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| Kéziratok nem adatnak vissza. 

A háború. 
Déltiroli és olaszországi diadalaink 

méltó feltűnést  keltenek mindenfelé.  A 
semleges sajtó legnagyobb elismeréssel 
adózik hadseregünk páratlan teljesítő-
képességének és alig talál szavakat 
annak a gondos körültekintésnek a fel-
magasztására, mellyel hadvezetésünk ezt 
az offenzívát  előkészítette és végrehaj-
totta. Itália szövetségeseit is meglepte 
támadásunk ereje, amelynek erkölcsi 
hatáBa nemcsak Cadorja hadait, hanem 
az olasz népet is megrendítette. 

Ehhez fogható  lendületes és egyúttal 
sikeres akciót nem mutathat fel  a vi-
lágháború. Délnyugati előretörésünk — 
tekintve a nehéz terep viszonyokat és 
egyéb fontos  körülményeket — bizo 
nyos tekintetben még a gorlicei had 
miveletnél is nagyobbszerü teljesítmény. 
Fokozza örömünket, fokozza  büszkesé-
günket, hogy ezúttal egymagunk, szö-
vetségesek közreműködése nélkül arat-
tunk ily döntő sikereket. 

Már Kövess vezérezredesnek mon-
tenegrói és albániai operációi is meg-
győződhettek mindenkit arról, hogy had 
vezetésünk mindenképpen méltó az alája 
rendelt hős csapatokhoz, amelyeknek 
vitézségéről csodákat regéi most az 
egész világ. 

A harc mai stádiumában lehetetlen 
ítéletet mondani a déltiroli harcok ka-
tonai eredményeiről, az az egy azonban 
máris bizonyos, hogy délnyugati offen-
zivánk amily súlyos erkölcsi vereséget 
jelent Itáliának, épp annyira megszilár-
dította Ausztria Magyarország hatalmi 
pozícióját. C9ak Arsiero és Asagio vé-
delmi magaslatain vetettünk véget tu-
lajdonképpen azoknak a reményeknek, 
melyeket ellenségeink a kettős monarchia 
állapota felöl  tápláltak. 

Akármikor ér is véget a háború és 
bármik lesznek a béke pontozatai, olasz-
országi diadalaink után bízvást hihetjük, 
hogy Ausztria-Magyarország megerő-
södve és megifjodva,  mint Európa egyik 
legnagyobb és legtiszteltebb hatalmas-
sága fog  szerepelni a nemzetközi poli-
tikában. 

Arsiero és Asiago megszállásával 
megoldottuk feladatunk  elaö s talán leg-
fontosabb  részét. 

Előreláthatólag rövid ideig lasubb 
lese most már elöretorési tempónk, mi-
velhogy a sik földön  való előhaladásuo-
kat a hadtápvonalak biztosítása, az el-
pusztult utak jó karba helyezése, a 
muníció és ágyuszállitás rendesése kell, 
hogy megelözse. 

Közben befelé  szállítjuk a több mint 
40.000 olasz fogolyt,  akik között a tisz-
tek száma közel 800. A foglyok  szá-
mánál ÍB fontoBább,  hogy már az öffen-
Ziva első két hetében 313 ágyút zsák-
mányoltak katonáink- Az olasz tüzér-

ségnek ez körülbelül hatodrésze. Az 
ágyukban való veszteséget nehéz lesz 
pótolniok az olaszoknak. 

A verduni csata, mely három hónap 
óta tartja izgalomban a világot, még 
most sem jutott düllőre. A mult hét 
eseményei egyáltalán nem igazolták 
Poincaré és Briand fenhéjázó  jóslásait. 
A uémetek állása az utóbbi napokban 
megint lényegesen javult, és u franciák 
tovább is hiába erőlködnek visszasze-
rezni az elvesztett pozíciókat. 

A Donaumontnál elért futólagos  siker 
ujabb reménységet fakasztott  a francia 
lelkekben, de mert a németek újból 
nemcsak Donaumontból kiszorították a 
franciákat,  hanem Cumiérest is birto-
kukba vették, . ismét a pesszimizmus 
kerekedett felül.  A francia  parlamentben 
mind általánosabbá válik a nyugtalanság 
és a folytonos  támadások következtében 
a francia  kormány máris kénytelen volt 
koncessziókat tenni a titkos ülések kér-
désében. 

És tán kénytelen lesz még belenyu-
godni abba is, hogy a parlament állandó 
ellenőrző bizottságot küldjön ki & fron-
tokra. A konvent eljárására emlékeztető 
ez a követelés nemcsak nagyfokú  bizal 
matlanságot jelent, a hadvezetőséggel 
szemben, hanem tanulságot tesz arról 
is, hogy a Briand kormány pozíciója a 
parlamentben már annyira megrendült, 
hogy nem képes 'többé megvédeni a 
hadvezetőséget. 

Ha csak várakozás ellenére a nyu 
gati fronton  a helyzet meg nem váltó 
zik a franciák  javára, a párisi parlament 
és talán Páris is igen könnyen izgalmas 
egyezményeknek lehet a színhelye. 

A létéért küzdő Briand-Poincaré ré-
gime már beérné esetleg azzal is, ha 
a francia  fegyverek  az ország határai 
kivül érnének el jelentős sikereket. 

Valószínű föltevés,  hogy a francia 
kormány Sarrail szaloniki akciójától 
várja a tünedező reménységek ujra-
keltését. De a vitéz bolgárok résen 
állanak s amint észrevették a kezdődő 
csapatmozgalmakat, gyors elhatározással 
átlépték a görög határt és megszállották 
Demir Hisszárt. Mivel hogy a bolgárok 
akciójáról a görög kormány előzetesen 
értesült, a németekkel együtt operáló 
bolgárok nem találtak elíentállásra a 
görögök részéről. És ha Sarrail tábor 
nok politikai okokból csakugyan mega 
karná kezdeni a hónapok óta esedékes 
offenzívát,  a bolgár-német, hadaknak 
alkalom nyílnék a Struma völgyében 
teljessé tenni a franciák  verduni vere-
ségét. 

Albániában is ujabb mozgolódás 
konstatálható. 

