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Kéziratok nem adatnak visasa. 

A háború. 
Verdua veszedelme, az oroszok ujabb 

offenzívája,  olaszországi előtörésünk, 
Görögország válságos helyzete és a 
törökök kaukázusi sikerei nem csökken-
tették azt az intenzív érdeklődést, melyet 
a jütlandi tengeri csata meglepő kime 
netele keltett világszerte. Tizedik napja, 
hogy Európának korra legifjabb,  de ér-
tekre nézve eddig is második flottája 
nyílt tengeri ütközetben megverte a 
legnagyobb s dicsőség, tekintély dolgá-
ban a trafalgari  diadal óta páratlanul 
álló angol tengeri erőt. Ea a világ még 
mindig a nagy esemény hatása alatt áll. 
A megalázott Anglia, ugy ahogy, s amed-
dig bírja, leplezgetni és szépítgetni ipar 
kodik szörnyű vereségét, de szánalmat 
keltő dadogásával még a megriadt an-
gol közvéleményt sem képes megnyug-
tatni. 

Ellenfelei,  szövetségesei és a sem-
legesek már a csatát követő első 48 
tiraban megalkották véleményüket, ami-
kor a tanácsadásra felszólított  Churchill 
még nem tanította ki az admiralitást 
hazug cáfolatokra.  Az angol lapok még 
igy is kénytelenek beismerni, hogy a 
nemet flotta,  mely a Zspeiinek kitűnő 
földerítő  szolgálata folytán  még idején 
visszavonulhatott volna, nemcsak helyt 
állott, nemcsak elfogadta  a vereség 
esetén Németországra nézve végzetessé 
válható Ütközetet, hanem olyan pusz-
títást vitt véghez az angol armadában, 
amelyhez képest a németek veszteségei, 
ugy a hajók Bzámát, miut a tonnatar 
talmat illetően, jelentékteleneknek mond-
hatók. 

A német flottának  az első komoly 
találkozásnál még nem sikerült a trafal-
gari vagy a csuzimai ütközettel egyen-
értékű döntő diadalt aratni, de amit 
elért, az éppenséggel elég arra, hogy 
vitássá tegye Anglia tengeri egyedural-
mát. A németek, akiknek most először 
nyílott alkalom a tengeri haro gyakor-
lati tanulmányozására, kellően felfogják 
használni a most szerzett tapasztalatokat. 
És ez az, amitől Anglia leginkább remeg. 

Egy idő óta Angliában különben is 
nagyon zord szellők fújdogálnak.  Mivel 
hogy agallipoli meglutamodást az Aequith 
kormány az angol flotta  egyik legdicső-
ségesebb haditényónek mondotta, az 
angol közvélemény csak akkor kezdett 
nyugtalankodni, amikor < a lenézett és 
megsemmisítésre ítélt törökök Kut-el-
Amara elfoglalásával  Taushend tábor-
nokot és annak tízezer emberét fog-
lyul ejtették. 

És még le sem csillapodott a ten-
geri csata okozta rémület, amikor futó-
tűzként terjedt el a rémhír Kitchener 
tábornok szörny0 haláláról. 

A tedgerész népek ép ugy mint a 
begyüakók és a bányászok rendkivül 

babonások, az angol nép pedig különö-
sen az. És egyúttal vallásosak is. 
Könnyen elképzelhető tehát az a meg-
döbbenés, amelyet a Hampshire rejtélyes 
pusztulása okozott. Az angol katonai 
dicsőség legmarkánsabb képviselőjének 
a tenger hullámaiban való eltűnése köz-
vetlen a jütlandi katasztrófa  után és 
éppen akkor, mikor fontos  megbízással 
Oroszországba készült, nemcsak gyászba 
borította az angol nemzetet, hanem 
annak a győzelembe vetett bizalmát is 
erősen megingatta. 

A szárazföldi  harctereken sem ked-
vez a szerencse a szövetségeseknek. 
Vaux bevétele sülyos csapást jelent a 
franciákra,  akik lépésről-lepésre kény-
telenek meghátrálni a németek előtt. 

Abban a nagyszerű beszédben, me-
lyet Vilmos császár Wilhelmshafenben 
intézett a jütlandi csatában győztes ten 
gerészekhez, a germán hadak legfőbb 
ura már jelzi a francia  védelem közeli 
összeroppanását. 

Vaux elestéről C3ak -két nappal 
utóbb értesült a "Világ, de a császári 
bejelentésből következtetni lehet arra, 
hogy a német vezérkar már Verdun 
elestét is biztosra veszi. Hogy mi tör-
ténik msjd Párieban, ha beáll ez az 
eshetőség, arra nézve a francia  par-
lament elkeseredett hangulata nyújt 
némi tájékoztatást. 

Éí forró  a levegő, izzó a hangulat 
az olasz parlamentben is. A háborús 
párt kétségbeesett erőlködéssel terrori-
zálja a béRés áramlat folyton  szaporodó 
híveit, de Salandra érzi és tudja, hogy 
rajta már csak a Cadorna diadalai segít-
hetnének. Ebben pedig hiába remény-
kedik, mert a mi győzelmes hadaink, 
melyek pihenés idejéu és rendezés köz-
ben is folyton  előbbre jutnak, nemso-
kára ismét nagyobb stílusban fogják 
folytatni  az áruló szövetségessel való 
leszámolást. A junius hó első harmadá 
ban haaaina 13.000 foglyot  ejtettek és 
rengeteg zsákmányra tettek szert. 

Az entente reménysége megint csak 
Oroszország. A mogreperált orosz gőz-
hengertől várnak ismét csodadolgokat 
a szövetségesek. Olaszország esdeklése, 
Franciaország jajveszéklése és Angiia 
csábításai, melyeknek arannyal való 
megtámogatása végett Kitchener Orosz-
országba készült utazni, meghatották a 
cár érző szivét. A háborús párt felül-
kerekedésének eredménye az az offen-
zíva, mely 350 kilóméteres fronton  tá 
madja védelmi pozícióinkat. Most még 
nagyobb erővel és még őrületesebb 
muníció pazarlással, mint a milyennel 
a műit évi karácsonyi és koratavaszi 
offenzívát  foganatosították,  törnek had-
állásaink ellen az oroszok. 

