúzni hozzá eljöttek  naponta. 
Felhányta  szekérre  kicsiny  egyet-mását 
TátoUM  még  hallja  a harang zúgását.  .. 

Asszonyok, emberek majd  uton-utfélen 
Kftgtotik  mind  némán,  amerre elmégyen 

Utána  kiáltják:  Isten  megsegítse, 
Hogy  visszajöhessen még  ez eszteiulöbe  . . . 

S elrobog  a vonat véle  Csikországból 
Tovntün  messzire, folyótól,  hatáiiól 
Már-már  alig  látszik  a Hargita  orma . . . 
S káplán  ur szemén  is, mintha egy könny tolna. 

Mátrai  Fe  rnn Béla. 

Temetésről 
Temetésről jövök, 
Kossz is ám a kedvem, 
Miért? — hisz a holthoz 
Semmi közöm nekem, 
Se nekem, se másnak, 
Hisz az ő családja: 
Messze lakik innen, 
Nagy Oroszországba. 

Virágos födelü 
Sárga koporsóját, 
Orosz fogolytúrsi 
Busán körül állták. 
S hogy a tisztességnek 
Elég legyen téve: 
Hat magyar huszár volt 
Rendelve melléje. 

Ezek, pedig szépen, 
Kegyelettel vitték, 
A kik látták szinte 
Honfitársnak  hitték. 
Ha ő megadással, 
Ide halni jőve, 
Takarja be lágyan 
Magyar földünk  röge. 

Kicsiny temetőben 
Silány gödör ásva, 

Valami a szivet 
Olyan nagyon bántja. 
Vájjon a miénkek? — 
Jobb itt elhallgatni, 
S a részvétnek kissé 
Szűkebb határt szabni. 

Itt, a mi hazánkban. 
Ama fakereszten  — 
Ellenséges nemzet 
Ţrikoloija lengjen? 
Oh! mert nincs a földön 
A magyarnak párja. 
Orosz foglyok  könyén 
Csillogott a hála. 

A kik nem sejtik, hogy • 
Földönfutó  árvák. 
Azt, kit eltemettünk 
Imádkozva várják. 
Rémes vízióként: 
Látnak majd egy hantot — 

J 6 ^ 4 ? ~ h°gy "yen Virágokkal rakott. 
Székely  Albertné. 

Felér Gerő orvosnövendék emlékének. 
a b & i m''°*jt  h°*8?"  U t j a  u t á n "W1  «"ékezett 
márí  Z  L-'0P°n'SÍ:  m e l " b m a kötelességteljesítés  nemes 
"zontíátásf  M?  W Z m d T e , n , U ! c 

kopoZtiiVfek^k  i 1 : z e o v a " " " ' ?ogy  "aM" 
láfi,.*  u€-  , 1<;> k , t " f m  régen  mosolyogva,  vidáman 
na L, hogy nélkülöznünk  kell  azt a finom  leOcü kedves 
fiút,  ak, mindenki  iránt  az előzékenység,  wlUség  % 
TdZÎ*  "T*  r9"emél*e*M<>e  roto - Toni.' 
m<£7  - U  T k  T U k e z e l i '  -- • Mily  fájó 
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A Debreceni Székely Társaság választ-

mánya Székely Ferenc elnöklete alatt ülést 
tartott e tárgyban és kimondta egyhangúlag, 
hogy egy ily történelmi munka megírását 
szükségesnek tartja. E célból a Székely Szö-
vetséget ezen indítvány elfogadására  és annak 
további megvalósítására kéri fel  azzal a ki 
fejezett  óhajjal, hogy a Szövetség keresse 
meg azoa ezredeket és katonai hatóságokat, 
melyeknek kötelékébe székelyek tartózkodnak^ 
a harcmezőn küzdő fiait,  a Székely társasá-
gokat, az illetékes egyesületeket és testüle-
teket, vármegyei városi és községi hatóságo-
kat, hogy meg most, a háború folyamata  alatt 
gyűjtögessék mindazon adatokat, melyek a 
székelység hadi tetteire vonatkoznak s a/ok-
kal bárminemű vonatkozásban állanak. Egy-
ben javasolja, hogy a székely vármegyéket 
és hatóságokat kérje fel,  hogy társadalmi 
uton gyűjtéseket rendezzenek, hogy az ily 
uton begyült összegből a mü megírási és 
kiadási költségei fedezhetők  legyenek. 

A Debreceni Székelytársaság ezen életre-
való, időszerű és figyelemreméltó  eszmét azzal 
is magáévá tette, hogy a mii megírási és ki-
adási költségeire 400 koronát szavazott meg, 
amely összeget az elnökség más ţtfon  meg-
takarított. Ezt a történelmi munkát & harc-
térén elesettek hozzátartozói s a Székelyföld 
mindazon fiai  számára, akik a háborúban 
résztvettek, ingyen bocsátja majd rendelke-
zésükre. 

KÖZGAZDASÁG. 
Korpa beszerzése gazdaknak. 

Gazdák, fuvarosok,  vagy más állattartók 
tisztán és kizárólag csak saját állataik szá-
máru, de nem eladásra, zsák nélkül a malom-
ban, vagv a malom rakodó állomására szállítva 
18 K. 50 f.  raázsánkénti árban a gazdasági 
felügyelőségtől  kérendő utalványra a Korpa-
központ utján korpát vásárolhatnak legfennebb 
egy évi szükségletükig. A ki e kedvezményt 
igénybe venni ohaitja forduljon  írásbeli kérés-
sel a gazdasági felügyelőséghez,  kérésében 
sorolja fel,  fajta,  nem és kor szerint állatait, 
s említse meg, hogy azok részére a kérés kel-
tétől számítva, mily idő tartamra kéri a korpa-
szükségletet, a kérésen igazoltassa az elöljá-
rósággal, hogy a felsorolt  állatok, tényleg tu-
lajdonát képezik; különben a kérés figyelembe 
nem vétetik. 

A kérésre a felügyelőség  megállapítja a 
bejelentett állatlétszám és időhöz képest a 
korpaszükségletet s arról az utalványt meg-
külui kérelmezőnek, aki azzal a Korpaközpont-
hoz fordul  (Cím az utalványou) s meg jelöli 
» malmot, honnan lehetőleg a korpát szállít-
tatni óhajtja s mihelyt aziránt választ kap. a 
központtól a pénzt elküldi oda a hova az meg-
jelöli, nem különben ha saját zsákjaiban akar 
szálátani, ami a Korpaközponttal előre köz-
lendő, azokat is. Jelzem, hogy csak az utal-
ványon megjelölt zsákok fogadtatnak  el, de 

kérheti az illető a központtól, hogy szállítássá 
a korpát a malom által a malom zsákjaiban, 
mely esetbeu azok árai, vagy használati dijai 
külön fizetendők,  ezírányban előre kell a Korpa-
központtal az illetőnek megállapodnia. 

Korpára utalványt kérhetnek a gazdasági 
felügyelőségtől,  saját apa és használati álla-
taik részére a községek, vagy közbirtokossá-
gok is fenti  módon kiállított kérésekkel. 

Kérhetnek továbbá a gazdasági egyesüle-
tek, gazdakörök, és szövetkezetek elnökségei 
is az illető testület tagjainak állatai részére 
szükséges korpára közös beszerzésre utalványt 
a felügyelőségtől,  mely esetben a kérésben 
felsorolandó,  hogy hány tag milyen fajú,  nemű 
és korú állatja részére kéretik a korpa. Az 
ilyen kérvényt is az elöljárósággal kall igazoló 
záradékkal elláttatni. Minden kérvényben ineg 
jelölendő a kérelmező vasúti állomása. 

Csíkszereda 1915. augusztus 25. 
A felügyelőség  vezetője: 

Kiss  Ernó, 
m. kir. erdőtanácsos. 

Eladó gazdasági gépak. 
A m. kir. államvasutak gépgyárának üjy 

nökségi raktárában a következő gazdasági gé-
pek vannak készleten: 

1. Benzin lokomobil 128 drb. külömböző 
nagyságú és rendszerű. 

2. Nyersolaj lokomobil 15 drb. különböző 
nagyságú és rendszerű. 

3. Szivógáz lokomobil 143 drb. külömböző 
nncy3ápu és rendszerű. 

4. Gőzlokomobil 319 drb. klilönböző. 
5. Cséplőgépek választó heugerrel 259 drb. 
G. Cséplő gépek szalma apritóval 4. drb. 
7. Szalma kazalozók 83 drb. 
Csíkszereda, 1915. augusztus 25. 

A felügyelőség  vezetője: 
Kiss  Ernő, 

m. kir. erdőtanácsos. 

hantjára  virágot  tűzni,  aki mint  a tavasz gyönyörű  ri-
)•<!</"  riritott!  . . . Mily  lesújtó  a fölött  a halotti  zsolozs-
niiil  énekelni,  kinek hivatása  éppen  oda irányult,  hogy 
tárol  tartsa  ettől  u súlyos betegeket!..  . Ks  hogyan töre-
kedett  ő  érrel  — Vas  szorgalommal  küzdött,  dolgozott, 
tanult,  hogy igazán képzett  ember legyen  s hogy mint  ki-
ráló  orron szolgálja  az emberiség  ügyét.  Nemes  ambícióval 
haladt  szeretett  pályáján!  Már  mint  ifjú  nörendék  kor-
társait  messzi túlhaladta,  mert azokkal  versenyzett,  kik az 
élet  küszöbén  álltak  s netn is egyszer nyerte meg előlük 
nemcsak az elismerés,  de  a jutalom  babéiját  is! 