Az orosz front  megmozdult  és 350 
kilóméteres  egész arcvonalon tömeg 
támadásokat  kezdett  az olaszok  teher-
mentesítése  céljából.  Az eddigi  3 na-

pos elkeseredetten  tomboló támadá-
sok teljes kudarccal  jártak  az oroszokra 
nézve és az osztrák-magyar  hadsereg 
sziklaszilárdan  várja a további tömeg-
rohamokat,  mely az oroszokra  nézve 
ismét dicstelenül  vérbe fog  fúlni. 

Súlyos csapás érte végre Angliát is. 
Még pedig a tengeren, ahol legyőzhe-
tetlennek tartotta magát. A Horn foki 
tengeri ütközet, melyben elveszett három 
dreadnought és még más hat nagyobb 
angol hajó is elpusztult, a világháború 
egyik legfontosabb  hadieseménye. A 
kataaztrófális  hir hallatára elsápadt a 
Trafalgar  téri Nelson éreazobra is. És 
most lapunk  zártakor  kapjuk  a szen-
zációs hirt, hogy Iíitchener  angol 
hadügyminiszter  és vezérkara  Orosz-
ország felé  utaztában egy nagy angol 
hadihajón,  valószínűleg  német torpe-
dótól,  mindenestől  a tenger  fenekére 
sülyedt.  A mindenható  Isten  gyorsan 
osztja az igazságot  és sújtó keze egy-
másután éri a főbünösöket,  ami az 
irtóztató  háború végének  közeledtét 
is jelenti. 

Valamennyi erdélyi törvényhatóság részt 
vesz az akcióban. 

A Cíiki Lapok foglalkozott  azzal az akció-
val, amelyet a kolozsvári kereskedelmi és ipar-
kamara indított meg Erdély gazdasági jövöje 
érdekében. 

Ennek a nngj fontosságú  akciónak a hiva-
talos bevezetése gyanánt folyó  évi junius 3-án 
tartották meg az elsó ülést. 

Megállapították ama erdélyi kérdéseket, 
amelyek propagálását a bizottság feladatá-
nak fogja  tekinteni. 

Ezek: Erdélynek a nemzeti állam kiépí-
tésének szem előtt tartásával való közgazda-
sági megerősítése. Ennek eszközei legyenek 
az uj ipartelepek, mint a magyar kultura 
terjesztő központjai. Erdély természeti kin-
cseinek megfelelő  ipari feldolgozása,  a fé-
mek, kőzetek, bányakövek, földnemek,  ás-
ványvizek geologiai és kémiai megvizsgá-
lása, ismertetése, ipari felhasználása,  a vízi-
erők összeírása, monopoiizálása, állami elek-
tromos erőtelepek létesítése, az erdélyi ipari 
vállalkozások fokozottabb  mértékben leendő 
állami segélyezése, altruista iparbank felál-
lítása, állami iparái utárházak létesítése, ipari 
munkás telepítések, az iparoktatás reformja, 
az ipari szakiskolák szaporítása a Székely-
földön,  íparostanuló internátusok és alsófoku 
erdészeti és kertmunkás iskolák létesítése, 
technikai fakultás  a kolozsvári egyetemen, 
házi és mezőgazdasági ipari tanfolyamok,  a 
bányaművelés előmozdítása, Erdély hiányzó 
vasutainak mielőbbi fokozatos  kiépítése, a 
Maros folyó  hajózhatóvá tétele, a Szamos 
ipari kihasználása, a Mezőség vízzel való 
ellátása, a födgázzal  kapcsolatos iparválla-
latok létesítésének előkészítős", a telepítés 
mikénti megoldása az erdélyi részekben, a 
folyók  szabályozásának fokozatos  keresztül-
vitele, belső gyarmatosítás, az erdélyrészi 
háziipar kérdése, az erdélyi fürdők  fejlesz-
tése, a székely kénks in go tiasa ós végül 
a Bukovinába Rcinaniába kivándorolt 
csácgok és székelyek visszatelépitése. 
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A propaganda eszközei. 
Határozatilag kimondották ezután, bogy az 

akció elsősorban és legfóként  propagandikus 
célzatú és nem kiván egyebet szolgálni, mint 
azt a célt, hogy a fentebb  elősorolt kérdése-
ket a «központi hatalmak, különösen azonban a 
Királyhágón tuli Magyarország közvéleményé-
vel megismertesse és belevigye a köztudatba, 
hogy e kérdések eredményes és céltudatos 
megoldása nem csupán Rpeciális erdélyi érdek, 
hanem a magyar nemzeti állam jövője és Ma-
gyarország közgazdaságának jövő szempontjá-
ból is elsőrangú fontossággal  bir és továbbá, 
bogy megismertesse a tekintetbe jöhető kül-
földi  tökével azokat az erdélyi erőforrásokat, 
amelyek kihasználása ennek a tőkének is nagy 
éB jelentős gazdasági hasznát adja. 

£ propaganda eszközeire vonatkozólag egy-
előre két eBzköz igénybevételét határozta a 
bizottság és pedig: 

1. A kamara időnként megjelenő sorozatos 
kiadványaiban egy-egy erdélyi kérdé6nek ta-
nulmány alakjában való alapos és szakszerű 
feldolgozása.  E kiadványok meg fognak  kül-
detni a magyar országgyűlés összes tagjainak, 
H felelős  minisztereknek, a miniszteri állam-
titkároknak, a magyar törvényhatóságoknak, 
a magyarországi iparkamaráknak, a magyar-
országi ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági 
testületeknek, a tudományos intézetek egy 
részének, továbbá a magyarországi és néme-
tországi jelentősebb közgazdasági tényezőknek. 

2. A magyar és német napi és szaksajtó 
megfelelő  és folytonos  informálása. 

Egyben kimondta a bízottság, hogy e pro-
pagandorikus eszközök szolgálatára kívánatos, 
hogy ugy a bizottság tagjai, mint a bizottság 
által e célból felkérendő  erdélyi közéleti és 
Bzakférliak  vállalkozzanak egy-egy erdélyi kér-
désre vonatkozó tanulmány megirasára és meg1 

felelő  kidolgozására és azt bocsássák az emlí-
tett kiadványokban leendő megjelentetés cél-
jaira a kamara rendelkezésére. 

A magyarországi és németországi sajtó in-
formálását  és állandó tájékoztatását a bizott-
ság egy háromtagú albizottságra bizta, amely 
a további részletek felöl  szakszerűen határoz 
és munkálkodásáról a bizottságnak időnként 
jelentést tesz. 

