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Félévre 6 kor. Negyedévre 3 kor. 
Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 

i Kéziratok nem adatnak vissza. 

A háború. 
Pigyelmünk újból az északi harctér 

felé  irányul. A délnyugati fronton  a to-
vábbi előretörést biztosító intézkedések 
miatt a nagyobb méretű akciók egyelőre 
szünetelnek. Olaszországban a politika 
végzi most helyettünk a megórlő munkát. 
HA az olasz hadik meg nem állhattak 
velünk szemben akkor és a mig a nép-
tömeg lelkesedése az egeket ostromolta 
és. az olasz kormány elbizakodottsága, 
a sajtó vakmerősége nem ismert hatá-
rokat, vájjon mi buzdítsa és bátorítsa 
azokat a megvert oladz hadakat, amelyek 
futás  közben is értesülnek a háború 
okozta Salandra kormány csúfos  buká 
Bárói. ÉJ mit érezhet az a genera 
lisszmus, akit a m e g b u k o t t kor 
mány a legsúlyosabb vádakkal illetve 
szolgáltat ki a háborgó közvéleménynek. 
És ha a kalandra vádjai sem rendítették 
meg Cadorna fővezér  önbizalmát, vájjon 
a hadsereg bizhat e még tovább abban 
a vezérben, akiről a kormány a par-
lamentben nyíltan azt állította, hogy 
nem gondoskodott kellően az ország kapu 
jának védelméről. 

A Salandra kormány bukásának po 
litikai következményeiről majd csak 
akkor fogunk  végleges véleményt mon-
dani, ha az uj kormányt kinevezik s ha 
ismerni fogjuk  annak összetételét. 

Egyelőre a kormány eltűnése csak 
az aktuális katonai helyzet tekintetéből 
tehető bírálat tárgyává. És ebből a szem 
pontból föltétlenül  örvendetes esemény-
nek jelentkezik a Salandráák kénysze-
rült visszavonulása. Maga az a körül-
mény is, hogy hadaink diadalmas offen-
zívája buktatta meg az enteote-diplo-
mácia olaszországi exponenseit, eléggé 
mutatja győzelmeink óriási jelentőségét. 
A bukás külső körülményeit pedig sokat-
mondók és ékesenszólók. Csak ha azo-
kat a megszégyenítő jeleneteket, ame 
lyeknek a Házból kivonuló és mélyen-
megalázott Salandra mostan szenvedő 
alanya volt, összehasonlítjuk azokkal a 
mámoros napokkal, melyeknek ugyan 
csak ő több mint egy évvel ezelőtt nap-
Bugaras hőseként szerepslt: tudjuk tel-
jes jelentőségük szerint értékelni had-
vezetőségünk harctéri jelentéseit. 

Ési akár az aggastyán Boselli, akár 
a jóval fiatalabb  Bissolati vagy bárki 
máa kerül a kormány élére, azt a csatát, 
melyet az olasz hadsereg a római par-
lamentben vesztett, ép oly kevéssé 
tehetné jóvá. mint a harctéren szenvedett 
vereségeket. 

Az északi fronton  a helyzet e hó 
elején as ellenség javára alakult. Az 
orosz győzelmek össze sem hasonlíthatók 
ugyan a mi gorlicei áttörésünkkel ée 
mesaşe mögötte maradnak a déltiroli 
offeniiváDkoak  is, mindaionáltal teljes 
ţârfy«lag»Mâggal  koostatiUouflk  kell, 

hogy a hosszú idő óta nagy körültekin-
téssel előkészített, rengeteg munícióval 
s égbekiáltó euiberpazarlással megin-
dított orosz támadás, bár csak átmeneti 
jellegű, de a front  némely pontján mé-
gis elég jelentékeny sikereket tudott 
elérni. 

Gr. Tisza István miniszterelnök a 
Ház első érdemleges ülésén sietett föl-
tárni a katonai helyzetet a maga teljes 
valóságában. Nem kicsinyelte le a for-
dulat jelentőségét, hanem ellenkezőleg 

e tekintetben is követésre méltó 
példát mutatva az entente kormányok-
nak — nyíltan bevallotta, bogy buko-
vinai hadseregünk balszárnyát hátrább 
kellett vonunk és hogy a Voíhyniában 
küzdő egyik hadseregünk az egész front 
szélességében hátravonatott. 