Bár oly szép  tehetséggel  áldotta  meg Isten,  mégsem 
kapatta  el  magát.  Szerény  viselkedésé  cel  megnyert  min-
denkit  s alázatos  magatartásával  sok tisztelőt  szerzett. 
Részvéttel  viseltetett  minden  szenvedi  iránt  s ha módjában 
állott,  készséggel  segített  felebarátjain.  S im',  éppen  ily 
jótéteménye  közben esett  áldozatul. 

Heves  harcban állottak  az ellenfelek;  áradatként  sil-
vitett  beléjük  a golyó,  esak ugy szedte  áldozatait.  S mig 
6 rendezgette  kötszereit,  hogy mielőbb  segélyt  nyújtson 
sebesült  testvéreinek,  egyik bajtársának  vérfagyasztó  kiál-
tásait  hallju.  Résztvevő  szive nem engedte  nyugodni.  A 
leghevesebb  golyózáporban  sietett  oda,  hogy szenvedő  test-
vérének  szolgálatára  legyen.  S mig lehajol,  mig kötözgeti 
bajtársának  sebét,  szive fölött  találja  őt  is a gyilkos  golyó! 
Kórházba  került.  Ápolgatták,  gondozták,  oh de  hasztalan. 
A seb valószínűleg  fertőzve  volt,  mérgezés  állott  be, már 
életén  segíteni  nem lehetett.  Nemes  életének  nemes halál 
volt  a befejezője  Utoljára  azt kívánta,  hogy szülőföldjére 
szállítsák  s Jenő  bátyjának  oldala  mellé  temessék. 

Vágya  teljesült  I  — Augusztus  hó 23-án délelőtt  verő-
fényes  szép  időben  hoztuk fel  a csikszentmihályi  állomás-
ról  a kisértük  a sir csendes  pihenőjére,  a szépvizl  őrm. 
szert,  temetőbe.  Koporsóját  a fájdalomtól  mélyen  sújtott 
szülik  és  rokonokon kívül  hit  fungens  pap, a helyből  és 
közeli  falvakból  összesereglett  szép  számú közönség  állotta 
körül.  A sírnál  Kassai  Lajos csíkszeredai  főgimnáziumi 
igazgató  mondott  gyönyörű  búcsúbeszédet.  Szavainak  nyo-
mában, ciak ugy ömlöttek  a meghatottság  részvét  könnyei. 

Alágördülő  koporsójánál  éreztük  csak igazán,  hogy 
bár keveset élt,  hisz mindössze  21 tavaszt  látott,  de  annál 
több időt  töltött  ki!... 

Ifjú  hősünk,  ki fiatal  véred  ontottad  érettünk,  meg-
érdemelted  méltán  a hála könnyeket!  Légy  ezerszer áldott 
ftaló  poraidban,  az ür békéje  virrasszon fölötted  t... 

Vdleár  Jónstf. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hir. Gyalókay Sándor főis-

pán több napi tartózkodásra Budapestre és 
Bécsbe utazott. Szeptember 2-án Csikvármegye 
kiküldötteivel résztvesz az országos deputáció-
han, mely hódolatát fejezi  ki Schönbrunnban 
ő Felsége előtt. 

— A csendőrség köréből. A király a 
in. kir. csendőrség állományában Alinássy Zsig-
mond őrnagyot az V. csendőrkerületnél alez-
redessé nevezte ki. 

— A hadsereg köréből. A király Koncz 
Gyula cs. és kir. 19 gyalogezredbeli őrnagyot 
alezredessé nevezte ki. A kiváló vezérkari tiszt 
jelenleg az olasz harctéren küzd. 

— A honvédség köréből. A király a 
magyar királyi honvédség tényleges állomá-
nyában Ágostorf  Béla alezredest, a brassói 24. 
honvédgyalogezred pótzászlóaljának parancs-
nokát, mngyarpéterlaki Körössy István alezre-
dest, a brassói 24. bonvédgyalogezred jelenlegi 
parancsnokát és Miklósi Lajos brassói 24. hon-
védgyalogezred beli alezredest ezredesekké ne 
vezte ki. 

— A király csikszentmártoni Gcrgelyffy 
Ferenc századost órnagygyá dr. Nagy József 
tartalékos és csikszentsimoni Lakatos Sándor 
népfelkelő  hadnagyokat főhadnagyokká  ne-
vezte ki. 

— Székely Miklós, Szemere László, Lu-
kácsi! Kristóf,  Révész Árthur ós Révész Izidor 
hadnagyokat főhadnagyokká  nevezték ki. 

— Kitüntetések. A hadser.főparancs-
noksága az ellenség előtt tanúsított vitéz ma-
gatartásuk elismeréséül Becze Gábor és Angi 
István marosvásárhelyi m. kir. 9. honvéd hu-
szárezredben hadnagyokuak a bronz vitézségi 
érmet adományozta. 

— Kinevezés. A király dr Tódor Árpád 
hafárrendőrségi  fogalmazót  a m. kir. honvéd-
ségnél előbb viselt tiszti rendfokozatába  hon-
véd főhadnagyá  nevezte ki. 

— Emke kollégium. A budapesti főis-
kolákon tanulni vágyó erdólyrészi ifjaknak  s 
főképp  a szülőknek mindig nagy gondot és 
aggodalmat okozott a fővárosban  való megél-
hetés ós az elhelyezkedés. Aki ifjú  korában 
a fővárosban  élt az tudja főképp,  hogy nem 
ok nélkül. Nem részletezzük nagyon, hogy 
miért. A fóváros  ezerféle  csábingere s a 
szülői gondozás alul kiszabadult zsenge ifjú 
könnyen hajló szabad élete, mindent megma-
gyaráz. Minden érdekelt melegen üdvözölheti 
tehát azt az intézményt, amely a fővárosban 
tanuló ifjúnak  aránylag olcsó és kellemes 
otthont nyújt amely megmenti többek között 
attól, hogy sUrUn próbáljon a drága, rossznál 

jobb, poloskameates és ha lehet olcsóbb lakást 
keresni. Viszont ne kelljen a kifőző  házakat 
sorba járni, Ízletesebb ételek után sóvárogva. 
Az Emkét s főképp  ennek nagy érdemű ügy-
vezető elnökét, Sándor József  udvari tanácsost 
illeti az elismered, hogy nagy áldozattal és 
gonddal létrehozta a Budapest székesfővárosi 
Emke. kollégiumot az^rt, hogy aránylag cse-
kély költséggel alkalmat adjon az erdélyi ma 
gyar ifjaknak  Budapesten oly fő  és szakisko-
lákban tanulhatni, minők mint pl. a műegye-
tem, állatorvosi tanintézet, rajztanári szakis-
kola, keleti kereskedelmi akadémia, felső  ipar-
iskola stb. Erdélyben^nem léteznek, és így ifja-
ink e pályákról a lemaradás veszélyének van-
nak kitéve, ami utóbbi időkben azáltal is érez-
hetővé vállik, hogy mindkevesebb ama férfiak 
száma, akik az ország székesfővárosában  az 
erdélyi részből vezető és m;is állásokba kerül-
hetnek. E kollégium a legszebben berendezve, 
a Vilmos császár ut 55. sz. alatt, ahol az igaz-
gató is lakik a hová mindennemű levél és 
megkeresés intézendő, a közelgő 1915—6 tan-
évtől ismét megnyillik s tiz hónapon át fize-
tendő havi 100 koronáért és a háború alatt 
megfelelő  havi pótlék fizetése  mellett lakást, 
fűtést,  világítást, naponta a négyszeri étkezés-
sel ellátást, felügyelotet,  szellemi vezetést és 
orvosi gondozást ad a mellett, hogy a szülő-
ket állandóan értesiti. Egyetlen a maga nemé-
ben ez a jeles intézmény, ahová minden szülő 
nyugodtan küldheti fiát.  Küldjö is, melegen 
ajánljuk, meri az a költség, amit on fizet, 
sokszorosan megtérül az ifjúnak  tanulmányai-
ban való biztos elhaladásban és fizikai,  erkölcsi 
és szellemi tovább fejlődésének  biztosításában. 

— A marosvásárhelyi Kereskedelmi 
és Iparkamara közli az érdeklődőkkel, hogy 
Svédországban a kereskedelmi utazók igazol-
ványainak kiállítására vidéken a tartományi 
kormányzók, városokban a polgármesterek éa 
rendőri hivatalok hatalmaztattak fel. 

— Beiratások. A csíkszeredai fógimná 
zium igazgatósága közhírré teszi, hogy a beí-
rások szept. 1., 2., 3., és 13, 14., 15., napjain 
lesznek d. e. 8-tól 12-ig ós d. u. 2-tól 4 óráig. 
Az előadások 16-án kezdődnek. 

— Csarnokunk ravatára kiválóképpen 
fölhívjuk  igen tisztelt olvasó közönségünk b. 
figyelmét,  melyben közöljük nagys. és főtiszt. 
Dr. Fejér Geró tb. kanonok státusi referens 
ur ünnepi beszédét, melyet Fáraó Simon esp. 
szépvizi örm. szert, plébános nyugalomba vo-
nulása alkalmával a Szt. Háromság Társulat 
által rendezett diszgyütésen mondott el Szép-
vízen. A nagyszabású szónoki beszéd külön 
lenyomatban is megjelenik. 

— Uj hadi érdemrend. A király gróf 
Tisza István miniszterelnökkel kéziratban kö-
zölte, hogy polgári hadi érdemkereszt elne-
vezéssel uj hadi érdemrendet alapított olyan 
polgárok számára, akik a háború alatt, a pol-
gári életben önfeláldozó  odaadással, elisme-
résre méltó szolgálatokat tettek. 