A bizottság, szervezése. 
A oagybizottság szervezésére vonatkozólag 

határozatba ment, hogy u kereskedelmi és 
Iparkamara táviratilag fogja  kérni bz erdélyi 
törvényhatóságokat, városokat, iparkamarákat, 
gazdasági egyesületeket, gazdasági és keres-
kedelmi iskolákat, a kolozsvári tudomány-egye-
temet, az Emkét, az Emé-t, az EKÉ-t. a Kar-
pathen-Vereint, a kolozsvári és marosvásárhelyi 
miniszteri kirendeltségeket, a máv. üzletveze-
tőséget, az erdélyi kultúrmérnöki hivatalokat 
és végül a Magyarországi Pénzintézetek Orszá-
gos Szövetségének erdélyi körzeteit, bogy a 
nagy bizottságban képviseltessék magukat. 

— A hadsereg és flotta  zászló 
ós jelvénykérdésének végrehaj-
tása. A Miniszterelnökségi Sajtóosztály 
jelenti, hogy a hadsereg és flotta  zászló 
ós jelvénykérdéseinek rendezésére vo-
natkozó hadsereg- és flottaparancs  tel-
jes végrehajtása a megvalósítás stádiu-
mába jutott. Az előintézkedéaek a hor-
vátok kívánságairól való megegyezés 
után immár annyira haladtak, hogy a 
hadügyminiszter az összes idevágó ren-
delkezésekre vonatkozólag megkapta a 
legfelsőbb  felhatalmazást. 

Tisza István nyilatkozata a béke 
lehetőségeiről, a kiegyezésről, a 

nemzetiségi kérdésről. 
A .Berliner Tageblatt" meginterjúvolta 

Tisza István miniszterelnököt a most aktuália 
, legfontosabb  kérdésekről. 

A miniszterelnök elsősorban a békével fog-
lalkozva azt mondotta, hogy az objektív béke-
feltételek,  amelyek a központi hatalmak részé-
ről régen adva voltak, az utóbbi hónapokban 
kétségtelenül erősödtek, amit talán e tekintet-
ben kívánhattunk volna, napjainkban bekövet-
kezik : vagyis az olaszok elűzése a monarchia 
területéről. Az ellenséges táborban is feljegyez-
hető a hogy már nem beszélnek Né-

metország összezuzásáról, Ausztria-Magyaror-
szág feloszlásáról. 

Hogy vájjon a béke szubjektív előfeltételei 
adva volnának, nem tűnik ki Poincáré és Grey 
beszédeiből. Ámbár nem látom, milyen momen-
tumokra helyezik ellenfeleink  reményeiket, 
mert azon várakozásuk, melyeket Itália csat-
lakozásához, Románia és az Unió állásfoglalá-
sához és saját balkáni akciójukhoz fűztek,  té-
veseknek bizonyultak. 

Most is, mint ezelőtt, tisztán ellenségeink-
től függ,  hogy mikor lesz béke. Mi, amikor 
ellenségeink agresszív törekvéseit letörtük, nem 
csináltunk titkot békekészBégünkből. Mint Betb-
mann, vagy Grey, én is kívánom a békét, mely 
Európának tartós békét biztosítson. — Hogy 
hol kell a monarchiának a békebiztositékait 
kerenni, megmutatja a báboru története. 

Kijelentette a miniszterelnök, hogy az Auszt-
riávali kiegyezés menetével meg van elégedve. 
Németországgal a kereskedelmi szerződések 
előkészítése jól halad előre. 

A nemzetiségi kérdésről kijelentette, hogy 
Magyarország sohasem zárkozott el az idők 
szellemének követelései elől. Most inkább, mint 
valaha súlyt kell helyezni a magyar nemzeti 
állami9agra. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Uj pénzügylgazgató. A király Seb us-

ter Olivér pénzügyi tanácson, csíkszeredai pénz-
ügyi igazgatóhelyettest a VII. fizetési  osztály-
ban való meghagyása éB a királyi tanácsosi 
cimnek díjmentes adományozása mellett, pénz-
iigyigazgatóvá nevezte ki. Schuster Olivér két 
év óta működik vármegyénkben és már eddig 
ÍB megnyerte vármegyénk közönségének ro-
konszenvét. 

— Hősi halál. DerzBl Pap Béla hadnagy 
a m. kir. 24. honvédgyalogezredben, a Signum 
Laudis és a hadidÍBzitményes III. o. katonai 
érdemkereszt tulajdonosa, kir. mérnök a föld-
miveléBügyi minisztériumban, a Csiki Lapok 
belsőmunkatársa, 1914. évi december hó 22-én 
huszonkilenc éves korában Tuchownál, az 
oroszok, elleni ádáz küzdelemben, midőn, szá-
zadát rohamra vezette, hősi halált halt. Édes-
anyja és felesége,  ki férjének  sírját a csata-
téren felkereste,  bolttesttét hazahozatták és 
folyó  hó 6 án délután a c îksomlyói Szent-
Ferenc-rendiek kriptájában rendkívül impozáns 
részvét mellett helyezték el. Koporsóját nem-
zeti szalagok, csákója és igen sok élő virág 
díszítették, temetésén megjelent az egész tiszti-
kar, Berger Alajos őrnagy éa Verbó János 
csendőrszázados vezetése alatt. Végtisztessé-
géhez kivezényeltek egy diszBzázadot és ko-
porsóját körülvették bajtársai. A díszes egy-
házi szertartás után a rend vikáriusa mondott 
emelkedett hangú, magas szárnyalású gyász-
beszédet. A hőshöz méltó temetésen igen nagy-
Bzámu közönség vett részt. 

— A legifjabb  főheroeg.  Bécsből jelen-
tik : Zita főhercegnőnek  délután öt órakor fia 
született. A főhercegnő  közérzete és erőálla-
pota kielégítő. A gyermek erősen fejlet;  a súlya 
öt kiló. 