A rendkívüli erős nyomás esetleg 
arra készteti hadainkat, hogy egyes 
túlságosan exponált pontokról biztosabb 

pozíciókra vonuljanak vissza, de ilyen 
átmeneti sikereket az oroszok az előbbi 
ofiv.nzivákban  is ki tndtak erőszakolni, 
rengeteg áldozatok árán. Semmi két-
ségünk az iránt, hogy északi ellenfelünk 
ezúttal is el fog  vérezni és az ember-
ki mélés okából ideiglenesen feladott 
pozíciókat mi könnyű szerrel vissza 
fogjuk  foglalni. 

A mezőgazdasági utálatot biztosítása. 
A honvédelmi miniszter rendelete 

a törvényhatóságokhoz. 
A Csíki Lapok más helyén közöljük a 

földmivelésügyi  miniszter rendeletét., amely az 
aratási munkálatok elvégzésének biztositáBát 
szolgálja. Ugyanezt a célt tartja szemelőtt az 
a honvédelmi miniszteri rendelet, amely a 
napokban érkezett meg Csikmegyéhez. A 
hadügyi kormány ugyanis, mint már megír-
tuk, elhatározta, hogy a front  mögött és a 
hadlápkörletben levő mezőgazdákat és gazda-
sági munkásokat 3—5 heti időtartamra szabad-
ságolja. Ezt a rendeletet a tanács hirdetménye 
a következőkben ismerteti: 

A legénységhez tartozó egyének, elsősorban 
önálló mezőgazdák mező- éa erdőgazdasági -
munkálatok elvégzesere 3—5 hétre terjedd' 
szabadságotkaphatnak, a hadtápkörletben levők 
is. A harctéren levők nem szabadságolhatók. 
A szabadságot nem szabad Írásban kérelmezni, 
hanem szóbelileg, kihallgatáson. A szabadsá-
golt katonáknak itthon jelentkezttiök kell és 
nz  elöljáróság munkálkodásukat ellenőrizteti. 
A szabadságolt katonák nemcsak a saját gaz-
dasági munkaikat tartoznak elvégezni, hanem 
másoknak is segíteni tartoznak és elsősorban 
a hadbavonult birtokos sürgős mezőgazdasági 
munkáinak elvégzésére kötelesek, kivéve, ha' 
mint mezőgazdasági munkások szerződésileg 
kötelezve vannak más birtokossal szemben. A 
mezőgazdasági és erdőgazdasági munkálatokra 
szabadságolt katonak neveit — nehogy az 
időt tétlenül töltsék - jegyzékbe foglalva  ki 
fogják  függesztetni,  hogy igy a gazdaközön-
ségnek módjában legyen ellenőrizni munkál-
kodásukat. Sürgős mezőgazdasági munkákra 
a már felmentett  önálló mezőgazdákat ia 
igénybe lehet venni, ba saját mezőgazdasági 
munkáikat már elvégezték. 

A mező- és erdőgazdasági munkák elvég-
zésére 20-20 katonából álló munkásosztagok 
kirendelése kérhető. A kérést az elöljáróságok-
hoz kell benyújtani, mely azt a vármegyei gazda-
sági munkabizottsághoz továbbitja. A mun-
aásosztagok kirendelésének időtartama 2—& 
hétre terjed. A katonai munkásosztBgok el- , 
iielyezéseről és élelmezéséről az igénybevevők., 
tartoznak gondoskodni, az élelmezésért azonban. 
megtérítést kapnau. A munkaidő napfelkeltétől 
napnyugtaig tart, délben egy órai, reggel, éfl 
délután pedig l-l félórai  szünidővel 

A mások földjén  akár munkásosztagbap,. 
akár egyenkint foglalkoztatott  legénységű»» 
ha a busbeszerzés elháríthatatlan nehézségekbe 
ütközik, minden körülmények között más ele-
gendő, kiadós és egészséges élelmet kell adni. 
Panaszok esetén a katonai hatóság vizsgálatot 
indít. 

A hirdetmény végül még közli, hogy az . 
egyes munkálatokért a gazdák mennyi:muqka-< 
bért tartoznak fizetni. 

A megtakarított óra értékéből 
juttassunk valamit a rokkant hó-, 
sőknek. 
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Az erdélyi magyarság győzelme 
a Pénzintézeti Központ alakulásánál. 

Vármegyénk főispánjának  eredményes akciója. 
Az egÓBz ország közvéleményének érdek-

lődése kiBérte a Pénzintézeti Központ alaku-
lását. amelynél az erdélyi magyarság, a Szé-
kelyföldgazdasági  érdekeinek képviselete szem-
pontjából jelentős esemény történt. A pénzin-
tézeteket tömörítő két szervezet, az Egyesülés 
éB a Szövetség, amelyek ellentétben állottak 
eddig, compromissumra léptek éB a Pénzinté-
zeti Központ igazgatóságába — amely igazga-
tóságban hat választott foglal  helyet — Er-
délyből egyetértőleg lécfalvi  Bodor Pált, az 
Agrár vezérigazgatóját jelölték, akit az alakuló 
közgyűlés egyhangúlag megválasztott. Ez a 
választás örvendetes elismerése a Székelyfold 
gazdasági érdekeinek és a Királyhágón inneni 
részek, az erdélyi magyarság indusztriális kép-
viseletének legszebb győzelmét jelenti. 

A kormány, az összes gazdasági tényezők 
intensiv támogatása szerezte ezt a győzelmet 
az erdélyi magyarsagnak. Gyalókay Sándor 
varmegyénk főispánja,  tíürger Albert a szé-
kely kereskedelmi és iparkamara elnöke külö-
nösen jelentékeny érdemeket szereztek a gyó 
zeiem elérésénél és a sokoldalú exponálás, az 
erdélyi magyarság gazdasági érdeke méltány-
lásra talált ugy a legmagasabb heiyeu, mint a 
választók között. 