„De — mondoţta a miniszterelnök — a 
teljes őszinteség kötelezettsége mellett és 
a szavaimmal jaró felelősség  teljes tudatában 
jelenthetem a t. Háznak azt is, hogy a harc 
ma változatlan hősiességgel, szívóssággal, a 
győzelemre irányuló törhetetlen akarattal 
folyik  tovább. Arcvonalunk legnagyobb része 
ma is változatlanul kezünkben van az eredeti 
állásokban és megtörténtek a szükséges rend-
szabályok, ugy, bogy okom van annak a 
reménységnek kifejuzesere,  hogy ez muió 
epizód lesz és tartós befolyást  az eseményekre 
gyakorolni nem fog". 

A harcíér legújabb eseményei megerő-
sítették a miniszterelnök szerdai kije-
lentéseit, északi hadseregünk ma is 
tartja és a leghösiesebb küzdelemmel 
védelmezi tovább is a régi front  nagyobb 
részét. Két heti küzdelem után sem sike-
rült áttörni állásaink centrumát, amiből 
joggal lehet következtetni arra, hogy a 
legnagyobb veszedelmen tul vagyunk. 
Igaz ugyan, hogy Csernovitz — ezúttal 
harmadszor — megint az oroszok kezébe 
került, de bármily fájdalmas  is a vesz-
teség, jól tudjuk, hogy katonai értéke 
ennek a közvetlen az orosz határ mel-
lett fekvó  nyilt városnak nincsen és 
amint kétszer elvesztette az orosz, el 
fogja  veszteni harmadszor is. 

Tartalékcsapataink sietnek a szoron-
gatott pontokra ós remélhető, hogy 
nemsokára újból fölcserélhetjük  a vé-
delem szerepét a támadóéval. Erre en-
ged következtetni az a pesszimista vé 
lekedés is, mellyel az entente közvéle-
ménye az orosz győzelmekről szóló 
híreket fogadta.  Nem bíznak az orosz 
győzelmek jelentőségében es állandó-
ságában. 

Közben Verdunnél a franciák  hely-
zete még válságosabbra fordult.  A német 
ostromzár mindjobban fojtogatja  a védő 
sereget. Már a második vonalat is köz-
vetlen veszedelem fenyegeti  s Párisban 
a nyugtalanság folyton  fokozódik. 

A parlament titkos ülései rendkivül 
izgalmasnak ígérkeznek, a Briand kor-
mányt is fenyegeti  a Salandra sorsa. 

Talán ép ezért határozta el magát 
az angol hadvezetőség, hogy ha Verdunt 

nem is, de legalább Briandot megsegíti 
erélyes hadiakcióval. Lehetséges azon-
ban, hogy az Ypernél megkezdett offen-
zíva nagyobb méreteket is fog  ölteni, 
mint ahogy az angolok tervezték azt és 
óhajtanák. 

A szalonikii fronton  Sarrail tábornok 
még mindig a görögök megnyomoritá-
sával foglalatoskodik.  A blokád nyomása 
alatt a görög kormány a szárazföldi  és 
a tengeri erő leszerelését határozta el. 
Most, hogy Sarraiinak már nem kell 
lartauia oldaltámadástól, talán mégis 
megkezdi régóta esedékes offenzíváját. 
A bolgárok és szövetségeseik harora és 
győzelemre készen várják a francia-
angol szerb offenzíva  megkezdését 

Ázsiában e héten is jelentős sikere-
ket arattak a törökök a Kaukázusban 
és az Irak fronton.  Hír szerint közel 
járnak már Brzerumhoz. 

Közigazgatási bizottsági ülés. 
Uj vonatok forgalombahelyezése. 

Dolgozzanak a felmentettek és hadisegélyesek. 
Csíkszereda, jun. 19. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága hét-
főn  deletött tartotta rendes havi ülését tíya-
iókay Stndor főispán  elnökletével. 