— 24-eseink az ezred árváiért. A 
harctérről irják lapunknak, hogy a brassói 
24. h. gy. ezred kézdivásárheíyi zászlóalja 
2000 koronát gyűjtött az ezred árváinak. A 
gyűjtés tovább folyik  az árva-alapra. 

— Hivatalvizsgálat. Dr. Szabó Domokos 
kolozsvári postatanácsos Nóvák András segéd-
ellenőr közreműködésével a helybeli m. kir. 
posta és távírda hivatalnál f.  hó 27, 28 és 
29 én váratlan hivatal vizsgálatot tartott. Ugy 
a vezetés, mint a kezelés teljesen kifogásta-
lan ellátása felett  elismerését nyilvánította. 

— Beiratások. A csíkszeredai állami elemi 
fiu-  és leánynépiskolában az 1915—16 tanévi 
javító és magánvizsgálatok szeptember 6-án 
d. e. 8—12 óráig lesznek. A beiratások szept. 
7. 9. 10 es 11-én délelőtt 8 11 és délután 2-4 
óráig Beiratási' dij egy gyermek után 50 fill. 
Szept 12-én isteni tisztelet, 13-án a tanítás 
kezdetét veszi. 

— Alapitvány pályázat. A helybeli fine-
velő intézetnél megüresedett egy Fogarassy 
Mihály püspök féle  alapitvány, melyre jogosul-
tak : 1. vérrokonok VII. izig. 2. Erdélyegyház-
megyei gyergyói ifjak.  3. Erdélyegyházmegyei 
más ifjak.  A pályázatokat Püspök Ur Őnagy-
méltóságához címezve, szegénységi és iskolai 
bizonyítvánnyal, keresztlevéllel és esetleg ro-
konsági kimutatással felszerelve,  szeptember 
10-ig kell a fine  velőintézet 
benyújtani. 

— Megszűnt lapok, fölemelt  előfize-
tési árak. Egy német szaklap közlése szerint 
julíus 1-én kétszáz németországi lap szüntette 
he megjelenését. A háború kitörése óta ösz-
szesen mintegy 1200 német lap szűnt meg, s 
körülbelül ugyanennyi a száma azoknak a 
lapoknak, a melyek előfizetési  áraikat föle-
melték, 



36. siánft 
oldal. 

— Halálozás. Fejér Oeró hósi haláláról, 
melyről lapunkban már megemlékeztünk, a 
család1 az alábbi gyászjelentést adta ki: Pro 
patria I Fájdalomtól sújtott lélekkel, szomorúan 
jelentjük, hogy a sok jelességgel ékeskedő 
gyermek, áldozatkész testvér, szerető unoka 
es hü rokon, családunk büszkesége és remény-
sége Fejér Geró III-ad éves orvosnövendék, a 
cs. és kir. 51. gyalogezred hadapródjelöltje, 
élete 22-ik évében Radomnál. Orosz-Lengyel-
országban, magasztos hivatásának önfeláldozó 
teljesítése közben halálosan megsebesült és 
Bécsben a 9. sz. hadikórházban folyó  hó 11-én 
a végső szentségek buzgó felvétele  után hősi 
halált halt. Drága tetemét szülőfalujába,  Szép 
vízre hazaszállítva, folyó  hó 23-án helyeztük 
örök nyugalomra a külső temetőben, az édes 
honi földbe,  melyért nagyra hivatott ifjú  éle-
tét oly korán áldozta fel.  A becsület mezején 
esett el a hazáért, melyért már eddig is oly 
sokan hulltak el legjobbjaink a hosszú harc 
alatt. Emlékét fájó  kegyelettel őrizzük s őrizni 
fogja  a nemzeti kegyelet is. Oikszépviz, 1915. 
évi augusztuz hó.24-én. Fejér Jakab és Jánossy 
Elvira szülők, üzv. Jánossy Gergelyné nagy-
anya. Fejér Juliska és Fejér Pistuka testvérek. 

— Csikmadéfalvai  és rákosi Sárossy Antal 
nyugalmazott kir. járásbirósági irodatiszt, 64 
éves korában, folyó  évi augusztus hó 24-én 
meghalt, Csikszentmártonon. 

— Mihály István fölbirtokos  és kereskedő 
59 éves korában, folyó  év szeptember hó 1-én 
meghalt, Karczfalván.  Temetése folyó  hó 3-án 
d. e. 11 órakor lesz. 

— Marosvásárhely püspöki szókhely. 
Mint a Marosvásárhelyen megjelenő .Székely 
Napló'-ban olvassuk a magyar gör. kath. vi-
káriatus Marosvásárhelyen lesz. Ezen bir a 
vikáriátushoz közel álló szathmári újságok sze-
rint is bizonyos már. A kultusz kormány tár-
gyalásokat folytat  a marosvásárhelyi minorita 
szetzettel az iránt, hogy a rendházat és a 
templomot engedje át a magyar gör. kath. 

számára. 

szegért  kiválthatók  Gyalókay  Sándor  főis-
pán urnái. A bazafías  mozgalom oly párat-
lanul  szép sikert  ért el Csikvármegyeben, 
hogy kívánatos  volna, miszerint  a megma-
radt  csekély  Bzámu vasgyürök  is kiváltás-
SfiüA^ 

— Cukrot szállitunk Romániának. 
A román pénzügyi kormány 250 vaggon cuk-
rot rendelt Ausztria-Magyarországon. A cukor 
vételára 45 bani kilogrammonként. Megfelelő 
rekompenzációk ellenében a cukrot Predeálon 
át szállítják Romániába. 

— Női kereskedelmi tanfolyam.  A 
brassói áll. polgári leányiskolával kapcsolatban 
levő női kereskedelmi tanfolyamra  az 1915—lb. 
tanévre a beirások szeptember hó 1—16-ig d. u. 
3—5 óráig a törvényszéki palota eaküdtszeki 
termében történnek. A tanfolyam  szervezetet 
illető minden egyébről az érdeklődőknek a noi 
kereskedelmi tanfolyam  igazgatósága írásbeli 
megkeresésre készséggel nvujt felvilágosítást. 
Cim : Női Kereskedelmi Tanfolyam  igazgató-
sága, Brassó, Rezsó-körrét 1. szám. 

9 9fin  áirvura és sokkal több mint 560 gép-
Fehérre emelkedett, ebből Kownóra kerek 
apámban 20.000 fogoly  ós 827 agyú, Nowogeor-
i ewszkre pedig kerek számban 90.000 (köz-
tük 15 tábornok és több mrnt egyezer mas 
iszt), 120C ágyú ós 150 gépfegyver  esik. Az 

Lyuk ós gépfegyverek  összeszámlálása Nowor 
georgiewskben azonban meg nincs lezarva, 
Kownóban pedig a gépfegyverek  megszámlá-
lása még meg sem kezdődött, osszegezesben 
felsorolt  számok tehát még tömegesen emel-
kedni fognak,  lőszer, élelmiszer es zabkesjslet 
mennyisége mindkét várban egyelőre at sem 
tekinthető. , . 

A német ós osztrak-magyar cdapatok altal 
május 2-ika, vagyis tavaszi hadjárat kezdete 
óta Galicziában ejtett foglyok  száma iiumur 
egy milliónál sokkal többru emelkedett. 

— A í E. M. K. E. budapes t i ko l l ég iumából 
eddig 20-an vonultuk a harctérre. Ennek. következ-
tében a kollégium kormányzó-tanácsa, melynek tagjai 
közt egy Ahmet Hikmet török főkonzul,  Ilosvay La-
jos és Molnár Viktor aktiv és ny. kultuazininiszteri 
államtitkárok, Hevesi Simon dr. főrabbi  stb. talál-
hatók, legutóbb ülést tartva, intézkedett az ujabb 
felvételek  tárgyában. Felvétetett Mehemcd Vahid 
török ifpu  is. Azonban neliány hely még uiindig üres. 
Ez okbol fő-  és szakiskolai hallgatók részéről a kol-
légium Vilmos császár-ut 55. szám alatti igazgatósá-
gához még mindig folyamodni  lehet s kivételesen 
felvétetnek  középiskolai tanulók is. Az intézet, mely-
ben a tanév szerint 10 hónapra fizetendő  havi 100 
koronáért és némi hadipótlékért lakást, fűtést,  vilá-
gítást, napouta négyszer bő és tápláló étkezést, fel-
ügyeletet, szakértő vezetést és orvosi gondozást le-
het kapni, a legnagyobb horderejű intézmény azáltal, 
mert az erdélyi és anyaállambeli ifjakon  kívül a ve-
lünk rokon, vagy rokonszenvező török, bolgár, bos-
nyák, perzsa, lengyel, örmény, finn  és más turáni 
népek ifjainak  is a Budapesten való tanulhatásra al-
kalmat akar nyújtani, miáltal már ifjúkorban  a ma-
gyar tanulókkal oly megismerkedés es összebarátko-
zás történik, melynek gyümölcse a későbbi közgaz-
dasági és nemzetközi érintkezések rendjén fog  érez-
hetővé válni. A török kormány, valamint a bolgár 
kormány is, utóbbi Stojanoff  főkonzul  utján messze-
menő anyagi támogatását helyezte kilátásba és az 
esetre, ha az intézet kifejlik,  Még Zichy János gróf 
kultuszminiszter az államtól 10 éven át évi 20,000, 
összesen 200.000 koronát igért. A fentiekből  is lát-
hatólag nagyon fontos,  hogy az intézmény felvirá-
gozzék és ezért közérdekből melegen ajánljuk a szü-
lők és tanulók figyelmébe. 