Csümepe népét beosztják az aratási unkákra. 
A ftíldmivelésügyi  miniszter rendelete 

a vármegyéhez. 
A fóldmivelésiigyi  minisztériumból tegnap 

rendelet erkezett Csikmegyehez, amely szabá-
lyozza az aratási és mezőgazdasági munkála 
tok rendjét. A rendelet alapján a vármegye 
népe katonai fegyelem  alapján és ahol kell, 
közmunkaszerüen fogja  végezni a mezőgazda-
sági munkálatokat A kormány nagy súlyt 
helyez arra, hogy az aratas eredményét mi se 
veszélyeztesse és ezért minden esetleges sztrájk, 
vagy amerlkázás ellen a legszigorúbb megtor-
lást helyezi kilátásba. 

A miniszter rendeletének főbb  intézkedései 
itt következnek: 
Közmunkakény  Bzer  minden  mezőgazdasági 

munkára. 
A kormány a tavaszi szántás-vetés Ügyében 

hozott régebbi rendelkezéseit megt'eieloeu ki-
terjeszti 1916» év folyamán  vegzendó minden 
egyéb mezógazdasagi munkára. 

A közigazgatási hatÓBág irányításával a 
mezőgazdasági bizottságoknak most az a leg-
fontosabb  feladatuk,  hogy az összes rendel-
kezésre álló kézi, fogatoa  és gépi erők föl-
használásával a kaszaiás, aratas, cséplés és 
általában a termés előkészítésének és beta-
karításának munkáját biztosítsák. 

A termés  betakarítása. 
Bizonyára igen sok helyen nem is leBz 

szükség arra, hogy a hatóság a közerőt igénybe 
vegye és a szemelyes szolgáttatásokat elren-
delje, mert a fölvilágosító  szó és a jó példa 
nyomán, amint eddig is sok helyen történt, 
ezaton is öoként fogják  a gazdák és a főid 
mívesek egymást kisegíteni s az itthonlevö 
idősebb férfiak,  az asszonyok, fiuk-és  lányok 
munkájával a termés betakarítását biztosítani. 
Természetes, hogy ha erre szükség van, az 
idézett törvényekben nyert felhatalmazással  a 
közigazgatási hatóságnak teljeB szigorral élnie 
kell. Most nem az a fontos,  hogy minden gaz-
daságban, háztartásban, vagy üzemben minden-
féle  munka az eddigi szokás rendje szerint 
végeztessek el, hanem az, hogy minden később 
pótolható munka elhagyásával vagy elhalasz-
tásával most minden kis és nagy gazdaságban 
egymás megsegítésével és a polgári lakóBság 
minden erejének teljes felhasználásával  azokat 
a munkákat végezzük el, melyek a termés 
betakarítása érdekében múlhatatlanul szüksé-
gesek. 

Tilos  az amerikázás. 
Megjegyzi a miniszter, hogy a saját gaz-

dasági munkájának elhúzásával vagy ameri-
kázással senki sem vonhatja ki magát a közér-
dekű munka alól. A közigazgatási hatóságok 
és a községi elöljáróságok vonakodás vagy 
mulasztás esetében a szolgáltatásokat kény-
szerezközök alkalmazásával is teljesítheti, azt 
pedig aki a közigazgatási hatóságok rendel-
kezéseit megszegi, 2 havi elzárással és 600 
korosáig teijedbető pénzbüntetéssel bUntetepdő. 

A főimentettek  dolgozzanak. 
A miniszter megvan győződve arról, hogy 

a közigazgatási hatóság és a mezőgazdasági 
intézőbizottság karöltve a vármegyei gazdasági 
egyesület bizonyára készséges támogatásával 
a kezébe adott széleskörű hatalmat a közér-
deknek megfelelően  éa a helyi viszonyoknak 
okos mérlegelésével fogja  gyakorolni. 

Leghelyesebbnek tartja a miniszter, ha e 
szolgáltatásokért szakmányszerint áilapittatik 
mfg  a térítés. Továbbá figyelmébe  ajánlja a 
közigazgatási hatóságoknak azt is, hogy mind-
azoktól, a kik a fegyveres  szolgalat alól föl-
mentést kaptak, különösen el lehet várni, hogy 
jó példával járjanak elő a segítő munkában. 
Aki indokolatlanul ki akarná buzni magát 
ebből a muukából, méltatlan a fölmentésre  és 
a fölmentés  hatálytalanítása iránt meg kell 
tenni a lépéseket. 

Hadifoglyok,  szabadságolások. 
Mindazokat a gazdákat és kisbirtokosokat, 

akik a katonasagnál nélkülözhetők, az aratás 
idejére szabadságolni fogják.  A szabadsagoit 
katonák jelentkeznek az intézőbizottságnál és 
saját munkáik után a bizottság rendelkezései 
szerint dolgozzannak más aratási munkáknál. 
Hadifoglyok  és katonai munkásosztagok is ren-
delkezésre állanak. 

Sajnos, sem egyik, sem másik intézkedésünk 
nem lehet olyan terjedelmű, mint kívánatos 
lenne. A hadihelyzi t, a szállítási körülmények, 
egészségügyi viszonyok döntő befolyást  gya-
korolnak és előre nem látható események a 
legjobb szándékainkat is meghiúsíthatják. Vég 
zetes inba volna, ha a közigazgatási hatóságok 
és a mezőgazdasági intézőbizottság a kor-
mányzat gondoskodásának reményében nem a 
még otthonlevő munkaerő teljes kihasználására 
fektetné  a fősúlyt. 

Permanenciában  legyen  a vármegye. 
Reméli a kormány, hogy a polgárság dia-

dalt arat a gazdasági háborúban, amikor a 
fegyverek  a harctéren győznek. Távirati je-
lentéseket vár a megyétől minden mezőgaz-
dasági munkaszakasz megkezdésekor, befeje-
zésekor, esetleges akadályokról, munkabeszün-
tetésekről és egyéb körülményekről is. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csíkszereda, junius 14. 

Csikvármegye törvényhatósági közgyűlése 
mai napon tartotta meg rendes tavaszi közgyű-
lését Gyalókay Sándor főispán  elnökletével. 

A közgyűlésen különösebb érdeklődést keltő 
Ugy nem merült fel  és a dali órákban már 
véget ért. * 

A tőrvény hatóság nyugdíjban részesítette 
özv. Birrha Józsefnél,  dr. özv. Komka László-
nét és Dávid Eleket, a járási főszolgabírók  ré-
szére pedig a nagymérvű dragaság miatt 1200 
korona irodai átalán>t állapított meg. 