— Hirdetmény a tábori postai magán-
cBomugforgalomról.  A tábori postai magáncso-
magforgalomban  beállott változás folytán  ma-
gáncsomagok az eddigi feltételekkei  kizáróan 
csak a 6., 10 , 11., 12., 13 ,14., 15., 17., 19/11., 
20., 22, 22/11., 23 , 24, 25., 27., 28., 29., 30., 
31., 35., 36., 37, 38., 39, 40, 41, 42., 43, 
44, 47, 50, 51, 52, 54, 55 , 56, 57, 62., 
63, 66., 68, 70, 71, 72, 74 , 75, 76, 7a, 
80, 81, 83 , 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 
94, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 
111, 115, 116, 116/11, 116/III, 118, 119, 
125, 126, 128, 130, 132, 136, 137, 138, 
139, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 
156, 160, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 176, 179, 180, 182, 185., 
186, 189 , 202, 204, 206, 207., 208, 209. 
210, 213, 214,, 215, 216, 219, 220., 222, 
225, 226, 227, 228., 230, 231, 233, 234. 
236, 237, 238, 251, 253, 254, 264, 265, 
274, 301, 301/11, 301/111, 303 305., 306, 309, 
310, 311, 312, 313, 314, 320, 321, 322, 
324, 325, 326 , 327, 328, 329, 330, 331, 
341, 350, 351, 351/11, 351/III, 852, 353., 
355., 501, 503, 505, 506, 507, 600, 601, 
602, 603, 604 , 605, 606 , 607, 608, 609, 
610, 611, 612, 613, 614, 615, és 630. számú 
tábori postákhoz, valamint a magyar-osztrák 

csapatok által Szerbiában éB Montenegróban 
megszállott területen működő stabil hadtáp-
postahivatalhoz, mint a hozzájuk utalt katonai 
parancsnokságok, csapatok és intézetek tábori 
postáihoz küldhetők. Utóbbiak közül csak a 
Kosova melletti Mitrovicában és a Novipazar-
ban működő'hadtáppostahivatalok vannak ki-
véve, a hová a tábori postai magáncsomago-
kat ez idő Bzerint küldeni nem lehet. A 11, 
39, 51, 125, 149, és 186, számú tábori POB-
tákhoz, valamint a jelzett megszállott terüle-
ten működő hadtáppostahívatalokhoz címzett 
tábori postai magáncsomagokat állandóan, va-
gyis bármely napon, a tábori postai magán-
csomagforgalomban  résztvevő többi tábori pos-
tához ellenben csak háromszor hetenként: hét-
főn,  kedden éB szerdán lehet postára adni. 
Budapest, 1916. május hó 31-én. 

— Hadikölcsön jegyzések. A kászon-
alcsiki járás területén a negyedik hadiköl-
csönre 1,308 700 koronát jegyeztek, mely ered-
mény igen jónak mondható. Csikfizentmártonou 
és Csekefalván  ugyanis 617.450 koronát, Ká 
szonaltiz, Feltiz és Impéren 119,450 koronát, 
Kászonjakabfalván  60,000 koronát, Kászon-
ujfaluban  50,550 koronát, Csikbánkfalván20,000 
koronát. Kozmáson és Lázárfalván  102,350 ko-
ronát, Tusnádon 209.600 koronát, Csikszent-
simonon és Caatószegen 46,200 koronát, Csik-
menaságon 23,650 koronát, Csuszentgyörgyön 
59,450 koronát jegyeztek. Itt emiitjük meg, 
hogy Gyergyótekerőpatakon Kovács Kálmán 
községi jegyző lelkes agitációjára és az elöl-
járóság felhívására  a község 50,000 koronát, 
a közbirtokosság 60,000 koronát és egyesek 
29,950 koronát, összesen 129,950 koronát je-
gyeztek. 

Id. Hozó Dénesné Csikszentlélek 1600 ko-
ronát jegyzett a 4-ik hadikölcsönre. 

— Kinevezés A m. kir. honvédelmi mi-
niszter Anda Géza tusnádi plébánost 1916- má-
jus 1-től kezdve tartalékos honvéd Begédlel-
készBzé nevezte ki. 

— Sajt-behozatali szabályok. A ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
figyelmezteti  az érdekelt kereskedőket, bogy 
a magyar kormány szükségét látta annak, hogy 
Hollandiában és a skandináv országokban való 
beszerzéseknél ÉB mértéknélküli árfelhajtások-
kal szemben való védekezés érdekében az 
osztrák és a németbirodalmi kormányokkal 
egyetértőleg járjon el és ehhez képest a sajt-
bevásárlások jelenleg központilag eszközöltet-

I nek. A központi bevásárlásban magyar részről 
a Haditermény részvénytársaság vesz részt. 
A bevásárlás központosításának a következ-
ménye volt, hogy a fennt  említett származású 
sajtszállitmányok németországi átvitele a sajt-
központok részére korlátoztatott. További in-
tézkedésig . a magánkereskedelem részére u 
sajt németországi átvitele tiltva lesz és a 
németbirodalmi kormány a sajt átvitelének 
engedélyezésére Irányuló kérelmeket vissza-
utasítja. 

— Állami erdei facsemeték  adomá-
nyozása. Az állam által fenntartott  erdei 
facsemetekertekból  az 1916 év ŐBzén és az 
1917 év tavaszán a facsemete  feleslegeket, 
mint az előző években, ugy most ÍB szét fog-
ják osztani, az ez iránt folyamodó  birtokosok-
nak. Szétosztásra CBakis erdősítésre alkalmas 
1—2 éves lombfa  és 2—3 éveB fenyőfa-cse-
meték kerülnek B a csemeték szétküldése 
tavasszal rendszerint március hóban, ősszel 
pedig október és november hónapokban fog 
megtörténni. Az érdeklődő közönség tájékoz-
tatására kiemeljük, hogy miután az állami 
erdei facsemete-kertek  csemetekészleteit ezen-
túl nem a földmivelésügyi  minisztérium erdé-
szeti főosztálya,  hanem az illetékes kir. erdő-
felügyelőségek  éB a m. kir. állami erdőbiva-
talok együttesen OBztják ki, ennélfogva  a cse-
meték adományozása iránti folyamodványokat 
mindenkor közvetlenül az illetékes kir. erdő-
felügyelőségnél  kell benyújtani. Az őszi erdő-
sítésekhez kért csemetéket, illetőleg az egy 
koronás bélyeggel ellátott kérvényeket legkésőbb 
1916. évi julius 31 ig, az 1917. évi tavaszi 
ültetésre kérteket illetőleg pedig 1616 évi 
november 14 ig kell az illetékes kir. erdőfelü-
gyelőséghez benyújtani. A facsemeték  kiosz-
tására vonatkozó részletesebb tudnivalókról 
szóló hirdetményt az m. kir. állami erdőhiva-
taloknál és erdőfelügyelőségeknél  bárki meg-
kaphatja. 