— Katonai szállitás. A m. kir. központi 
ruhatár Parancsnoksága közli az érdekeltekkei 
a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparka-
mara által, hogy pályázatot hirdet alsóruhá-
zati, keztyü lábikravédő ; kardbojt, hátizsák ; 
sarkantyú, zabla, állazóláncz, kengyelvas, főző-
edény, kulacs, lóvakaró, cipész, szabó szerszá-
mok, balták, ásók, csákányok, fejszék,  vésők, 
fúrók,  szegek, drótvágóollok, stb. lámpa, j?gy-
tok, különböző gombok, hevederek, zsinegek, 
lábnyiig, lópokrócz, és czövekek, jegyzékkönyv 
és lókefék  szállítására. A szállitás határideje 
október 31 és november 30. Ajánlatok szep-
tember 13-án délelőtt 9 óráig adandók be fenti 
Parancsnoksághoz. A részletes hirdetmény a 
marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 
helyiséyében a hivatalos órák alatt megte-
kinthető. 

— Aranyat vasért. Bár az , Aranyat 
vasért*  mozgalom majdnem  a végére jutott, 
még mindig  elég sürün keresik  fel  Oya-
lókay  Sándor  főispán  urat és cserélik  be 
arany értéktárgyaikat  vasgyűrüért.  Sokan 
vannak, kik  készpénzzel  váltják  meg, vas-
györöiket.  Tekintve,  hogy a több ezer vas-
gyüröből  száz darab  sem maradt  meg ez 
uton értesítjük  újból a hazafias  közönséget, 
hogy a megmaradt  csekély  számú vas-
gyürük  még szeptember hó 15-ig naponként 
déli  12—1 óra kőzött  arany értéktárgyakért 
avagy minimális 3 korona  megváltási  őst-

LEGÚJABB. 
Ituck vára elesett. 

Budapest,  szeptember 1. 
(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnök  helyettese  a főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orosz hadszíntér, Luck vára tegnap óta a 
miénk, a mindenkor hevált felső  ausztriai salz-
burgi Rainer főherceg  nevét viselő 5'J-ik cs. 
és kir. gyalogezred szuronnyal verte ki oro-
szokat, a pályaudvaron ÓB a vártól északra 
fekvő  elsáncolt sátor-tábor körül levő hadállá-
sokkal és a menekülő ellenséggel egyidejűleg 
nyomult be a városba, amelyet esti órákig tel-
jesen megtisztított ellenségtől, megvert ellen-
ség dél- és délkelet felé  menekülő, Bohm 
Ermolli tábornok serege Bialy—Lkamiennél 
Északkelet-Galíciában ellenség harcvonalá-
tól husz kilóméterre kiterjedő szakaszon 
törve át, ez a kettős vereség arra kényszeri 
tette oroszokat, hogy összes, még a Strytól 
nyugatra küzdő erőket e folyó  mögé vegyék 
vissza, ellenség visszavonulása ma reggelre 
már a Zborow körüli harcvonalra is kiterjedt, 
Zborowot tegnap Bothmer gróf  tábornok had-
serege elfoglalta. 

Strypa mentén még tart a küzdelmes oro 
szok egvik ellentámadása. 

T gnapelőtt Kozowa környékén egy német 
és egy o-ztrálí-magyar dandárt néhány kiló 
méterre visszaszorítottak, de visszaüzésük C3l-
jából iuditott oldaltámadásunk elő1, oroszok e 
támadásunk hatásának bevárása nélkül sietve 
a Strypa keleti partjára vonultak vissza. Bu 
czasotól északra is több ellenséges támadást 
vertünk vissza, oroszok súlyos veszteségeket 
szenvedtek, a legutóbbi napokban Kelet-Gali-
cziában és Vladimir-Wolynskitől keletre ejtett 
foglyaink  száma 36 tiszt és 17,250 fóuyi  le-
génység, 34 ágyút és 123 gépfegyvert  zsák-
mányoltak. — Ez a haderő május ele je óta 
összesen 2100 tivztet és 642 500 főnyi  legény-
séget fogott  el, 394 ágyút (löveget) és 1270 
gépfegyvert  zsákmányolt. 

Olasz hadszintéren helyzet változatlan. 
A németek győzelmei. 

Berlin, szeptember 1. 
(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-

lásról  jelentik  : 
Nyugati hadszíntéren helyzet változatlan. 

Batauinetól északnyugatra egyik repülőnk lelőtt 
egy angol repülőgépet. 

Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy 
hadcsoportja Njementól keletre tová' b folynak 
a harcok. 

Grodnó nyugati arcvonalán csapataink külső 
erődvonal előtt állanak, a Sokolkáiól keletre 
fekvő  Odelszk és Abialowicskája erdőség kö-
zött tovább üldöztük ellenséget. 

Lipót bajor herceg tábornagy h; dcsoportja 
Narew felső  folyását  átlépték. IVzuzanytól 
északra ellenséget mocsaras vidéken tul vetet-
tük vissza. 

Mackensen tábornagy hadcsoportja üldözés 
tovább tartott, ahol ellenség szembefordult  ve-
lünk ott visszavetettük. 

Délkeleti hadszíntér: Bothmer gróf  tábot 
nagy csapatai ellenség makacs ellená'lásával 
szemben Zborownál és attól északra roham-
mal elfoglalták  Strypa keleti partjának magas-
lata". oroszok ellentámadásait, ameh ,-k idei* 
óráig feltartóztattak  bennünket, lebzdöttűk 

A nemet csapatok által aug. hó folyamán 
keleti es délkeleti hadszíntéren ejtfi:  föglvok 
Bcama es hadizsákmány inennvÍM?e 9nnn 
tiestre, 269 830 főnyi  l e g é n y s é g r e ^ S g 

C S A R N O K . 
Ünnepi  beszéd. 

Fáraó Simon alesperes és szépvizi örm. szert, plé-
bános nyugalomba vonulásával elmondotta: 
Dr. Fejér Gerő tb. kanonok, státusi referens. 

Nagyságos  és Főtisztelendő  Esperes, Plébános ur! 
Nagyrabecsiilt  Vendégelnie! 
Mélyen  tisztelt  Diszgyülés! 

Nagy időknek állunk szinterében, világ-
eseményeknek olyan forgatagában,  melynek 
hasonmását még nem látta a világtörténelem. 
A hóditó perzsa háborúk az ó korban, a kö-
zépkori népvándorlás vihara, az uj korban a 
napoleoni hadjáratok elenyésző törpeségek 
ahoz a végtelen óriáshoz képest, melyet nap-
jaink átkos méhe szült s zúdított elrettentő 
büntetésül a vénhedő Európára. 

Százados kulturák gyors összeomlása, az 
emberi élet tömeges pusztulása tekintetében 
talán csak a vízözön katasztrófája  hasonlítható 
össze napjainkkal. 

Ilyen időkben egy érzés uralkodhatik csu-
pán a lelkeken, mely mögött minden más, 
magán és egyéni érdeknek el kell némulnia; 
ilyen időkben az énünkről lemondó, a közért 
mindent feláldozó,  példátlan honszerelenibe 
kell összefonódnia  millók lelki világának, hogy 
a lét és nemlét, az élet és halál válaszútján 
állva, nehéz aggodalom, de édes bizakodás 
között mentsük a hazát és biztosítsuk a nem-
zeti élet évezred óta gyűjtött drága kincseit. 

És mi ennek dacára, mintegy kivonva 
magunkat pillanatra c nagy általános törvény 
alól, önszemrehányás nélkül rendezünk neked 
ünnepet, fájdalmas,  bucsutinnepet, jó lelkipász-
torunk, ki válladon 78 év terhével készülsz 
visszavonulni az öreg kor csendes magányába, 
hogy ne kelljen a fórumról  nézned tovább e 
vészterhes idők borzalmait s hogy a nemze-
tek közti végleges leszámolás napjaira fiata-
labb kezekbe hagyományozd át kis nyájad 
vezetését. 

Egy év óta vártuk a győzelmes háború 
befejezését,  hogy ha utólag is, fényes  öröm-
ünneppel ülhessük meg aranymiséd áldásainak 
kiosztását, s hogy ne csak áldásban részesül-
jünk, de jubilálhassunk is áldástosztó lelkeddel. 

Szerénységed azonban, mely eddig sem 
lürte a nyilvános ünnepeltetést, elébe vágóit 
szándékunknak; váratlanul nyugdíjaztatva ma-
gad, idő előtt siettél félreállani,  hogy a vi-
lágesemények nyomasztó hatásai alatt álló 
híveid még jubilálni se tudhassanak. No hát 
abban, hogy ne lehessen ma a szokott öröm 
és jubileum, elérted célodat. De egy érzelmet 
nem fojthat  el bennünk semmi egy érzés 
nyilvánosságra hozását nem tilthatja meg senki 
annak a kis hitközségnek, melynek 43 éven 
át voltál hűséges lelkipásztora; azt t. i. hoev 
ne érezzük a hálát, hogy ne fájjon  a lelkünk 
mikor búcsúzni készülsz tőlünk. Mert sok és 
nagy okunk van a fájdalomra. 

Személyedben lelép a vezetés teréről a bölcs 
apintatos lelkívezér, ki mindenkinek mindene 

tudott lenni részrehajlás nélkül s aki éppen 
ezert összekötő kapcsa volt mindig a szétvo-
násra hajló lelkeknek. g 1 0 

Kivonul veled kis templomunkból a szent 
buzgalom, az elo áhítat, melynek példája egy-
magában elegendő volt ahhoz, hogy minden 
ellentetes hatás dacára is fennmaradón  á szi-
vekben az apák hite, istenfélelme  s a vallás-
hoz vaó ragaszkodás; nem lesz látható a pap, 
az ájtatosságaiba elmélyedő áldozár, ki szivé-
nek salaktalan áldozatját, az imádságot a 
S f / l n l p i  "entmisével együtt szüntelenül 
halih ó b e , h i v e i é r t az Istennek; nem lesz 
hal ható a fáradhatatlan  ajak, melyen oly 
- í r Sírt végig gyermekkori emlékeink 
szerint ünnepek vigiliáin a keleti vecsernyék 
iajaalmas, szomorú melódiája. 