Veress Lajos gyergyótölgyesi főszolgabíró 
és Csiszer Imre varmegyei árvaszáki ülnök je-
lenlegi állásukban eltöltött 10 evi szolgálat 
után a jól megérdemelt VII. fizetési  osztályba 
leptek elő. 

Füniőbiztospknak kijelöltettok Tusnádfür-
dóre Bartaiis Ágoston főszolgabíró  és Erős Jó-
zsef  vrm. aljegyző, Kászonjakabfahára  Szász 
Lajos vármegyei főjegyző,  Borzsékre Veress 
Lijos főszolgabíró  és Puskás Imre szolgabíró. 

A vármegyei magánjavak tisztviselői részére 
a közgyűlés 20°/o drágasági pótlékot szavazott 
meg és több erdőeladást hagyott jóvá, úgyszin-
tén jóváhagyta azt a határozatot, mely szerint 
a magánjavak a negyedik hadikölcsönre öt-
százezer koronát jegyzett-

A vöröskereszt 
Péter-Pál napi gyűjtése Csikban. 

A vöröskereszt Egylet központja a követ-
kező felhívást  intézi ezúton a közönséghez : 

A Magyar Vöröskereszt Egylet, amely a 
legnagyobb kiegészítő szervezete a hadsereg-
nek, beszámolóval és kérő szóval fordul  a kö-
zönséghez. Beszámolóval, mert érzi, hogy szá-
mot kell adnia majdnem 2 éves háborús mű-
ködéséről azoknak, akik oly bőségesen támo-
gatták, de egyúttal kérő szóval is, mert a bosszú 
háború határtalan feladatok  elé állította és 
hacsak működését korlátozni nem akarja, kény-
telen a közönség ujabb áldozatkészségéhez 
fordulni. 

A Magyar Vöröskereszt Egylet mintegy 
9000 kórházban JOO.OOO beteget ápol egyszerre 

B eddig több mint 1,000 000 katonát részesí-
tett ápolásban. Fenntartja a tudósító irodát, 
mely a harctéren levő katonák hollétéről ad 
értesítést, a hadifoglyokat  gyámolító és tudó-
sító hivatalt, közvetíti a harctéren levő katonák 
részére az adományokat, anyagilag támogatja 
a sebesült és beteg katonákat, valamint a 
harcban elesett hátramaradt családtagjait. 

Sebesült katonákat szállít a hadszíntérről, 
mely célra 9 kórházi vonat áll rendelkezésre. 
Továbbá szállítja a sebesült és beteg kato. 
nákat a vasúti és hajóállomásokról a kórházakba. 

A hadBzinhelyre küldött vonatokon kivül 
165 sebesültszállító kocsit, 23 társzekeret, 
300 hordágyat ós hordszéket. Egy 200 ágyas 
tábori kórházat, tábori kápolnával, tábori rak-
tárakat és fiókraktárakat  állított fel. 

Hivatásos éB önkéntes ápolónőket engedett 
át szolgálattételre a kórházaknak. Azonfelül 
kórházat állított fel  Szófiában  és Konstantiná-
polyban is. 

A jövő programjai még nagyobbak, hiszen 
a haboru csapásai még nem szűntek meg, sőt 
ellenkezőleg a hosszú háború fokozta  annak 
a társadalomra gyakorolt hatásat. Hogy a 
Vörös-Kereszt-Egylet hivatásának a jövőben 
is megfelelhessen,  kéri a közönség áldozat-
készségét. Péter és Pál napja, junius 29 e a 
Magyar Vöröskereszté. Gyűjteni fognak  ezen 
a napún az ország minden részében, az Alföld 
rónáin, a hegyek bércein, a dombok vidékein, 
gyűjteni fognak  e napon a templomokban, a 
hivatalokban, a város tereken; és utcákon, 
gyűjteni fognak  mindenütt, ahol a magyar 
szent haza érzése el, és ahol ezert áldozni tudó 
becsületes emberek vannak és remeijük, hogy 
nem fog  kitérni a gyűjtés elől senki, mert 
lehetetlen, hogy egy ember is legyen, aki 
megtagadja filléreit  a sebesült katonák, a 
háború borzalmai által sújtott esdeklődóktől. 
Már pedig Péter és Pál napi gyűjtés minden 
egyes fillérje  a sebesülteknek, a nyomorgók-
nak jut, mint egy ember fog  Magyarország 
egész népe ezen a napon áldozni és azt, amit 
az ad, tulajdonképpen nem a Vöröskeresztnek 
adja, a Vöröskereszt-Egylet csak az ut, ame-
lyen az adományok a legszentebb célhoz jutnak. 

A Vöröskereszt-Egylet ezúton is kéri a 
jólelkű, emberbarát es a nagy idők nagy kö- a 
telességel elől kitérni nem akaró embereket, ' 
tegyék ünneppé a Péter-Pál napot, hogy késó 
unokák is megemlékezve e napról, ezt olyan-
nak lássák, ami dicsőséget és becsületet szerez 
a mai kornak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Személyi hir. Gyalókay Sándor főis-

pán Budapestről visszaérkezett. 
— Tanügyi kinevezések. A vallás- és 

közoktatásügyi miniszter vármegyénk derek 
tanfelügyelőjét,  dr. Berze Nagy Jánost, a tan-
kerület vezetőjét a VIII. fizetési  osztály 3 ik 
fokozatába  kir. tanfelügyelóvé  nevezte ki és 
Mátrai Ferencz Béla csíkszeredai kir. s. tan-
felügyelót  Nógrád vármegye tanfelügyelósógé-
hez helyezte át. 

— A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Lengyel R6bert kolozsvári kir. tanfelügyelőt  a 
VII. fizetési  osztály 3-ik fokozatába  kinevezte. 

— Öngyilkosság Kölló János gyergyó-
tölgyesi gazdatiszt, törvényhatósági tag folyó 
hó 11-én fegyverével  megiőtte magát és meg-
halt, A tragikus halál mindenfelé  nagy feltű-
nést és részvétet keltett. Tettének oka isme-
retlen. Temetése folyó  hó 13-án Gyergyótöl-
gyesen nagy részvét mellett ment végbe. Ha-
lálát nagy családja gyászolja. Dr. Ujfalusi  Jenő 
polgármester apósát vesztette el benne. 