— Hadtáppostahivatal. A magyar-oszt-
rák csapatok által Orosz-Lengyelországban 
megszállott területen Checiniy helységben fel-
állított II. osztályú badtápposta hivatal a magán 
postaforgalombsn  ls résst vess. 



33. ssám. C S Í K I L A P O K 3-lk oldal 
— Nyugalmazott pénsügyiga?gató. 

Caerna Károly csikszeredai kir. pénzligyigaz-
gató saját kÁésére nyugdíjaztatott. 

— MeghoMzabbitották a mezőgazda-
sági felmentéseket.  Csikmegye főispánját 
honvédelmi miniszter táviratban értesítette, 
hogy tekintettel az aratási és cséplési mun-
kálatoknak elvégzéséhez fűződő  rendkívüli 
fontos  közgazdasági és katonai érdekekre, a 
meghatalmazott időre a bonvédelmi miniszter 
vagy a hadügyminiszter által felmentett  mező-
gazdák, mezőgazdasági alkalmazottak és cse-
lédek, akiknek felmentése  1916 május 31-én 
és 1916 augusztus 31-ike előtt letelne, hiva-
talból 1916 szeptember elsejéig felmentetnek. 
A honvéd kerületi és katonai parancsnokságok 
által ideiglenesen felmentettek  azonban bevo-
nulni kötelesek. Erről az érdekelteket értesí-
teni fogják  és a felmentésnek  hivatalból történt 
meghosszabbítása a miniszter rendeletére való 
hivatkozással az illetők igazolványa alapján 
folytatólag  a járási tisztviselő, illetőleg a vá-
rosi hatÓBág által rá fog  vezettetni. A miniszter 
egyúttal elrendelte, hogy ezek névjegyzékei a 
járási tisztviselő vagy városi hatóság által 
hozzá mielőbb felterjesztendők.  Ujabb honvé-
delmi miniszteri rendelet azonban a katonai 
és honvédkerületi parancsnokságokat is felszó-
lította, hogy az általuk felmentett  legénység 
szabadsága szeptember l-ig meghosszabbíttas-
sak, ha a közigazgatási (főispáni)  eljárás mel-
lőzésével hitelesen igazolják, hogy önálló me-
zőgazdák, vagy gazdasági vezető alkalmazottak. 

— A Csíkszeredai Takarékpénztár 
közgyűlése. A csikszeredai kir. törvényszék 
alaki okokból megsemmisítvén az intézet idei 
rendeB évi közgyűlését, az ujabb közgyűlés f. 
hő 1-én tartatott meg. A mérleg éB zárazáma 
dás észrevétel nélkül egyhangúlag elfogadtatott, 
mely után a választásejtetett meg. Elnökké egy-
hangúlag T Nagy Imre kir. tanácsos, az intézet 
régi érdemes vesetóje választatott meg. Szin-
tén egyhangúlag választatott meg a felügyelő 
bizottság elnökévé az intézet épp oly érdemes 
vezetője, Fejér Sándor alispán, tagoknak pedig 
dr. Györgypál DomokoB és dr. Bocskor Bála. 
Igazgatósági tagok lettek Gyalókay Sándor 
főispán,  dr. Nagy Béni, Pototzky Márton, dr. 
Élthes Zoltán, dr. Gál József  és Orbán János. 
A választás ynegejtése után T. Nagy Imre kir. 
tanácsos, elnök meleg Bzavakbsn köszönte meg 
a személye és a tisztviselői kar iránt megnyil 
vánult bizalmat. 

— Jó éjt, Hnki! a moziban. Pünkösd 
második napján kerül bemutatásra a Vígszín-
ház tavalyi kasszadarabja a „Jó éjt, Muki I 
című magyar bohózat 3 felvonásban  A legki-
válóbb magyar komikusok: Vendrey Ferenc, 
Pór Lili, Rózsahegyi Kálmán, Mészáros Alajos, 
Újvári Lajos remekeinek e filmen.  A film 
melyet Incze Sándor dolgozott át a mozi sza-
mára, a finom  éB szellemes bohózat minden 
értékét megőrizte. Az a kacagás, a mely estéről-
estére felhangzott  a Vigszinház nézőterén, mi-
kor ezt a finom  bohózatot adták, megismétlő-
dött a mozikban Hogy a Proja-filmgyár  első 
bohózata Ilyen minden várakozást felülmúlóan 
sikerült, jórészt a kiváló színészeinknek köszön-
hető, ami a magyar filmipar  igen jelentékeny, 
örvendetes eredménye, a melyről a külföldön 
ÍB elismeréssel emlékeztek meg. Különösen 
Vendrey Ferenc, a Vigszinház kitűnő művésze, 
a népszerű „Tata", szinte önmagát múlja fö-
lül, olyan vidám, olyan ötletes és olyan eredeti,. 

Pünkösd első napján a .Nordisk Film Com-
pagnie" szenzációs újdonsága .A nyugati leány* 
című 3 felvonásos  dráma lesz bemutatva. A 
vad nyugaton, a kalandorok, a kincahajhászók 
között játszódik le ezeu romantikus drámai tör-
ténet, rendkivül érdekfeszítő  B megható tarta-
lommal. Ezen műsor kiegészítő pontjai iselsó-
rendűek : .Címzetes félj"  mulattató, Bzellemes 
vígjáték 2 felvonásban,  „Haragszik a feleségem' 
humoros kép és a Legújabb háborua képek. 

— Molnárok és pékek felmentése.  A 
kereskedelmi és iparkamara a m. kir. honvé-
delmi miniszter ur megbízásából tndatja az 
érdekeltekkel, hogy a cs. és kir. hadügymi-
niszter úrral egyetértóleg létrejött megállapodás 
alapján a segédszolgálatra alkalmasnak, vagy 
népfólkeléBi  hadiszolgálatra fegyver  nélkül 
alkalmasnak osztályozott molnárok és pékek, 
kik mögöttes országokban tartózkodnak és ha 
eziránt a főispánok  indokolt előterjesztést 
tesznek, a m. kir. bonvéd kerületi illetőleg 
cs. éa kir. katonai (hadtest) parancsnokság 
által bizonytalan időre fel  fognak  mentetni. 
A m. kir. honvéd kerületi parancsnokságok a 
jelen rendeletek alapján is nemcsak a honvéd, 
hanem az összes mind a A. mind a B. osz-
tályú népfelkelésre  kötelezetteknek felmen-

tését is engedélyezik, tekintet nélkül arra, hogy 
a népfelkelésre  kötelezettek a hadseregnél, 
vagy a honvédségnél szolgálnak-e. A közös 
hadseregbeli rendes három évi szolgálati kö-
telezettség alatt álló, valamint a közös had-
seregbeli tartalékos és póttartalékos molnárok 
és pékek felmentése  iránt a ca. és kir. hadügy-
miniszter ur 1916. évi 33099/Abt. 10. számú 
rendelete értelmében, a cs. és kir. katonai 
(hadtest) parancsnokságok határoznak. 