Búcsúzó öregkoroddal letűnik az ai értc-
Kes, szellemi munkaerő, mely zajtalanul han-
gyaszorgalommal gyűjtögetted sok apró ad!-
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— Haláloaás. Fejér Geró hősi haláláról, 
melyről lapunkban már megemlékeztünk, a 
család1 az alábbi gyászjelentést adta ki: Pro 
patria! Fájdalomtól sújtott lélekkel, szomorúan 
jelentjük, hogy a sok jelességgel ékeskedő 
gyermek, áldozatkész testvér, szerető unoka 
es hü rokon, családunk büszkesége és remény-
sége Fejér Geró III-ad éves orvosnövendék, a 
cs. és kir. 51. gyalogezred hadapródjelöltje, 
élete 22-ik évében Radomnál. Orosz-Lengyel-
országban, magasztos hivatásának önfeláldozó 
teljesítése közben halálosan megsebesült és 
Bécsben a 9. BZ. hadikórházban folyó  hó 11-én 
a végső szentségek buzgó felvétele  után hősi 
halált halt. Drága tetemét szülőfalujába,  Szép-
vízre hazaszá ítva, folyó  hó 23-án helyeztük 
örök nyugalomra a külső temetőben, az édes 
honi földbe,  melyért naRyra hivatott ifjú  éle-
tét oly korán áldozta fel.  A becsület mezején 
esett el a hazáért, melyért már eddig is oly 
sokan hulltak el legjobbjaink a hosszú harc 
alatt. Emlékét fájó  kegyelettel őrizzük s őrizni 
fogja  a nemzeti kegyelet is. Oikszépviz, 1915. 
évi augusztuz hó 24 én. Fejér Jakab és Jánossy 
Elvira szülők. Özv. JánoHsy Gergelyné nagy-
anya. Fejér Juliska és Fejér Pistuka testvérek. 

— Csikmadéfalvai  és rákosi Sárossy Antal 
nyugalmazott kir. járásbirósági irodatiszt, 64 
éves korában, folyó  évi augusztus hó 24-én 
meghalt, Csikszentmártonon. 

— Mihály István fölbirtokos  és kereskedő 
59 éves korában, folyó  év szeptember hó 1-én 
meghalt, Karczfalván.  Temet.se folyó  hó 3-án 
d. e. 11 órakor lesz. 

— Marosvásárhely püspöki szókhely. 
Mint a Marosvásárhelyen megjelenő „Székely 
Napló'-ban olvassuk a magyar gör. kath. vi-
káriatus Marosvásárhelyen lesz. Ezen hir a 
vikáriátushoz közel álló szathmári újságok sze-
rint is bizonyos már. A kultusz kormány tár-
gyalásokat folytat  a marosvásárhelyi minorita 
szetzettel az iránt, hogy a rendházat és a 
templomot engedje át a magyar gör. kath. 
püspökség számára. 

— A i E. M. E . E . budapes t i ko l l ég iumából 
eddig 20-an vonultuk a harctérre. Ennek, következ-
tében a kollégium kormányzó-tanácsa, melynek tagjai 
közt egy Ahmet Hikmet török főkonzul,  Ilosvay La-
jos és Molnár Viktor aktiv és ny. kultuszminiszteri 
államtitkárok, Hevesi Simon dr. főrabbi  stb. talál-
hatók, legutóbb Qlést tartva, intézkedett az ujabb 
felvételek  tárgyában. Felvétetett Mehemed Vahid 
török ifjú  is. Azonban néhány hely még mindig üres. 
Ez okból 16- és szakiskolai hallgatók részéről a kol-
légium Vilmos császár-ut 55. szám alatti igazgatósá-
gához még mindig folyamodni  lehet s kivételesen 
felvétetnek  középiskolai tanulók is. Az intézet, mely-
ben a tanév szerint 10 hónapra fizetendő  havi 100 
koronáért és némi hadipótlékért lakást, fűtést,  vilá-
gítást, naponta négyszer bő és tápláló étkezést, fel-
ügyeletet, szakértő vezetést és orvosi gondozást le-
het kapni, a legnagyobb horderejű intézmény azáltal, 
mert az erdélyi és anyaállambeli ifjakon  kívül a ve-
lünk rokon, vagy rokonszenvező török, bolgár, bos-
nyák, perzsa, lengyel, örmény, finn  és más turáni 
népek ifjainak  is a Budapesten való tanulhatásra al-
kalmat akar nyújtani, miáltal már ifjúkorban  a ma-
gyar tanulókkal oly megismerkedés es összeburátko-
zás történik, melynek gyümölcse a későbbi közgaz-
dasági és nemzetközi érintkezések rendjén fog  érez-
hetővé válni. A török kormány, valamint a bolgár 
kormány is, utóbbi Stojanoff  főkonzul  utján messze-
menő anyagi támogatását helyezte kilátásba és az 
esetre, ha az intézet kifejlik,  Még Zichy János gróf 
kultuszminiszter az államtól 10 éven át évi 20,000, 
összesen 200.000 koronát igért. A fentiekből  is lát-
hatólag nagyon fontos,  hogy az intézmény felvirá-
gozzék és ezért közérdekből melegen ajánljuk a szü-
lők és tanalók figyelmébe. 

— Katonai szállítás. A m. kir. központi 
ruhatár Parancsnoksága közli az érdekeltekkel 
a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparka-
mara által, hogy pályázatot hirdet alsóruhá-
zati, keztyü lábikravédó; kardbojt, hátizsák ; 
sarkantyú, zabla, állazóláncz, kengyelvas, főző-
edény, kulacs, lóvakaró, cipész, szabó szerszá-
mok, balták, ásók, csákányok, fejszék,  vésők, 
fúrók,  szegek, drótvágóollok, stb. lámpa, j?gy-
tok, különböző gombok, hevederek, zsinegek, 
láhnyüg, lópokrócz, és czövekek, jegyzékkönyv 
és lókefék  szállítására. A szállítás határideje 
október 31 és november 30. Ajánlatok szep-
tember 13-án délelőtt 9 óráig adandók be fenti 
Parancsnoksághoz. A részletes hirdetmény a 
marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 
helyiséyében a hivatalos órák alatt megte 
kinthetó. 

— Aranyat vasért.  Bár az .Aranyat 
vasérta  mozgalom majdnem  a végére jutott, 
még mindig  elég sörön keresik  fel  Gya-
lókay  Sándor  főispán  urat és cserélik  be 
arany értéktárgyaikat  vasgyürüért.  Sokan 
vannak, kik  készpénzzel  váltják  meg, vas-
gyűrűiket.  Tekintve,  hogy a több ezer vas-
györüből  száz darab  sem maradt  meg ez 
uton értesítjük  újból a hazafias  közönséget, 
hogy a megmaradt  csekély  számú vas-
gyürük  még szeptember hó 15-ig naponként 
déli  12—1 óra között  arany értéktárgyakért 
avagy minimális 3 korona  megváltáéi  ősz-

szegért  kiválthatók  Gyalókay  Sándor  főis-
pán urnái. A hazafias  mozgalom oly párat-
lanul  szép sikert  ért el Csikvármegyeben, 
hogy kívánatos  volna, miszerint a megma-
radt  csekély  számú vasgyürúk is kivaltas-
S a D — ' Cukrot szállítunk Romániának. 
A román pénzügyi kormány 250 vaggon cuk-
rot reudelt Ausztria-Magyarországon. A cukor 
vételára 45 bani kilogrammonként. Megfelelő 
rekompenzációk ellenében a cukrot Predeálon 
át szállítják Romániába. 

— Női kereskedelmi tanfolyam.  A 
brassói áll. polgári leányiskolával kapcsolatban 
levő női kereskedelmi tanfolyamra  az iyio—io. 
Unévre a beírások szeptember hó 1—16-ig d. u. 
3—5 óráig a törvényszéki palota eaküdtszéki 
termében történnek. A tanfolyam  szervezetet 
illető minden egyébről az érdeklődőknek a noi 
kereskedelmi tanfolyam  igazgatósága írásbeli 
megkeresésre készséggel nyújt felvilágosítást. 
Cira: Női Kereskedelmi Tanfolyam  igazgató-
sága, BrasBÓ, Rezsó-körrét 1. szánL 

LEGÚJABB. 
Luck vára elesett. 

Budapest,  szeptember 1. 
(Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér-

kari  főnők  helyettese  a főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orosz hadszíntér, Luck vára tegnap óta a 
miénk, a mindenkor bevált felső-ausztriai  salz-
burgi Rainer főherceg  nevét viselő 59-ik cs. 
és kir. gyalogezred szuronnyal verte ki oro-
szokat, a pályaudvaron és a vártól északra 
fekvő  elsáncolt sátor-tábor körül levő hadállá-
sokkal és a menekülő ellenséggel egyidejűleg 
nyomult be a városba, amelyet esti órákig tel-
jesen megtisztított ellenségtől, megvert ellen-
ség dél- és délkelet felé  menekülő, Bohm 
Ermolli tábornok serege Bialy—Lkamiennél 
Északkelet-Galíciában ellenség harcvonalá-
tól husz kilóméterre kiterjedő szakaszou 
törve át, ez a kettős vereség arra kényszeri-
tette oroszokat, hogy összes, még a Strytöl 
nyugatra küzdő erőket e folyó  mögé vegyék 
viasza, ellenség visszavonulása ma reggelre 
már a Zborow körüli harcvonalra is kiterjedt, 
Ztiorowot tegnap Bothmer gróf  tábornok had-
serege elfoglalta. 