— Női kereskedelmi szaktanfolyam 
Csikszeredában. A vármegye magánjavni-
nak igazgatótanácsa Szász Lajos főjegyző  in-
dítványára igen üdvös és hasznos határozatot 
hozott. Elhatározta ugyanis, hogy a csíksze-
redai polgári leányiskolánál 1917! évi szeptem-
ber 1-től kezdódőleg egy egész tanévre kiter-
jedő női kereskedelmi szaktanfolyamot  rend-
Bzeresit, mely tanfolyam  halgatóinak minimális 
száma 25-ben állapíttatott meg. A szaktanfo-
lyam hivatva van a nőket a kereskedelmi és 
üzleti dolgokban szükséges alapismeretekre 
tanítani, igy a tanfolyam  tárgyai lesznek-a né-
met kereskedelmi levelezés, a könyvvitel, gép-
írás, szépírás, gyorsírás stb. A háború bebizo-
nyította, hogy a női kereskedelmi szaktanfo-
lyamoknak fokozott  jelentőséget kell tulajdoni-
tanunk és bizonyára örömmel veszi « hirt kö-
zönségünk is, hogy az eszme nálunk is meg-
értőkre talált. A tanfolyam  beállítása iránt aa 
előkészületek most folynak. 



. á . C S Í K I L A P O K -ik oldal. 
— A negyedik hadikölosön. Caíkszent-

mihályon a hitelszövetkezetnél 45 tételben a 
negyedik hadikölcsönre összeBen 34,500 koro-
nát jegyeztek. A hitelszövetkezet mind a négy 
hadikölcsönből igen sikeresen vette ki részét, 
mennyiben az elsőre 7200 koronát, a másodikra 
8850 koronát, a harmadikra 26,200 koronát 
és a negyedikre 34,500 koronát, tehát a négy 
hadikölcsönre 76,550 koronát jegyeztek, moly 
szép eredmény elérésében Szőca Lajos elnök-
nek, Búzás Albert pénztárnoknak PB Dobos 
Dénes könyvelőnek kiváló része volt. 

— A német közigazgatás alatt álló 
oroszlengyel területek ismertetője cimen 
a m. kir. Kereskedelmi Muzeum kiadásában 
egy füzet  jelent meg, mely a német hadsereg 
által megszállott oroszlengyel területek gaz-
dasági és kereskedelmi viszonyait tárgyalja. 
A füzetben  a gyakorlati kereskedő megtalálja 
mindazokat az útbaigazításokat, amelyekre 
szükség lehet. Különös fontossággal  bir az ér-
dekelt körökre, hogy a kereskedelmi Muzeum 
(Budapest, V., Akadémia-u. 3.) a megszállott te-
rületekre vonatkozó összes felvilágosításokat 
készségesen megadja és az ismertető füzetet 
minden cégnek, mely azt kéri, díjmentesen meg-
küldi. 

— Adakozás. Az Agrár Takarékpénztár 
csíkszeredai fiókja  a vak katonák, a rokkant 
katonák és a csiki hadiárvák javára 100-100 
koronát, összesen 300 koronát adományozott 
és a nemes adományokat már rendeltetési he-
lyükre juttatta. 

— Honvédek tömeges kitüntetése. A 
m. kir. honvédség legutóbb megjelent „Ran-
deleti Közlönya-e szerint ujabban a 24. hon-
védgyalogezred 268 emberét tüntették ki. Az 
I. osztályú ezüst vitézségi érmet adományozták 
a többiek közt dr. Kovásznay Gábor, Dánér 
Imre, Póka Gyula, Osváth István, Bedő Gáza 
és Kövér Sándor tart. zászlósoknak; Tamás 
József,  Beke Gábor,, Beke Lajos Károly, Zsig-
mond Ödön, Szász Árpád és Rácz Vilmos tart. 
hadapródoknak; Kónya Lajos, Szente Tivadar, 
Kocsis Láazló hadapródjelölteknek ; Biró Lajos 
őrmesternek, Márton István, Orbai Antal, Fa-
zakas Dávid, Pálfi  Mihály, Györgypál János, 
Fülöp István, Farencz Mirton szakaszvezetők-
nek; Halász György npf.  szakaszvezetőnek, 
Benkő Salamon, Veress Ambru3, Szántó Árpád 
tizedeseknek, Erdélyi Márton éB Kósa Gyulá-
nak. A II. osztályú ezüst vitézségi érmet ado-
mányozták : Székely Ferenc, Kiss András, Fe-
kete Láazló, Bors Ágoston és Ferenc Balázs 
népfölkelő  hadapródoknak; Mikes Ödön hadp. 
jelöltnek ; Gécse Lajos törzsőrmesternek, Sza-
kács Imre, Vizi János éB Reketes György sza-
kaszvezetőknek; Mester Miklós, Ambrus János, 
Korda Gerő, Bartos Antal, Sara Gyula, Mester 
István, Takó József,  Karácsony Sándor, sza-
kaszvezetőknek; Tóth Lajos, Sándor Lajos és 
Nemes Dezső e. é. ö. szakaszvezetóknek ; Be-
rec János, Héjjá Aladár, Antalka Sándor, Pé-
ter Ágoston, Kurdi Károly, Dáni Sámuel Nagy-
Iván, Koncz Lajos, Bálint József,  Német Ka-
roly, Kallós István és Magos János tizedesek-
nek ; Molnár Károly, Venczel Lajos, Sós Csiki 
György, Kovács Márton, Szente Péter, Kanabé 
Ferenc, Rupi János. Márk Zsigmond, Vitos Bá-
lint, Bándi Gyula, Tamás István, Jakabos Ger-
gely, Nagy József  és Lőrincz Mihály őrveze-
tóknek; Nagy Demeter, Debreczy Lajos, Mol-
nár Ágoston, Darabán László, Rúzsa Pál, Ma-
dár Ferenc, Mátyás Elek, Kovács Bálint, Ko-
vács Pál, Jakab Vitus, Fekete József,  Bodó 
István, Nagy Ferenc, Kovács Mihály I. és II. 
Bodor István, Biró Ferenc, Máthé István, Csü 
dör Sándor, Vas Márton, Sebestyén Szilárd, 
Biró Sándor, Csomós András, Zsólya István, 
László József,  Részeg János, Antal Ferenc, 
Mihály András, Nagy Károly, Pile János, Pál 
János, Rabár István, Biró Albert, Majos György, 
Ambrus István, Sipos István honvédeknek; a 
bronz vitézségi érmet adományozták összesen 
125 katonának. 