Elnöklő főispán  örömmei jelentette be a 
bizottságnak, hogy a király Schuster Olivér 
pénzügyi tanácsost pénzügyigazgatónak és kir. 
tanácsosnak nevezte ki, egyben megbízta a 
csíkszeredai kir. pénzügyigazgatóság vezetésé-
vé!. Úgyszintén bejelentette, bogy a kultusz-
miniszter Berze Nagy János kir. segédtan-, 
felügyelőt,  a csikvármegyei tankerület vezető-
jét a VIII. fizetési  osztályba kir. tanfelügye-
lővé nevezte ki. Mindkét érdemes tisztviselőt 
kinevezésük alkalmából ugy a maga, mint a 
bizottság nevében meleg szavakkal üdvözölte 
es további működésükhöz sikert kívánt. Schus 
ter Olivér pénzügyigazgató és dr. Berze Nagy 
János kir. tanfelügyelő  hálás szavakkal köszön- ~ 
tt-k meg a kifejezett  jókivánatokat és kérték 
einöklő főispánt,  valamint a bizottságot, hogy 
további működésükben hathatósan támogassák* 

Révész Gyula m. kir. állategészségügyi fel-
ügye ő jelentette, hogy Csikvármegye állat-
egészségügye folyó  év május hóban kielégitó 
voit. A ragadós állatbetegségek közül szórvá-
nyos alakban a lórühkór lépett fel  Caiktaplocza 
községben, hol is az óvintézkedések nyomban 
foganatositattak  s a beteg ló megfelelő  gyógy-
kezelés ala vétetett. 

Május hó végén fertőzve  maradt tehát ve-
szettséggel 2, lépfenével  2, sertésorbánccal 2 
és rühkorral 3 község. 

A vármegye állatállománya az 1914. év ta-
vaszán, tehát a hábóru kitörése előtt fogana-
tosított összeírás szerint: 86.215 drb szarvas-
marhából, 16.213 drb lóból, 21.236 drb sertés-
ből, 92.453 drb juhból éB 7965 dib kecskéből 
állott. 

Az ez évi állatösszelráa szerint van pedig 
a vármegyében: szarvasmarha 77 371 drb, 
tehát kevesebb: 8844 darabbal, ió : 10 200 drb, 
tehát kevesebb : 6013 darabbal, sertés : 13.660 
drb, tehát kevesebb 7576 dawb'twl, juh; 65 431 
drb, tehát keves(-bi): 27.022 d -rabUL kecske : 
2665 drb, u-ivit ifjv.wl.b  .»200 •hraU.&l. 

Ily módoa a varmi-g-ye 224 Ottó. $rl»,sllat-
áilömAina, abagiu ur taina aiatt leapadt iilijj 
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109.427 darabra, vagy is kevesebb lett az összes 
Állatállomány: 54.656 darabbal 
<  A vármegye területén levő 5 vasúti állat-

rakodó állomáson a mult, 1916. óv folyamán 
elszállíttatott összesen: 7883 drb szarvasmarha. 
4301 drb juh és 165 drb «értés. Ezeken kívül 
Oyimesbttkk vasúti állomáson tránzitóként ót-
rákatott romániai szarvasmarha: 7517 drb, ser-
tés : 7751 drb és juh: 3254 drb. 

A 11 közvágóhídon és 51 szuróhelyen köz-
fogyasztás  céljából levágatott osBzesen: 3568 
drb aaarvaBmarha, 8737 drb juh és kecske, s 
976 drb sertés. Ezen 13.281 drb közfogyasz-
tásra levágott állat közül korlátlan közfogyasz-
tásra bocsáttatott 13.193 drb, hatósági husszék 
utján 62 drb, • a fogyasztástól  elvonatott 26 
drb egésa állat és 36 kg. bus. 

A vármegye területén a következő ragadós 
állatbetegségek állapíttattak meg: 

Veszettség 4 járás, 8 községben fordult  elő. 
Kiirtatott veszettségben szenvedő 7 drb, veszet-
•ég gyamga miatt 4 drb eb. Veszettségben meg-
betegedett és elhullott 7 drb szarvasmarha és 
1 drb macska. 

Ragadós száj- és körömfájás  1 rend. tan. 
város és 4 járás 32 községnek 2645 udvará-
ban és 111 legelőjén fordult  elő. Megbetege-
dett 18.755 drb szarvasmarha és 810 drb juh, 
melyek közül meggyógyult 18.752 drb szarvas-
marha és 890 drb jnh, s elhullott 3 drb szarvas-
marha. 