Strypa mentén még tart a küzdelmes oro-
szok eeivik ellentámadása. 

T guapelőtt Kozowa környékén egy Lémet, 
és u»y o-ztráli-magyar dandárt néhány kiló-
méterre visszaszorítottak, de visszaüzésüíi cM-
jából iuditott oldaltámadásunk elő1, oroszok e 
támadásunk hatásának bevárása nélkül sietve 
a Strypa keleti partjára vonultak visszx Bu 
czasotól északra is több ellenséges támadást 
vertünk vissza, oroszok súlyos veszteségeket 
szenvedtek, a legutóbbi napokban Kelet-Gali-
cziában és Vladimir-Wolynskitől keletre ejtett 
foglyaink  száma 36 tiszt és 17,250 főuyi  le-
génység, 34 ágyút és 123 gépfegyvert  zsák-
mányoltak. — Ez a haderő május ele je óta 
összesen 2100 tisztet és 642 500 főnyi  legény-
séget fogott  el, 394 ágyút (löveget) és 1270 
gépfegyvert  zsákmányolt. 

Olasz hadszintéren helyzet változatlan. 
A németek győzelmei. 

Berlin, szeptember 1. 
(Hivatalos.)  A német nagy főhadiszál-

lásról  jelentik  : 
Nyugati hadszíntéren helyzet változatlan. 

Bataumetól északnyugatra egyik repülőnk lelőtt 
egy angol repülőgépet. 

Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy 
hadcsoportja Njementől keletre tová'.b folynak 
a harcok. 

Grodnó nyugati arcvonalán csapataink külső 
erődvonal előtt állanak, a Sokolkától keletre 
fekvó  Odelszk és Abialowicskája erdőség kö-
zött tovább üldöztük ellenséget. 

Lipót bajor herceg tábornagy b: ilesoportja 
Narew felső  folyását  átlépték. I'rzuzanytól 
északra ellenséget mocsaras vidéken tul vetet-
tük vissza. 

Mackensen tábornagy hadcsoportj.i üldözés 
tovább tartott, ahol ellenség szembefordult  ve-
lünk ott visszavetettük. 

Délkeleti hadszíntér: Bothmer gróf  tábot 
nagy csapatai ellenség makacs ellenállásával 
szemben Zborowoál és attól északra roham-
mal elfoglalták  Strypa keleti partjának magas-
latait, oroszok ellentámadásait, ameh ,-k ideie-
óráig feltartóztattak  bennünket, leUzdöttük 

A német csapatok által aug. hó folyamán 
keleti és delkeleti hadszintéren ejteí; foglyok 
s'iáma és hadizsákmány mennviM irn onm 
fette,  269 839 főnyi  leiaységrT 4 b « K 

9 200 áevura és sokkal több mint 560 gép 
fegyverre  emelkedett, ebből Kownora kerek 

F X 90 000 fogoly  ós 827 agyú, Nowogeor-
S w í k r e p S ktrek számban 90.000 (köz-
tük 15 tábornok ós több mint egyezer mas 
Sut) 1200 ágyú és 150 gépfegyver  esik. Az 
£ u k ós gépfegyverek  összeszámlálása Nowor 
eeorgiewskben azonban még nincs lezárva, 
Kownóban pedig a gépfegyverek  megszámlá-
lása még meg sem kezdődött, osszegezesben 
felsorolt  számok tehát még tömegesen emel-
kedni fognak,  lőszer, élelmiszer ea zabkesjslet 
mennyisége mindkét várban egyelőre at sem 
tekinthető. . , ... , 

A német ós osztrák-magyar csapatok aital 
május 2-ika, vagyis tavat-zi hadjárat kezdete 
óta Galicziában ejtett foglyok  szama immár 
egy milliónál sokkal többre_emelkedett. 

C S A R N O K . 
Ünnepi  beszéd. 

Fáraó Simon alesperes és szépvizi örm. szert, plo-
bános nyugalomba vonulásával elmondotta: 
Dr. í'ejér Gerő tb. kanonok, státusi referens. 

Nagyságos  és Főtisztelendő  Esperes, Plébános ur! 
Nagyrabecsiilt  Vendégeink! 
Mélyen  tisztelt  Diszgyülés! 

Nagy időknek állunk színterében, világ-
eseményeknek olyan forgatagában,  melynek 
hasonmását még nem látta a világtörténelem. 
A hóditó perzsa háborúk az ó korban, a kö-
zépkori népvándorlás vihara, az uj korban a 
napoleoni hadjáratok elenyésző törpeségek 
ahoz a végtelen óriáshoz képest, melyet nap-
jaink átkos méhe szült s zúdított elrettentő 
büntetésül a vénhedő Európára. 

Százados kulturák gyors összeomlása, az 
emberi élet tömeges pusztulása tekintetében 
talán csak a vízözön katasztrófája  hasonlítható 
össze napjainkkal. 

Ilyen időkben egy érzés uralkodhatik csu-
pán a lelkeken, mely mögött minden más, 
magán és egyéni érdeknek el kell némulnia ; 
ilyen időkben az énünkről lemondó, a közéri 
mindent feláldozó,  példátlan honszerelembe 
kell összefonódnia  millók lelki világának, hogy 
a lét és nemlét, az élet és halál válaszútján 
állva, nehéz aggodalom, de édes bizakodás 
között mentsük a hazát és biztosítsuk a nem-
zeti élet évezred óta gyűjtött drága kincseit. 

És mi ennek dacára, mintegy kivonva 
magunkat pillanatra e nagy általános törvény 
alól, önszemrehányás nélkül rcndezUnk neked 
ünnepet, fájdalmas,  bucsuünnepet, jó lelkipász-
torunk, ki válladon 78 év terhével készülsz 
visszavonulni az öreg kor csendes magányába, 
hogy ne kelljen a fórumról  nézned tovább e 
vészterhes idők borzalmait s hogy a nemze-
tek közti végleges leszámolás napjaira fiata-
labb kezekbe hagyományozd át kis nyájad 
vezetését. 

Egy év óta várluk a győzelmes háború 
befejezését,  hogy ha utólag is, fényes  öröm-
ünneppel ülhessük meg aranymiséd áldásainak 
kiosztását, s hogy ne csak áldásban részesül-
jünk, de jubilálhassunk is áldástosztó lelkeddel. 

Szerénységed azonban, mely eddig sem 
tűrte a nyilvános ünnepeltetést, elébe vágott 
szándékunknak ; váratlanul nyugdíjaztatva ma-
gad, idő előtt siettél félreállani,  hogy a vi-
lágesemények nyomasztó hatásai alatt álló 
híveid még jubilálni se tudhassanak. No hát 
abban, hogy ne lehessen ma a szokott öröm 
és jubileum, elérted célodat. De egy érzelmet 
nem fojthat  el bennünk semmi, egy érzés 
nyilvánosságra hozását nem tilthatja meg senki 
annak a kis hitközségnek, melynek 43 éven 
át voltál hűséges lelkipásztora; azt t. i. hogy 
ne érezzük a hálát, hogy ne fájjon  a lelkünk 
mikor búcsúzni készülsz tőlünk. Mert sok és 
nagy okunk van a fájdalomra. 

Személyedben lelép a vezetés teréről a bölcs 
tapintatos lelkívezér, ki mindenkinek mindené 
tudott lenni részrehajlás nélkül s aki éppen 
ezert összekötő kapcsa volt mindig a szétvo-
násra hajló lelkeknek. 

Kivonul veled kis templomunkból a szent 
buzgalom, az elo áhítat, melynek példája egy-
magában elegendő volt ahhoz, hogy minden 
ellentétes hatás dacára is fennmaradjon  a szi-
vekben az apák hite, istenfélelme  s a vallás-
hozva ó ragaszkodás ; nem lesz látható a pap, 
az ájtatossagaiba elmélyedő áldozár, ki szivé-
nek salaktalan áldozatját, az imádságot a 
miţiaennapi szentmisével együtt szüntelenül 
F i Ü^, b e h i v e i é r t az Istennek; nem lesz 
hallható a fáradhatatlan  ajak, melyen oly 
mélabúsan sírt végig gyermekkori emlékeink 
szerint ünnepek vigiliáin a keleti vecaernyék 
lajdalmas, szomorú melódiája. 

Búcsúzó öregkoroddal letűnik az az érté-
Kés, szellemi munkaerő, mely zajtalanul, han-
gyasaorgalQmmal gyűjtögette a sok apró ada-
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tot az egyes családokról s mentette meg a 
pusztulástol a feljegyzésre  méltó emlékeket ; 
ki hull a hagyományok láncolatából az élőka-
pocs, mely a nyelvét, szokásait felejtő  ujabb 
nemzedeket összekötötte a múlttal; s mint 
utolsó örményül tudó férfi  tagjában elvonul 
e hitközség Malakiás prófétája,  aki még ősei 
nyelvén szólhatott népéhez. 

_ A szegények is fogják  érezni hiányát a 
bőkezű adakozónak, aki szerény életmód mel-
lett megtakarított filléreivel  nemcsak az utca 
szegényeit segítette s szárította fel  sok házi 
szegénynek könnyét, de nem régen 5000 ko-
ronás szegényházi alapítvánnyal örökítette meg 
nevét. 