— AB állami tisztviselők es a köz-
szolgálati alkalmazottak ujabb háborús 
segtflye.  A kolozBvári Állami Tisztviselők 
Egyesületének elnöksége a képviselőház elé 
terjesztett iţjabb háborús segély javaslatot a 
tisztviselői érdekekre sérelmesnek találván, az 
Állami Tisztviselők Orezágos Egyesületéhez 
Bürgés előteijesztéBt tett, hogy ugy a kor-
mánynál, valamint az összes politikai pártok 
vezetőinél haladéktalanul lépjen közbe, hogy 
a javaslatnak a tisztviselői karra sérelmes 
részei kiküsaöbölteBsenek, a háborús segély 
a fizetésnek  legalább 50 százalékában álla-
píttassák meg és ehhez helyes viszonylatban 
álljon a tisztviselőknek beszerzési előlege, 
amelyet már a folyó  év augusztus végére kér 
folyótftwl 

— MOZI . Folyó hó 18-án, vasárnap a 
„Rabló-lovag* cimü 3 felvouáaos  érdekes ka-
landor történet kerül bemutatásra. A Svenska 
nagyhírű filmgyárának  ezen színdús, szemet 
bűvölő felvételének  nevezetessége az, hogy 
meséje olyan emberi motívumokon épült fel, 
melyek minden ember lelkéhez közel állatiak. 
Különösen egyes megható jelenete olyan, ami 
megmarkolja a nézők Bzivét és megkönnyez-
ted a gyengébbeket. A fó^zer-pet  Lilly Beck 
játsza pazar művészettel. A filmnek  a~ buda-
pesti színházakban nagy sikere volt. A műsor 
kiegészítő pontjai: „Frakkos Rómeó* mulat-
tató vígjáték 2 felvonásban.  „Akinek a foga 
fáj",  humoros és Legújabb háborús felvételek. 

— Gazdasági ismertető Montenegró-
ról. Montenegró mai gazdasági viszonyairól 
a m. kir. Kereskedelmi Muzt-um igen töm;;r, 
csak két ivre terjedő füzérét  adott ki. mely a 
csapat link által meg.száiiott montenegrói terü-
letet kimerítően ismerteti. Az intézetni k, a 
montenegrói gazdasági viszonyokkal rég-.bbről 
ismerős levelezői most újból beutaztak az 
országot és a legelsők voltak azon polgári 
utasok sorában, akik ott megfordultak.  A füzet 
Montenegró történetének, területi viszouyuinak, 
fóldmivelésének,  állattenyésztésének, árufor-
galmának, közlekedési utainak és mai köz-
gazdasági rendszerének rüvid ismertetése után 
Montenegró összes városairól és jelentősebb 
községeiről elmondja mindazokat a részleteket, 
amelyek az ottani piaczokkal dolgozni akaró 
üzletembereknek tudniok kell; leírja Cettinjét, 
Rickát, Podgoriczát, a 8—10 házból álló Vir-
pazárt, az országocska egyetlen tengeri kikö-
tőjét Autivárit, Kolasint, valamint a legutóbbi 
Balkánháboruban szerzett területek föbli  góc 
pontjait, Ipek es Djakova városokat. A füzetet, 
melyhez térkép is van csatolva, a Kereskedelmi 
Muzeum díjtalanul küldi ineg az érdeklődő 
üzletembereknek — A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és Iparkamara fuyelmebe  ajánlja a 
füzetet  mindazoknak az üzletembereknek, akik 
Montenegróval kereskedelmi összeköttetéseket 
keresnek. 

— A képes lapok portómentessége. 
Portómentesen lehet a harctérre küideui ké-
pes levelező lapot, ezt nemrég kimondta a 
m. kir. Kúria. Kópss levelező-lap ulán a feladó 
terhére kirótt portót nem köteles senki meg-
fizetni. 

— Postaforgalom  Szerbiaval. A ma 
rosvásárholyi kereskedelmi és iparkamara tu-
datja, hogy a magyar-osztrák csapatok által 
Szerbiában megszállott területen Lajkovac, 
Miirovicza (Szerbia) Xovipazar és Prijepolje 
helyeken felállított  I. o*ztaiyu hadiápposta hi-
vatalok a magánposta forgalomba  bevonatnak. 

— A marhaállomány vedelme. A há-
ború folytán  előálló rendkívüli szükséglet kö-
vetkezte ben a marhaállomány auuyíra leapadt, 
hogy most már komoly intézkedések váltak 
Bzükségessé a marhaállumány védelmére és 
az utánpótlás biztosítása érdekében Az ország 
gazdái e tárgy ban legutóbb országos állal-
tenyésztési értekezletet tartottak, amelyen a 
kormány elé terjesztett javaslatokba foglalták 
azokat a kívánalmakat, melyeknek a teljesí-
tésével korlátozni lehelne az állatállományt 
fenyegető  veszedelmet. Ejavasla ok lê főkeppen 
a vágatási tilalmat követelték. E részben most 
megtörtént a korraányiutézkedés, amennyiben 
a földmivelésügyi  miniszter rendeletet küidött 
az állategészségügyi hatóságokhoz, mely a 
hasas tehenek es 3 évesnél fiatalabb  üszók, 
illetve üszőborjuk levágását a legszigorúbban 
megtiltja. A rendelet nyomatékosan utasítja a 
huavizsgálókat, hogy az emiitett állatok levá-
gását minden körülmények közt akadályozzak 
meg. 

— Adakozas. Ifj.  Szócs Lajos, SÍ öcs Vince, 
Dobos Bela, ós Sándor Albert Ciikszeutmiluílyi 
elemi iskolai tauuiók részben saját udakoza-
sukból, részben gyűjtésből, Szőcs Lajos hitel-
szövetkezeti elnök utján, a csiki h:>diárvák ja-
vára 12 koronát jutattak lapunk szerkesztősé-
géhez. A nemes adományt befizettük  Caikmegy * 
gyámpénztárába. 