Sertésvésszel fertőzve  volt 1 t. t. város és 
2 járás területén 3 községben 19 udvar. Ezen 
helyeken megbetegedett 38 drb sertés, melyek 
közül elhullott 24 drb, gyógyult 3 drb és le-
öletet 11 drb. 

Sercegő üszök 3 járás területén 4 község-
ben fordult  elő. Megbetegedett és elhullott 4 
drb szarvasmarha. 

Védőojtásban részesült sertésvész ellen: 
79 drb sertés, orbán« ellen: 223 drb sertés, 
•ercegó üszök ellen 512 drb szarvasmarha és 
lépfene  ellen: 2 drb tenyészbika. 

Dr. Berze Nagy János kir. tanfelügyelő  je-
lentette, hogy a .vallás- és közokt. miniszter 
ur az elemi iskolák számára az 1907 : XXVII. 
L-c. 17. 9*a értelmében az állam költségén kia-
dott történelmi szemléltető faliképeket  a vár-
megye minden elemi iskolájának megküldötte. 

A gyergyŐBzentmiklóBi szerzetes rendű kath. 
elami iskola tanítónői részére egyenkint 160-160 
K háborús Begélyt utalványozott. 

A folyó  évi 63.200 és 53.300 sz. rendele-
tekkel elrendelte, hogy a polgári iskolákban 
•s tanítóképző intézetekbon a tanév folyó  évi 
junius 3-ig befejeztessék. 

Megengedte továbbá, hogy a középfokú  is-
kolák tanulói a nyári mezőgazdasági munkák-
nál önkéntes jelentkezés esetén tanáraik felü-
gyelete mellett igénybevehetők legyenek. 

A katonai szolgálatot teljesítő tanítójelöltek 
számára az egyes képzőiutézeteknél május 
26-töl junius 25-ig tanfolyam  tartását rendelte 
el • Így ezen jelöltek valamennyi vizsgálatára, 
miniszteri biztosi minőségben kir. tanfelügyelőt 
küldötte ki. 

A vallás- és közokt. miniszter ur hozzájá-
rult, hogy a Gyergyóreraetén tervbe vett állami 
élemi iskolai építkezések közül a csutakfalvi 
részen működő állami elemi iskola épülete épít-
tessék fel  előbb, de fenntartotta  arra vonat-
kosó jogát, hogy a gyergyóremetei községi 
iskolai alapvagyon erdejének kitermeléséből 
Mármazó jövedelmet egy másik iskolaépület 
építésénél használja fői. 

Olescher Mária, gyimesbükk-vámi állami 
•leml iskolai tanítónő részére a folyó  tanév 
végéig folytatólagosan  szabadságot engedé-
lyezett 

Az elemi és polgári iskolákban a tauévvégi 
vizsgálatok nagyréBzben, a VL oszt. fiutanulók 
záróvizsgálatai pedig az egész vonalon meg-
tartattak. 

A tankerületem iakoláiban megtartatott „kár-
páti ünnepélyen", a feldúlt  kárpáti falvak  újjá-
építését célzó gyűjtés eredménye a következő 
veit: 

1. Az állami polgári iskolák gyűjtöttek: 
221 K 83 f-t; 

2. az állami elemi iskolák: 1269 K 30 f-t; 
8. a csíkszeredai közs. polgári leányiskola 

98 K 94 f-t; 
4. a közs. elemi iskolák 359 K 72 f-t; 
5. a gyergyószentmiklósl róm. kath. polgári 

leányiskola 472 K 23 f-t; 
0. a csiksomlyói róm. kath. tanítóképző in-

tését 28 K 64 f-t; 
7. • róm. kath. elemi iskolák 944 K M f-t; 

8. a gör. kath. elemi iskolák 85 K 42 f-t; 
9. a magániskolák pedig 60 K-t. összesen: 

3535 K 41 f-t. 
A IV. hadikölcsön sikerének biztosításában 

a tanítók és a tanulóifjúság  minden elismerésre 
méltó módon vettek részt. Tanitó és tanuló 
filléijeit  Bzivesen vitte a haza oltárára; a ta-
nítók pedig házról-házra járva buzdították a 
lakósságot a jegyzésre. Ez a hazafias  műkö-
dés önmagát dicséri s a tanítói működés mél-
tányláshoz egy elismeréssel többet szolgáltat. 
A tanítók ennemü részvételét az alábbi adatok 
szemléltetik: 