Kedves Urambátyám 1 Nem tartoztál azok 
közé, kik a mnnka tüneményes eredményeivel 
a nyilvánosság tapsai között töltik meg a 
közélet színterét; életed hatása olyan volt, 
mint az éj harmatáé és mint a föld  rétegeiben 
szivárgó, guruló vizcseppé, mely az egész 
föld  arculatán, az illatos füvekkel,  virágokkal 
hímzett puha, zöld bársonytakaróban fejti  ki 
erejét láthatatlanul. Példás szerénységeddel 
megmutattad, hogy egyedül az alázat teszi 
becsültté az embert, naggyá a lelket. 

Fájdalommal vesz bucsut tőled a Szent-
háromság-egylet is, ez a közel 200 éves múlt-
tal biró, a hitközség terheinek hordozásában 
páratlan áldozatkészségü társulat, melynek az 
anyagiakban való megerősödése, legszebb vi-
rágzási korszaka Barackos megvételével neved-
hez iüzödik. Az egylet évkönyvei, mint hü 
sáfárét,  az Izsák Antalok mellé helyezik em-
lékedet. 

Ezen egylet a maga és a hitközség nevé-
ben örökhálájának jeléül egy értékes, mübecs-
csel biró kelyhet nyújt át neked azzal a ké-
réssel, hogy töltsd itt életed hátralevő napjait, 
s hogy mint aranymisés pap e kehelyből mu-
tatva bc Istennek a legszentebb áldozatot, 
még sokszor foglald  mementóidba volt híve-
idet. 

Miért is mennél el innen? Hol találnál 
ennél édesebb helyet a világon? Tudnál-e 
távol élni azoktól, kiknek a gyóntatószékben, 
a négyszemközti csendes elbeszélgetésekben 
vigasztalója, élő hited példájával mentő hor-
gonya voltál a fájdalmak  közepette. Tudnál-e 
pihenni más földben,  mint abban, amelybe 
43 éven át temetted apáinkat, testvéreinket. 

Neked itt kell maradnod köztünk 1 Erényeid 
jutalmául Isten szép korral áldott meg, talán 
azért is, hogy élő ujjmutatója légy hiveid előtt 
annak a fontos  igazságnak, hogy önmegtagadó, 
erényes fiatal  élet nélkül nincs boldog öreg-
kor. Nekünk erre a tanulságra nagy szükségünk 
van. Rövid 30 év alatt megdöbbentően leszállt 
véreink életkorának átlaga; a 60 évet a férfiak 
alig érik el; legtöbbje 50 év körül dől ki a 
munka mellől. Ma csak apa van és fiu;  a 
nagyapák, dédapák, a multak emlékeinek és 
kegyeletes példáinak áthagyományozói, kiknek 
egykor a gyermeknevelés volt legszebb fela-
datuk, többé már nincsenek. S mivel a gyer-
meknevelésre a fárasztó  mindennapi munka 
között a szülők képtelenek, szerencsétlensé-
günkre megérjük azt, hogy lassanként egészen 
lesülyed bennünk a rideg, számító ész mögött 
az érzelmi világ, s ezzel kiszakad életünknek 
az a fele,  mely boldogságunknak volt hordo 
zója ; elborul életünk égboltján az a pátriár 
kális fény  és derű, mely oly ragyogóan ara-
nyozta be gyermekéveinkben 30—40 év előtt 
még e kis sziget társadalmának életét. 

Elérted ősapáink korát, hogy lásd kezeid 
munkájának gyümölcsét az unokákban is. Isten 
meg engedte érned azt a vigasztalást, hogy 
lelkipásztorkodásod utólsó tényeként eltemet-
hesd holnap azt a fiatal  hőst, kinek önvére 
áldozatja a hazáért örök dicsősége marad en-
nek a hitközségnek és társulatunknak. 

Oh drága öcsém, hadd szenteljek pár szót 
szeplőtlen emlékednek is e napon, mikor bu-
csut veszünk az egykor téged is oly gonddal 
nevelő jó lelki pásztortól. Te vagy a társulat 
első harctéri halottja, — méltó arra, hogy em-
léked márványba vésve örökittessék meg az 
utókor számára. Óh milyen fájón  s még is 
édesen emlékezem vissza azokra a tavaszi dél 
utánokra, melyeken el-elgondolkozva a haza 
sorsán nehéz aggodalmak között mondtam 
neked: «Egyik levelet a másik után kapom, 
de most, mikor élet-halál-harcát vivja a nem-
zet, senki kedvéért be nem állanék katona-
szabaditónak». Te erce felegyenesedtél  azzal 
a kijelentéssel: «Gerő bácsi, hagyom itt a csa-
patkorházat, osztatom be magam a menetszá-
zadba, megyek a frontra». 

Igen gyönyörű jelemed a frontra  vitt, ahol 
halálmegvetéssel, golyózáporban, kimerülésig 
menő erőfeszítések  között szedted össze két 
és fél  hónapon it századod sebesültjeit. Aztán 

téged is megkoszorúzott a hősök halálának 
glóriájával a nemzeti géniusz. Beteg ágyadon, 
mikor tnár érezted a biztos halált, öt napon 
keresztül csak Isten, az édes haza és drága 
szülőidnek neve volt szüntelen hidegülő ajka-
don, s elmondhattad sebesült kórházi barátod-
nak, ntólsó óráid vigasztalójának, lelki világod 
megörökitőjének ezen nevezetes szavakat: 
„Becsületes voltam, becsülettel  haluk  meg a ha-
záért  tudom  biztosan, hogy a mennyországba 
jutok-'.  Drága öcsém! A milyen volt életed, 
— egy becsületes munkával, szorgalommal, 
Istenfélelemmel,  protekció nélkül való küzdel-
mes felemelkedés  a legelsők közé az egye-
temen, olyan volt halálod is, — a hős lelkek 
legkiválobbjának halála; megdicsőülése az 
Isten, haza és a szülők iránti kegyeletes, leg-
szentebb szeretetnek. Legyen emléked áldott 
örökre; hirdesse példás életedet diszes már-
ványtábla templomunk faláról  a jövendő nem-
zedékeknek! 

Hogy ilyen szülőttje lehetett e hitközség-
nek, abban neked is részed van, jó lelkipász-
torunk. Te is egyik megvetője voltál hős lelke 
erényeinek. Szolgáljon hát ez az eset is vigasz-
talásodra, mint életed sikereinek egyik leg-
szebb jele. 

Köztünk kell maradnod azért is, mert pél-
dát akarunk mutatni a világnak, hogyan lehet 
és kell a jó papot megbecsülni. Jóvá akarjuk 
tenni személyedben öregséged megbecsülésé-
vel azon esetleges hibákat, amiket gyarlóság-
ból boldogult szüleink ellen egykor elkövettünk. 

Ki is őrizné meg majd hálásabban emlé-
kedet. mint az a nyáj, melynek közel félszá-
zadon át voltál önfeláldozó,  hü pásztora ? Hisz 
a jó pásztor «emlékezete — a biblia szerint 
— nem enyészik el; neve nemzedékről nemze-
dékre száll s dicséretéről beszél hosszú idő-
kön át a gyülekezet». 

Igen, beszél a gyülekezet; beszélni fog 
rólad is e hitközség, e társulat; beszélni fog, 
de kitudja meddig? Hiszen ugy érzem, hogy 
amikor téged bucsuztatunk, akkor egyúttal te-
mettünk is. Temetjük a 250 éves multat, temet-
jük egy idegenből ideszakadt kis néptöredék-
nek különleges sajátos életét. Veled lezáródik 
az erdélyrészi örménység e kis szigetének tör-
ténete ; a mai nappal végleg elnémulnak a 
saragáiiok,  ismeretlen fogalommá  lesz kávúzán-
jával együtt a brasztava,  nem zeng többé fiatal-
ságunk kardalában az ősők nyelvén az ünnepi 
ávedisz.  A régi dolgok, emlékek veled mind 
elmúlnak, uj nemzedék nő fel  uj felfogással, 
mely őseinek múltját, harmadfélszázados  faji 
és nyelvi sajátságait már csak könyvekből fogja 
ismerni. 

Ez a nemzedék már fel  is nőtt: nyelvben, 
szokásban, érzésben, felfogásban  már eggyé 
olvadt azzal a dicső, nemes fajjal,  mely most 
irja vérével a történelem legszebb lapját, most 
alapozza fiainak  holttestével a világtörténelem 
legújabb korszakát. 

Mélyentisztelt Diszgyülés I Kedves Véreim ! 
Mikor egy ilyen határmesgyén állva bucsuzunk 
a mult egyetlen képviselőjétől, az utolsó ör-
ménytől, tekintsünk mély megiletődéssel, szent 
hálával az államalkotó, honfenntartó,  nagy lelkű, 
lovagias magyarnemzetre is s annak vitéz ke-
leti őrszemére, a székelységre, mely hontalan, 
bujdosó őseinknek e szűk bércek között hazát, 
haló poraiknak csendes nyughelyeket adott. 
Legyen áldott e föld  minden röge, legyen ál-
dott e nép minden fia,  mellyel jó és balsors-
ban, öröm és bu, dicsőség és megpróbáltatás 
között akarunk és fogunk  osztozni az idők 
teljességéig. 

Téged pedig búcsúzó, jó lelki pásztorunk, 
ki emelt fővel  mondhatod magadról: «Istenem, 
szent hazám, megtettem, megfizettem  mind, 
mivel csak tartozám» arra kérünk, virrassz 
imádságos lelkeddel még sokáig az elhagyott 
nyáj fölött.  A ránk fordított  sok jóért mindig 
hálás lesz irántad szivünk, az Ég pedig meg-
fizet  neked bőségesen. 

Isten áldjon meg, Isten éltessen I 

FOGAK! 

NYÍLT TÉR.*) 
Nyilatkozat. 