— Szénatermés értékesítése. A nagy-
szebeni cs. és kir. katonai parancsnokság az 
alispán utján hozza tudomására a gazdaknak, 
hogy a munkaerő hiányában különben kuszá-
latlanul maradó szénarétjeik, kaszá'óik leka-
szálásához, ha azok termését a hadügy igaz 
gatás céljaira kötelezőleg átengedik, a had 
biztosság munkás csoportokat bocsát rendelke-
zésre. A katonai kincstár az ilyen szénáért 
megfelelő  árat (hegyi széna mm.-ja 6 K., réti 
széna mm.-ja 5 K.) fizet,  levonja azonban a 
katonai munkaerők és fuvarok  költségeit. Ezen-
klvlll hajlandó a hadblztosság, a szénaterméa 

felének  ingyenes átengedése ellenében ÍB le-
kaszáltatui a füvet,  mig a másik felét  a jel-
zett áron veszi át. Azok a tulajdonosok, saját 
munkaerőikkel vágatják le szénatermésUket, 
ugyanezért az árért fölajánlhatják  a hadbiz-
tosságnak. Közelebbi feltételek  a polgármes-
tereknél és községi elöljáróságoknál tudhatók 
meg. 

— A mértéktelen árfolyamokkal  szem-
ben való védekezés érdekében a magyar kor-
mány szükségesnek látta, hogy a figyelembe 
jöhető semleges országokban való sózott hering, 
továbbá tőkehal, sóshal, száraz tőkehal (Klipp-
fisch)  és a hamis kaviár (gesalzener Fischrogen) 
bevásárlásánál az osztrák és a német birodalmi 
kormányokkal egyöntetűen járjon el és ezért 
ezen cikkek beszerzésének központosításához 
hozzájárult. A központi bevásárlásban magyar 
részről a „H-iditermény részvénytársaság (Bu-
dapest V. Xádor u. 9.) fog  részt venni. 
- - —— „ „ - ' - -ír 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.*) 
E helyen búcsúzom mindazoktól, akiket 

áthelyezésem alkalmával, az idő rövidaége s 
betegségem miatt, személyesen fel  nem keres-
hettem. 

Csíkszereda, 1916. évi junius hó. 
Mátrai  Ferenc  Bela, 

kir.  segédtanfelügyelS. 
*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-

lősséget a Szerk. 

A világháború 
minden mozzanatáról 

bő, 
eredeti, 

megbízható, 
k i m e r í t ő 

értesülésekkel, térképekkel, magya-
rázatokkal szolgál az 
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olvasóinak 
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 

Egy hónapra Kor. 2.80 
Negyedévre Kor. 8.— 
Fdlévro Kor. 16.-
Egész évre Kor. 32.— 

Megrendelő cím : 

AZ UJSÁ6 KIADÓHIVATALA 
Budapest, VII., Rákóczi-ut 54. szám. 

Sz. 32—1916. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírre teszi, hogy a csikszeredai kir. játás-
oiróságnak 1915. evi Pk. 5042/2. Bzámu vég-
zésé folytan  Csedó István ügyvéd csikszeredai ;;ikús végrehajtató részére, végrehajtást szen-
vedő elien 65 korona 92 fillér  követelés s 
jar. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
Voiytán alperestől lefoglalt  és 2060 koronára 
uiesüit ingóságokra a csikszeredai kir. járás-
bíróság fenti  számú végzésével a további el-
járás elrendeltetvén, annak az alap- és felül-
luglaltatók követelése erejéig is, amennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, végre-
hajtást szenvedő lakásán Szépvizen leendő 
megtartása határidőül 1916. evi j u n i u s 
ho 27-ik napján d. e. 10 órája kitüzetik, 
amikor a bíróilag lefoglalt  ingók éB pedig: 
.szarvasmarhák a legtöbbet ígérőnek készpénz-
fizetés  mellett szükség esetén becsáron alul 
is el foguak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követe-
lesét megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mulasszák, mert különben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1916. évi junius hó 5. 
napján. 

KERESZTES GYULA, 
kir. bir, végrehajtó, 
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HIRDETMÉNY. 
Csikazereda r. t város részére vizelóbelí 

városi területnek köztérré átalakítása és uj 
utcák nyitása céljaira Csikszeredában és Zsö-
göd községben kisajátítandó "ingatlanok közül. 
1. Zsögöd  község  határában  a kisajátítási 

összeírás: 
2. sorsz. alatt 2630., 2631. hrsz. ingat 

sorsz. alatt 2628. hrsz. ingatlanra, 
sorsz. alatt 2627. hrsz. ingatlanra, 
sorsz. alatt 2619. hrsz. ingatlanra, 
sorsz. alatt 2612. hrsz. ingatlanra, 
sorsz. alatt 2609. hrsz. ingatlanra, 
19. sorsz. alatt 2623., 2624. hrsz. ingat-

1-, 
lanra, 

3. 
4. 
5. 
9. 

17. 18., 
lanra. 
II.  Csíkszereda  város határában a kisajá-

títási  összeírás: 
1. sorsz/ alatt 466. hrsz. ingatlanra, 
2. sorsz. alatt 467. hrsz. ingatlanra, 
3. sorsz. alatt 468. hrsz. iugatlaor^ vonat-

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

A kir. törvényszék ennél fogva  a fenti  in 
gatlanokra a kártalanítási eljárás megkezdé-
sére Csíkszereda városházához s onnét a hely-
színére a csíkszeredai és Zsögöd község hata-
raiban levő fenti  ingatlanokhoz határnapul 
1916. évi  julius  elsejének  délelőtt  9 óráját 
azzal tűzi ki, hogy az érdekeltek elmarada&a 
a kártalanítás felett  hozandó érdemleges ha-
tározat meghozatalat nem fogja  gátolni. 

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

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

A távollevők és ismeretlen helyen tartóz-
kodók Dr. Kovács Albert csíkszeredai ügyvéd-
gondnok utján ideztetnek. 