Tanítók jegyeztek: 55.300 K-t, 
tanulók: 1300 K-t, 
Schuster Olivér kir. pónzügyigazgató az 

emelkedő adóbevételekről tett jelentést, 
Végh István József  kir. műszaki tanácsos 

egy igen nagy helyesléssel fogadott  indítványt 
teijesztett elö a vonatjárások szaporításáról. 
A csíkszeredai vasútállomáson át ugyanis ré-
gebbi idő óta csak egy Bzemely vonatpar köz-
lekedÍK, mely zsúfolt  éa emiatt a személyfor-
galmat korlátozza és a fürdők  látogatottságát 
megbénítja. Indítványára a bizottság elhatá-
rozta, hogy az üzletvezetóség utján felkéri  a 
máv. igazgatóságot, hogy a 8011 és 814 számú 
vonatpár forgalombahelyezesét  mielőbb ren-
delje el. Nem ketelkedünk, bogy e közérdekű 
kérelom teljesítve is lesz. Egyébként ez ügy-
ben Gyergyó közönsége erdekeben Szabó 
György fóesperes  es Orel Dezső polgármester 
hasonló indítványt tett, mely e határozattal 
egyidejűleg a fenti  értelemben elintéztetett. 

A bizottság a csíkszeredai és gyergyószeut-
miklósi állami és törvényhatósági, valamint a 
városok által fenntartandó  utak karbantartá-
sára vonatkozóiag is iutézkedett és remélhető-
leg az eddig felmerült  mizériák meg fognak 
szűnni. 

Igen fontos  határozatokat hozott a bízott 
ság a mezőgazdasági munka biztosítása erde-
kében. Ugy a legszigorúbban utasíttattak a 
községi elöljáróságok, fószoigabirák  és polgár-
mesterek, hogy a munkakerülő és nem dol-
gozó hadisegelyezeitekról a hudisegéiyt von-
ják meg, a felmentettek  fokozott  munkaját es 
a másoknak való segedkezist hatékonyan el-
lenőrizzék, mert az a felmentett  ki teljes ere-
jéből nem dolgozik, és a rászorultnak nem se-
gít, bevonultatandó. Felterjesztett tétetett to-
vábbá a fóldmivelésügyi  miniszterhez, hogy a 
vármegye részére engedélyezzen meg hadifog 
lyokat maximálja a munkabéreket és ha hadi 
foglyot  nem tudna engedélyezni, julius és 
augusztus hónapokra a fatennelés  által elvont 
nagyszámú mezőgazdasági munkásokat rendelje 
ki a másként el nem végezhető mezőgazda-
sági munkálatokra. 

Más fontosabb  ügy nem fordult  elő. 

Miért marad Borszék zárva? 
A részvénytársaság nyilatkozata. 

Csíkszereda, jun. 19. 
A marosvásárhelyi „Székely Napló* c. lap-

társunk erős kritika tárgyává tette, hogy a 
folyó  évben a hiras Borszék a részvénytársaság 
hibájából zárva marad. Ezzel kapcsolatban szóvá 
tette azt is, hogy a vármegyei közigazgatási 
hatóságok erélyes közbelépésükkel megment-
hetnék a fürdők  királyát. Egyelőre csak annak 
megállapítására szorítkozunk, hogy a közigaz-
gatási hatóságokat mulasztás nem terheli és a 
fürdő  megnyitását rajtuk kívül álló, el nem 
hárítható okokból lehetővé nem tehetik, mert 
hiszen ha egy pár vaggon-lisztet el is külde-
nek Borszékre, ezáltal még a fürdői  életei 
nem biztosítják, mert oly lényeges kellékek, 
mint a fürdő  és villany kiszolgálása, ez idén 
hiányozni fognak,  ami a közönség távolmara-
dásai eredményezi. 

Az ügy megvilágítása végett közöljük a 
részvénytársaságnak laptársunk cikkére Gya-
lókay Sándor főispán  úrhoz intézett nyilat-
kozatát, mellyel ugyan nem dönthetünk ez 
eléggé fájdalmas  ügyben, de bizunk aţ»ban, 
hogy ha csakugyan a közbirtokosság — amint 
a védóirat állítja — oka annak, hogy Borszék 
az idén zárva marad, módját fogja  ejteni, hogy 
az okok kölcsönös egyetertéssel elhárittassanak 
és Borszék ez idén is a közönség rendelkezé-
sére álljon. 