Miután arról értesültem, hogy a folyó  évi 
augusztus hó 6 án Sztankó Zoltán és Mamira 
József  urak között felmerült  Hutter-kávéházi 
afférral  az én nevemet is — nem a legked-
vezőbb meg világi tásban — kapcsolatba hozták, 
hogy mindenféle  álhireszteléseknek elejét ve-
gyem, kijelentem, hogy az emiitett éjszakán 
egyáltalán ott se voltam s nekem senkivel 
Bemmiféle  összetűzésem nem volt. 

Csíkszereda, 1915. augusztus 30. 
Ant&lóczy János. 

brassói Greising Albert 
müfogspecialista 

Közóhajra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-
orvosi műtéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér-
zéíle'r.niitéastí!, arany 
és mas töméseket; 
készít müfogakat  éa 
teljes fogsorokat  száj-
padlás u6!kü!, korona 
éa hídmuukálatokat. 

10 évi garancia! 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

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

15— 

Lakása: Kossuth Lajos-utca 8. sz, 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele 
lflaséget  a Szerk. 

Szám: 17 — 1915. 
közb. 

Hirdetmény. 
Zsögöd község erdóügyi közbirtokos-

ság,^oak Zsögöd község határában fekvó 
mintegy 1100 kat. hold kiterjedésű erdő 
és lsgeiö birtokán gyakorolható vadá-
szati jognak 1915. évi augusztus hó 
1-től, 1921. évi juliu9 hó 31 ig terjedő 
6 (hai) egymásután következő évre 
leendő bérbeadása céljából Zsögöd köz-
ség házában 1915 évi október hó 
3 án délután 2 órakor zárt írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvánoa azóbeli 
árverés fog  tartatni. 

Bővebb felvilágosítás,  valamint a 
bérbeudiindó vadászterületről szóló álta-
lános árverési és szerződési feltételek 
Zsögöd község erdőügyi közbirtokossá-
gának elnökségénél szerezhetők be. 

Zjögöd község erdöügyi közbirto-
kossága. 

Z s ö g ö d , 1915. évi augusztus hó 
28 án. 

Nagy Károly, 
közb. elnök. 

Gal János, 
közb. jegyző. 

Szám 91—1915. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Aluiirt kiküldött biiósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbí-
róságnak 1915. évi Pk. 1610. számú végzése 
következtében dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által 
képviselt Csikdelnei közbirtokosság javára 500 
koronu — fillér  s járulékai erejéig 1914. évi 
május hó 14-én foganatosított  kielégitési vég-
rehajtás utján le- cs felülfoglalt  és 3000 koro-
nára becsült következő ingóságok, u. m.: 
marhaállományok, széna takarmány stb. stb. 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1915. évi Pk. 1610. számú végzése foly-
tán 500 korona — fillér  tőkekövetelés, ennek 
1913. évi szeptember hó 1. napjától járó 5e/0 
kamatai, V,0/0 váltódij és eddig összesen 200 
korona — fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig végrehajtást szenvedők laká-
sán C s i k d e l n é u leendő megtartására 
1916. szeptember 16. napjának délelőtti 
10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t. c. 107. ós 108. §-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, 
szükség esetén becsárou alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat másek is le és felülfoglaltatták  s azokra 
kielégitési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t. c. 120. §• értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszereda, 1915. évi augusztus hó 
26 ik napján. 

Molnár Sándor, 
kir. blr. végrehajtó. 
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Szövetek! 
Selymek! 
Bársonyok! 
Szalagok! 
Csipkék ós 
Diszek! 

. B i a 

DIVATÁRUHÁZ! 
B E R B E K A R ÉS C Z I N K 
Kolostor-utca 7. szám. # BRASSÓ • Telefon  szám 4<0. 

m Újdonságok minden idényre naponta érkeznek! m 
Angol és francia  ruhák elkészítését elvállaljuk! 50-50 

Menyasszonyi 
kelengyék! 

Asztalnemiiek! 
Blúzok! 
Pongyolák és 
Női kabátok! 

126. szám. 3-3 
1915. 

Hirdetmeny 
a csikszeredai m. kir. áll. kerté-
szeti telep készletéből az 1915. év 

őszén és 1916. év tavaszán 
el a dó 

5500 drb egy éves és 17000 drb 2 éves 
alma vadcsemete; 

14000 drb egy éves és 1500 drb 2 éves 
körte vadcsemete; 

1850 drb egy éves és 350 drb 2 éves 
gyökeres ribizke; 

3000 drb nemes málna-tő; 
2000 drb kiváló minőségű eper palánt; 
15000 drb vegyes lüzdugvány; 
1400 drb egy éves és 400 drb 2 éves 

spirea dou Îosi. 
Ugy az őszi, mint a tavaszi vásár-

lásra előjegyzéseket akár Írásban, akár 
szóban — a hivatalos órákban, 1915. 
szeptember hó 15-ig — elfogad  a m. 
kir. áll. kertészeti telep irodája (Csík-
szereda, Mikó utca, a töivényszéki pa-
lota mellett). 

Az eladási feltételek  az irodán szín 
tán megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1915. évi augusztus hó 
15-én. 

A telep vezetősége. 

A brassói evang. helységü nő-
egylet háztartási iskolája, ne-

velő- és tápintézete 
jómódú családokból való fiatAl  leányoknak 
szabadon fekvő  házban, melyhez kert is tar-
tozik, kitűnő egészséges lakhelyt és legjobb 
alkalmat nyújt a polgári s finom  konyha 
megtanulásához és vezetéséhez. Az öthónapos 
tanfolyamok  szept. 1-jétól január végéig és 
február  1-jétól junius végéig tartanak. Bécs-
ben és Németországban kiképzett derék taní-
tónők. Közelebbi felvilágosítás  és tanterv 
Schnell Frida elóljárónó utján (Fekete utca 6 ) 

ingyen kapható. 3—3 
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Férfi fehérneműt 
mérték szerint ajánl, saját gyárt-
mányút, legolcsóbb árak mellett ¥ 
Gross Frigyes, fehérnemű -
készitö Brassó, Kapn-U. 34. 
Megrendelések pontosan eszkö 
zöltetnek. Ingeknél csak a nyak-
bőségei és alsó-nadrágoknál a 
hossz- és övbőséget kell megadni. 

: 

Gimnáziumi, polgári leányiskolái és elemi 
ISKOLAI TANKÖNYVEK 

körzök, füzetek,  festékek,  mindennemű i s k o l a i nyomtatványok és felszerelési  cikkek a 
legjutányosabb árak mellett beszerezhetők VAKAR L. könyvkereskedéseben, Csíkszereda. 

Építkezők figyelmébe! 
Bátorkodom a nagyérdemű közönség becses tudomásara hozni, hogy 
a mai naptól kezdődőleg, C s í k s z e r e d á b a n a már több éven at 
fennálló  é p i t e s i a n y a g - é s c e m e n t a r u r a k t a r o m a t 

ÉPÍTÉSI ÉS TERVEZÉSI IROPÁVAL KIBŐVÍTVE 
tovább vezetni óhajtom, mielőtt a tisztolt építeni szándékozók építke-
zéseiket megkezdenék a saját érdekeikben építési irodámat felkeresni 
méltóztassanak, mivel a mai kor igényeinek megfelelően,  minden o 
szakmába vágó építkezést és tervezést a legmesszebbmenő verseny-
képességgel modern kiviteiben, pontos szavatosság mellett vállalhatom 
el, felvilágosításokat  minden kötelezettség nélkül, bármely időben, minden 
építeni szándékozónak díjtalanul rendelkezésére állok. Kiváló tisztelettel 

Nagymihály Sándor, építési vállalkozó 
Csíkszeredában, Kossuth Lajos-utca. Távbeszélő 46. szám. 
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ÜZLET ÁTHELYEZÉS! 
Krtesitjük Csíkszereda város és vidéke közönségét, hogy Csíkszeredában a 
Kossuth Lnjus-utcáli;iu(L;'izárDomokos-féle  ház) már évtizedek óta fenálló 

FÉRFI ÉS NŐI FOPRÁSZ-ÜZLETEINKET 
1914. évi október hó 1-én áthelyeztük az Apafii  MihAly-utcába 
(Jakab Gyula-féle  ház, a Huiter-szállodával szemben). A borbély-üzlet 
mellett külön bejárattal van a női fodrász-terem,  kényelmesen be-
rendezve, hol elvállalunk mindennemű női hajmunkát és délutánonként 
hygienikus fejmosást  villanyszáritóval (meleglevegővel). Midőn ezt î en 
tisztelt vendégeinknek nzives tudomására hozzuk, nem mulaszthatjuk 
el, hogy köszönetet ne mondjunk eddigi pártfogásukért  s egyben kér-
jük, hogy jövőre is szíveskedjenek támogatni s viszont mi is biztosít-
juk vendégeinket a szolid kiszolgálásról. Maradunk kiváló tisztelettel' 

Szabó Lajos és neje, férfi  és noi fodrász. 
Raktáron tartunk mindennemű kész hajmunkákat ós női pipere cikkeket. 

PMig 

H E G Y E S S Y L A J O S 
első gyergyói asztafosáru-gyára Gyergyószentmiklóson. 

Nagy termelés mindenféle  épület asztalos 
munkákban. Dus raktárt tartok sajátkészítésű 
bútoraimból, úgyszintén kárpitos árukból is 

Meghívásra személyesen megjelenek. 
Árajánlattal szívesen szolgálok. 

és teljes fogsorok,  szájpadlás 
nélkül, foghúzás,  fogtömés. 
arany koronák és arany h idak. 

GerőArthur 
vizsgázott fogtechnikus 

Brassó, Kolostor-utca 31. sz. 
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