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

Minthogy pedig a kisajátító város maga ré-
sz» rő: T. . agy Imre kir. tanácsos, gazdasági 
szaLértöiüi.v előbb meguevezte, nevezett szak-
értő a tárgyalásra szintén megidéztetik 

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

A kir. törvényszék e hirdetményt, közhírré 
és közzététele tárgyában az 1881. évi 1. t.-cz. 
értelmében intézkedik. 

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

Dr. Bodó Farkas  s. k., Jer  zsák János  s. k.. 
tanácselnök.  kir.  itéló táblabíró. 

Dr. Szabó Alajos  s. k„ 
előadó. 

A kiadmány hiteléül: 
László  Ilona, 

kezelő  h. 

Gyergyóalfalu  község elöljáróságától. 
3506. szám. 1-2 

Í9l6. 
Hirdetés. 

Gyergyóalfalu  község elöljáróságéi 
közhitté teszi, bogy a község 32200 
kat. holdat kitevő vadászterülete 1916. 
julius hó 2-án délután 2 órakor, a 
községházánál tartandó nyilvános szó-
ós zárt Írásbeli árverésen 1916. évi 
szeptember 1-től kezdődő 12 évi idő-
tartamra haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár évi 130 korona. 
A részletes árverési feltételek  a köz 

ségi h jegyzőnél megtekinthetők. 
Gyergyóalfalu,  1916. évi junius hó 

8-áo. 
Az e l ö l j á r ó s á g : 

Laczké István,' Fülöp Ferencz, 
b. jegyző- bíró. 

FOGAK! 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra  jogosított 
Közóhajra Csiksze-
:: redába költözött:: 
Elvégez minden fog-
orvosi műtéteket, u 
m.: foghúzást  helyi ér 
zéstelooiíéapel. arany 
és tiK'.s töméseket; 
készít tnufogakat  és 
teljes fogsorokat  száj-
padlás nélJvlii, koroua 
és hidmun'iitlatokat. 

FOGAD: 
Oélelött 

8—12 óráig 
Délután 

1 2—5 óráig 
Vasár- és Onnep-

: napok kivetelével. 
5 6 -

10 évi garancia! ©©©$©© 

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

Szárny 1063-1916. 

Árverési hirdetmény. 
Alu'irott községi elöljáróság köz-

hírré teszi, hogy a község tulajdonát 
képező, levágásra alkalmas kiselejtezett 
2 drb tenyészbika, Csikmeuaság község 
házánál 1916. evi junius hó 21-en 
délelőtt 10 órakor a legtöbbet ígérőnek 
készpénz Üzetáa mellett nyilvános árve 
ft'seu  el fognak  adatni. 

Csíkmenaaágon, 1916. junius hó 7 éu. 
Puskás Lajos s. k., Adorján János s. k., 

h. k. jegyző. kózs. bíró. 

* M A G A S É R T É K Ü * 
teljesen tiuomitott. és szag-
talan kiváló kenőképességü 

* KENŐOLAJAT* 
szállít azonnal 

^ Miniszteri beszerzési engedély nélkül ^ 

Schiel Testvérek, gépgyár 
Brassó. 1-20 

I 
• 

I 
• 

I 

I 
• 

I 
• 

I 

Elsőrendű 
arabiai, franciai  és újbányái 

MALOMKÖVEKET 
minden őrléshez alkalmas, 

szá l l í t r a k t á r r ó l 
Schiel Testvérek, gépgyár 

Brassó. 1-10 

Szám: 707—1916. 
Árverési hirdetmény kivonatok. 

Kisbirtokosok Orsz. Földhitelintézete vég-
rehajtatnak ifj.  György István végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme 
következteben az 1881. LX. tc. 144., 146. ói 
147. §§-ai értelmeben elrendeli a végrehajtási 
árverest 98 korona 28 fillér  félévi  járadék 
hátralék tőkekövetelésen^ és pedig 32 ko-
rona 76 fillér  után 1914. január hó 16. napjától, 
32 korona 76 fillér  utan 1914. julius 16-tól, 
32 korona 76 tiller után 1915. évi január hó 
16. napjatói járó 6°/o kamata, l°/0 birság fe-
jében 99 fillér,  18 korona 40 fillér  eddig meg-
állapított végrehajtási és az árverési kérvé-
nyért ezúttal megállapított 4 koroua 6 fillér 
költség és járulékai behajtása végett, 

a csikszentmártoni kir. járásbíróság terüle-
tén levő Csikszentkirály községben fekvő  s a 
csikpzentkirályi 2359. sztjkvben felvett  A + 
3—15, 17-25. rsz. 2833/1, 4646/2., 4648/2., 
4727/2., 5028/1., 5029/1., 5U65/2., 6886/1., 
6496/1., 725G/1., 7257/1, 7260/2., 8032/1., 
8079/2., 8416/2, 1308., 1488.. 7646., 7797/2., 
7798., 7799., 8237., 8485., 1494, 8728., 2017. 
hrsz. ifj.  Györny István n-jven álló, a 2951. 
sz tjkvben A f  3., 4. rsz. 142/1., 144/1. hrsz. 
a. foglalt  György Dénes neven álló és a 2968. 
sz. tjkvben felvett  A f  9372/165, 9373/165. 
hrsz. Nagy Ferenc és Nagy Sándorné Józsi 
Terezia nevén álló ingatlanokra 2400 korona 
kikiáltási árbau. 

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Csik-
szentkirály községházánál megtartására 1916. 
évi  junius hó 28-ik napjának délelőtt  9 órá-
ját  tűzi ki. 

Csikszentmárton, 1916. évi március hó 30. 
napján. 
A kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatóság. 

MÁRTON SÁNDOR s. k., 
kir. bír. jegyző. 

A kiadmány hiteléül: 
DÁVID ELEK s. k., 

tisztviselő. 
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I írógépek és vízvezeték berendezések 
I szakszerű javítása elvállaltatok 

I A Csíkszeredai Villainos-münél. 
W __ 7-10 
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NŐI FODRÁSZTEREU ÉS ILLATSZERTÁR 
C s í k s z e r e d a , Apaffi  Mihaly-utca 10. szám. 

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

Hölgyek hajfésfllóse  endolálással és hajmosással. 
Kész hajmunkák és női piperecikkek szép választékban. 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 

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

Nyomatott VAMr U könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