— Utanvételes csomagok a megszál-
lott Oroszországba. A magyar-osztrák csa-
patok által Oroszországban (Orosz-Lengyelor-
szágban) megszállott területen felállított  és a 
magán csomag forgalomban  bevont hadtáp-
posta hivatalokhoz folyó  évi május bó 1 tói 
kezdődőleg utánvételes csomagok is küldhetők. 
Az utánvételi összeg korona értékben fejezendő 
ki éa annak maximuma csomagonként 1000 
korona. Utánvéteü jutalék 4 koronánként 2 
fillér,  de legalább tizenkét fillér,  amely a kül-
demény bérmentesítési dijával együtt a feladás 
alkalmával fraukójegyekben  lerovandó. Egyéb 
részletekre nézve a kereskedelmi és iparkama-
ránál és a m. kir. postahivataloknál tájékoz-
tatás nyerhető. 

— Műkedvelő előadás. A tusnádi mű-
kedvelő ifjúság  'szinelóadása, melyet május 
7-én adtak elő, a kiváló ügyességgel összeáll! 
tott programrahoz méltóan sikerült. A szerep-
lók megállották helyöket mindnyájan, de kivá-
lóan bemutatták ügyességüket Gyarmathy Mar-
git éH Ferenczy Olga. A siker eléréseben, be 
tanítás én rendezésben legfőbb  érdem a ple 
bánosé, összes jövedelem : 322 korona. Kiadás 
volt 45 kor. Tiszta jövedelem, mely az emlék 
oszlop és a karpáti falvak  javára fordítatott: 
277 korona. 

— A postai küldeményekre, a Szer-
biában felálitott  hadtápposta hivatalokkal való 
forgalomban  — beleértve a leveleket is 
feljegyzendő  összes adatok, mint a küldemény 
címe, feladó  cime és a postai kezelésre vo-
natkozó feljegyzések  cyrill írás használata 
esetében, latin vagy német betűkkel ÍB kiiran 
dók. Ezeknek a betűknek nem szabad kiseb 
beknek vngy kevésbé olvashatóknak lenniök, 
mint a cyrill írásnak. 

— Kormányrendelet az uj termés 
értékesítéséről. A „Budapesti Közlöny" teg 
napi számában megjelent rendelet szerint az 
1916. évi buza, roz ,̂ kétszeres köles-árpa és 
zabtermést zár alá veszi. A rendelet meg-
lepetésszerűen érkezett, mert még az utolsó 
pillanatban elintézésre váró ellentétek voltak. 
Azt hitték, hogy hosszabb ideig fog  még t- r 
tani, amig megállapodnak. A rendelet nagy-
jában és egészében megmarad a tavalyi rend-
szer mellett. A fóváiárló  a Haditermény rész-
vénytársaság lesz, azonban, mint tavaly, az 
idén ÍB. 1916. október 15-ig vásárolhatnak 
magánosok és törvényhatóságok. A rendel-
kezések közül a legfontosabb  ujitás, hogy a 
havonkénti és fejenkénti  gabonaadag mennyi-
ségét felemelte  8 kilogrammról 10 kilogrammra. 
A mezőgazdasági népesség fejenkénti  és ha-
vonkénti gabonamennyiségét 18 kilogrammban 
állapítja meg a rendelet. A rendeletben a ten-
geriről még nem történt intézkedés. 

lakozó  árkokat  elfoglaltak.  Ezzel  Yperntől 
délkeletre  és  keletre  emelkedő  egész  ma-
gaslati  terep  több  mint  3  kim.  kiterjedés-
ben  birtokunkba  jutott.  Az  angolok  véres 
veszteségei  súlyosak.  Ezúttal  is  csak  kevés 
foglyot  ejtettünk. 

Este  a  Maas  nyugati  partján  jelentékeny 
francia  erők  heves  tüzérségi  előkészítés 
után  háromszor  megismételték  támadásukat 
vonalaink  ellen  a Caurette-magaslaton.  El-
lenséget  visszavertük  és  az  állétsok  kivétel 
nélkül  kezünkben  vannak. 

A keleti  parton  junius  2-án  kezdődött 
kemény  harcok  n Caillette-erdő  és Damloup 
között  további  sikerrel  jártak.  Ma  éjjel  óta 

Vnux páncélerőd  minden  része  kezünk-
ben  van. Az  erődöt  már  junius  2-án  fog-
lalta  el  rohammal  a  badertorni  gyalog-
sági  ezred  első  százada  Ratzkow  hadnagy 
vezetése  alatt,  kit  ebben  a XX.  tartalék 
utászzászlóalj  első  századának  utászai  Ru-
berg  tartalékos  hadnagy  vezetésével  hat-
hatósan  támogattak.  Rohamukat  kiváló  csa-
patok  két  másik  része  követte. 

Ezt  eddig  nem  hoztuk  nyilvánosságra, 
mert  a  hozzáférhetetlen  földalatti  helyisé-
gekben  francia  védősereg  maradványai  még 
tartották  magukat,  minek  folytán  a  tegnapi 
kísérletek  alkalmával beszállított  foglyok-
kal  együtt  több  mint  700  sebesületlen  fog-
lyot  ejtettünk.  Erőd  mind  két  oldalán  levő 
lejtőknek  és  Damloup  fíilutól  délnyugatra 
emelkedő  hegyhátnak  birtokáért  vivott 
harcok  is  diadalmasan  értek  véget.  Ellen-
ség  az  utolsó  napokban  kétségbeesett  erő-
feszítéseket  tett,  hogy  az erőd  és  az  ehhez 
csatlakozó  állások  elvesztőt  elhárítsa.  Va-
lamennyi  ellentámadásai  legsúlyosabb  vesz-
teségei  mellett  meghiúsultak. 

A badertorni,  westfáli  és  lippei  osztago-
kon  kivül  a  keletporoszoknak  is  alkalmuk 
volt  ezekben  a  harcokban  magukat  különö-
sen  kitüntetni.  Császár  Ő  Felsége  Ratzkow 
hadnagynak  a Pour le  Merite  rendjelét 
adományozta. 

Keleti  és  balkán  harctéren  német  csa-
patoknak  helyzete  változatlan. 

— Előfizetőinkhez!  Tisztelet-
tel felkérjük  előfizetőinket,  hogy 
a hátralékos előfizetői  dijakat 
hozzánk postafordultával  bekül-
deni szíveskedjenek, mert ellen-
kező esetben nemcsak lapunkat 
volnánk kénytelenek beszüntetni, 
hanem a hátralékos dijak felhaj-
tása iránt is intézkednünk kellene. 

L E G Ú J A B B . 
A németek diadalmas előnyomulása 

Verdimnél. 
Vaux páncéleröd elfoglalása. 

Berlin,  junius  7. 
(Hivatalos.)  A német  nagy  főhadiszál-

lásról  jelentik: 
'Nyugati  harctéren  junius  2-án  Yperntől 

keletre  elért  sikereink  kiegészítéséül  teg-
nap  felsősziléziai  és  würtembergi  csapatok 
megtámadták  Hoogenál  az angol  állásokat. 
A falunak  még  az  ellenség  kezén  maradt 
részét,  úgyszintén  a keleti  éa  délen  osat-
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Faeladási hirdetmény. 
A csikmadarasi közbirtokosság eladja 

a közbirtokosság tanácsházánál 1916. 
évi junius hó 19-én d. e. 11 órakor 
kezdődő árverésen a Csikvármegye Csík-
madaras kőzég I. határában levő nevü 
ordején található s az 51—1916. k. g. 
b. sz. határozattal kihasználásra enge-
délyezett mintegy 100.000, azaz egyszáz-
ezer m3 széldöntött luezfenyó  faállo-
mányát. 

A vágás területe a Brassó—Gyergyó-
szentmiklósi országúttól 16 kilóméter, a 
M. A. V. Csikmadaras állomásától szin-
tén 16 kilóméter távolban van. 

Kikiáltási ár m9-kint 6 korona, bá-
natpénz a kikiáltási árnak J0°/,-a. Ki-
használás időtartama 3 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a szépvizi m. kir. járási erdő-
gondnokságnál Csíkszeredában rendel-
kezésre állanak. 

írásbeli zárt ajánlatok a gzóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező bi-
zottság elnökénél nyújtandók be. 

Csikmadaras 1916 évi junius hó 2-án. 
Ifj.  Antal Albert, PéterfTy  Lukács, 

b. elnök. b. jegyző. 
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HIRDETMÉNY. 
Csíkszereda r. t város részére vizelóbeli 

városi területnek köztérré átalakitása és uj 
atcák nyitása céljaira Csíkszeredában és ZHÖ. 
gfid  községben kisajátítandó ingatlanok közül -
/.  Zsögőd  község  határában  a kisajátítási 

összeírás: 
1, 2. sorez. alatt 2630., 2631. hrsz. ingat-

lanra, 
3. sorez. alatt 2628. hrsz. ingatlanra, 
4. sorez. alatt 2627. hrsz. ingatlanra, 
6. sorsz. alatt 2619. hrsz. ingatlanra, 
9. sorsz. alatt 2612. hrsz. ingatlanra, 

17. sorez. alatt 2609. hrsz. ingatlanra, 
18., 19. sorsz. alatt 2623, 2624. hrsz. ingat-

lanra. 
II.  Csikazereda  város  határában  a  kisajá-

títási  összeírás: 
1. sorez. alatt 466. hrsz. ingatlanra, 
2. sorez. alatt 467. hrsz. ingatlanra, 
3. sorez. alatt 468. hrsz. ingatlanra vonat-

kozólag a 9976/1913. P. sz. alatt hozott kár-
talanitasi határozatot a királyi (törvényszék) 
Ítélőtábla P. 223/1915. 3. és 22. számú végzé-
sével feloldotta  s a kir. törvényszéket ezen 
ingatlanok kártalanítási árainak ujabbi meg-
állapítási céljából uj becslés foganatosítása  ós 
kártalanítási határozatok hozatalára utasította. 

A kir. törvényszék ennél fogva  a fenti  in-
gatlanokra a kártalanítási eljárás megkezdé-
sére Csíkszereda városházához s onnétahely-
sfliitére  a csíkszeredai éfc  Zsögöd község hatá-
raiban levő fenti  ingatlanokhoz határnapul 
1916.  évi  julius  elsejének  délelőtt  9  óráját 
azzal tfizi  ki, hogy az érdekeltek elmaradása 
a kártalanítás felett  hozandó érdemleges ha-
tározat meghozatalát nem fogja  gátolni. 

A kir. törvényszék a tárgyalás vezetésével 
Dr. Szabó Alajos kir. törvényszéki bírót bízza 
mag, ki egy jegyzőkönyvvezetővel a tárgya-
lásra meg fog  jelenni. 

A helyszíni tárgyalásra ugy a kisajátító vá-
ros közönsége a polgármestere utján mint az 
öBBzeirásokban foglalt  tulajdonosok és tényle-
ges birtokosok és összes telekkönyvi érdekel-
tek külön is megidéztetnek. 

A távoUevők és ismeretlen helyen tartóz-
kodók Dr. Kovács Albert csíkszeredai ügyvéd-
gondnok utján idéztetnek. 

A felek  felhivatnak,  hogy fenti  tárgyaláson 
foganatosítandó  ujabbi becslésre szakértő be-
csüsökről gondoskodjanak, kik azonban a kir. 
Ítélőtáblai uiasitás értelmében az első becslés-
nél alkalmazott szakértolt nem lehetnek. 

Minthogy jvadig a kisajátító város maga ré-
széről T. Nagy Imre kir. tanácsos, gazdasági 
aaakértőt már előbb megnevezte, nevezett szak-
értő a tárgyalásra szintén megidéztetik. 

A megalakulandó szakértői bizottsághoz a 
bírói kiküldött fog  egy elnököt kinevezni. 

A kir. törvényszék e hirdetményt, közhírré 
és közzététele tárgyában az 1881. évi I. t-cz. 
értelmében intézkedik. 

Csíkszereda, 1916. május hó 24-én. 
Polgári zárt üléséből: 

Dr.  Bodó  Farkas  s.  k..  Jer  zsák  János  s.  k„ 
t»nic»tlnök.  kir.  Ítélő  táblabíró. 

Dr.  Saabé  Alajos  s.  k., 
előadó. 

A kiadmány hitelt ül: 
László  Ilona, 

kezeli  h. 

Szám 673—1916. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikmadarason a közbirtokosság ta-

nácstermében 1916. évi junius hó 
10-én d. e. 11 órakor nyilvános árve-
résen eladatnak hóvihar által kidöntött 
alábbi lucfenyöfa  tömegek: 

1. A oaikcsicsói közbirtokosság Csicsó 
közBég határában fekvő  erdejében min-
tegy 5000 m'. Kikiáltási ár m'-kónt 6 
korona, bánatpénz 2000 korona. 

2. A csikrákosi közbirtokosság Csik 
rákos ós Göröcsfalva  község határában 
fekvő  erdejében mintegy 6000 ma. Ki-
kiáltási ár m' kint 7 K. Bánatpénz 4200 
korona. 

3. A madéfalvi  közbirtokosság, Madé-
falva  község határában fekvő  erdejében 

mintegy 2000 m". Kikiáltási ár maként 
5 korona. Bánatpénz 1000 K. 

4. A csikmadarasi közbirtokosság, 
Csikmadaras II. határrészben fekvő  er-
dejében mintegy 2000 m8. Kikiáltási ár 
m'-ként 5 K. Bánatpénz 1000 K. 

5. A csikdánfalvi  közbirtokosság, 
Csikdánfalva  község határában fekvő 
erdejében mintegy 6000 m'. Kikiáltási 
ár ms-ként 6 K. Bánatpénz 3000 ko-
rona. 

6. A Csikdánfalvi  közbirtokosság 
Csikmadaras II. határrészben fekvő  er 
dejében mintegy 2000 m8. Kikiáltási ár 
m'-ként 5 K. Bánatpénz 1000 koronna. 

7. Csikjenöfalvi  közbirtokosság Ceük-
jenőtalva község határában mintegy 1000 
ms. Kikiáltási ár m'-ként 6 kor. Bánat-
pénz 600 kor. 

8. Csikjenöfalvi  közbirtokosság Csik-
madaras II. határrészben fekvő  erdejé-
ben mintegy 1000 m8. Kikiáltási ár 
m'ként 5 K. Bánatpénz 500 korona-

9. Csikszenttamási közbirtokosság, 
Csikmadaras II. határrészbeu fekvő  er-
dejében mintegy 1000 m8. Kikiáltási ár 
•n' 6 K. Bánatpénz 500 korona-

10. Csikszentdomokosi közbirtokos-
ság II. csoportja, Csikmadaras II. határ 
részben fekvő  erdejében mintegy (Hí 
degség) 2000 m'. Kikiáltási ár m8 ként 
7 K. Bánatpénz 1400 korona. 

11. Caikcsicsó község határában fekvő 
erdejében mintegy 1000 m'. Kikiáltási 
ár m'-ként 5 K. Bánatpénz 500 korona. 

Az árverés zárt írásbeli és nyilvános 
szóbeli ajánlatok alapján történik. Aján 
lat tehető bármelyik tételre, vagy az 
összesre, a az ajánlatokon kifejezendő, 
hogy az ajánlattevő az árverési és szer-
ződési feltételeket  ismeri és ajánlatához 
kötelezőnek tekinti. 

Az árverési és szerződési feltételek, 
a szépvizi m. kir. járási erdőgondnok 
ságnál Csíkszeredán megtekinthetők. 

Az írásbeli ajánlatok bánatpénzzel 
ellátva, árverés idejéig alulírott m. kir. 
járási erdőgondnoksághoz küldendők, az 
árverés alkalmával pedig az árverező 
bizottság elnökéhez nyújtandók be. 

Csíkszereda, 1916. junius 5 én. 
Szépvizi m. kir. jár. erdögondnokság. 

FOGAK! 
brassói Greising Albert 

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

FOGAD: 
Délelőtt 

j| 8—12 óráig 
! Délután 
jí 2—5 óráig 
j Vasár- és flnnep-
j! napok kivételével. 

54— 
10 évi garancia! 

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

Szám 71—1916. végreh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-
hírré teszi, hogy a caikszentmártoni kir. járásbíró-
ságnak Fk. 2050/i. sz. végzése folytán  dr. Vitos Pál 
ügyvéd végrehajtató részére 110 korona 01 fillér 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési végre-
hajtás folytán  alperestől leloglalt és 660 koro-
nára becsült ingóságokra a fennti  kir. járásbíróság 
1915. Pk. 2050/5. sz. végzésével a további eljá-
rás elrendeltetvén, annak az alap- és felülfoglalta-
tók követelése erej/ig is, amenynyíben azok kielé-
gítési jogot nyertek volua, Kászonujfalu  községé-
ben végrehajtást szenvedett lakásán határidőül 
1916. évi junius hó 19. napjának délután 3 
Órájára kitűzi, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók 
és pedig: 2 öl tűzifa,  1 terii széni), 1 tehén, 2 
süldő a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, 
szükség esetén becsáron alul is elfognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégíttetéshez jogot tartanak, hogy 
amennyiben részükre a foglalás  korábban eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyv-
ből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasz-
szák, mert különben csak a vételár feleslegére  fog-
nak utaltatni. 

Kelt Csikszentmárton, 1916. évi május hó 15. 
napján. 

SZABÓ ANTAL, 
bírósági kiküldött. 

írógépek és vízvezeték berendezések 
• szakszerű javítása elvállaltatik 

A Csíkszeredai Villamos-münél. 
6 - 1 0 

NŐI FODRÁSZTEREU ES ILLATSZERTÁR 
C s i k a z e r e d a , Apaffi  Mihály-utca 10. szám. 

Hölgyek figyelmébe I 
Allaudóan raktáron tartok legdivatosabb hajcsattokat, haj-
tűket, fésűket,  szappanokat, kozmetikai cikkeket, valamint 
mindennemű illatszereket. Kifésült  hajak bekötését elvállalom. 

Hölgyek hajfiaQlése  ondoláláasal is hajmosással. 
Kész hajmunkák Aa női piperecikkek azáp választékban. 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 

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

Nyomatott VAkir h könyvnyomdájában, CiitaeradábM 