A nyilatkozat Igy szól: 
Budapest, 1916. junius 15. 

Méltóságos 
Gyalókay  Sándor  urnák, 
Csikvármegye  főispánja, 

Csíkszereda. 
A „Székely Napló" cimü marosvásárhelyi 

újság egyik legutóbbi számában egy közlemény 
jelent meg, amely Borszék fürdő  mai állapo-
tával foglalkozva  többek között megjegyzi azt 
is, hogy a hatóság semmit sem tesz a fürdő 
érdekében, amelynek vezetősége viszont olyan 
ígéretekkel lépett a közönség elé, amelynek 
megfelelni  nem képes. 

Nem tudjuk, hogy a cikket ki irta, és infor-
mációit kitől szerezte, meg kell azonban álla-
pitanunk azt, hogy a cikkíró viszonyainkat nem 
ismeri és állításai tévesek. Meg vagyunk ugyanis 
győződve, hogy Méltóságod irántunk minden 
egyes alkalommal, amidőn a fürdő  érdekében 
valamely kérésünk volt, mindenkor a legna-
gyobb jóindulatot tanúsította, a mult évben a 
kérelmezett lisztmennyiség kiutalásával a fürdő 
meguyitását lehetővé tette, felmenttsi  kérvé-
nyeinket pártolólag véleményezte es nem Mél-
tóságodon mult, hogy Fenyő Gyula igazgatón-
kat a mult évben csak 14 napra szabadságol-
ták, a folyó  évbeu pedi-r egváitalán nem men-
tették fel,  minek folytán  vállalatunk ma ve-
zető nélkül állván, eredményes munkálkodást 
nem fejthetett  ki és tevékenysége csupán arra 
szorítkozik, hogy nagyszámú alkalmazottait a 
mai súlyos viszonyok mellett ne legyen kény-
telen elbocsájtani és a hadbavonultakat se-
gélyezhesse. Ugyancsak nem Méltóságodon mú-
lott az sem, hogy Iszler Ignác fuvaros  vállal-
kozónkat a katonai hatáság nem mentette fel, 
melynek következtében nevezett üzemét telje-
sen megszüntette és ma kénytelenek vagyunk 
egyes fuvarosokkal  dolgozni, akik a leghailat-
lanahb mertékbeu kizsarolnak bennünket. 

Nem is beszélünk arról, hogy a Közbirto-
kosság, noha az általunk biztosítékul letett 
100-000 koronában teljes fedezete  van, — nem 
is említve a mintegy 600.000 korona költség-
gel emelt épületeket, amelyeket Borszékről el-

I vinni nem tudunk — haszonbér követelése ere-
jéig foglilást  vezetett ellenüuk és lefoglalta 
teljes árukészletünket, ezek között a gépház-
üzeme részére szükségelt tűzifát  ÍB, ugy, ezidan. 
fürdőket  és villanyt szolgáltatni nem tudunk, 
amivel ezamben áll azon körülmény, hogy a 
szerződés értelmoben haszonbérengedmenyre 
van igonyünk és igy a bíróság sem fog  köte-
lezni bennünket a teljes bérösszeg kiegyenlí-
tőére. A Közbirtokosság tehát, — annak el-
lenóra, hogy bérkövetelése teljesen fedezve 
van — erőszakos eljárásával lehetetlenné tette 
a fürdő  megnyitását és igy, amennyiben az 
egyébb bajokon tudnánk is segíteni, fennma-
rad azon lehetetlen állapot, hogy a fúrdőnt-k 
nincsen tüzelőanyagja, összes anyagjai zar alatt 
vannak és igy eredményes munkát kifejteni 
nem tudunk. 

Bocsánatott kérünk Méltóságodtól alkalmat-
lankodásunkért, nem akarnók azonban, hogy a 
kérdéses cikk Méltóságod tudomására jutván, 
azt hihesse, hogy az tőlünk ered. 

Magunkat továbbra is Méltóságod jóindula-
tába ajánlva, maradunk kiváló tisztelettel: 

Borszéki Fürdővállalat Részvénytársaság, 
Steiner. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kitüntetések. A 24. hunvédgyalogez-

redben ujabban a következő kitüntetések tör-
téntek : Gaáli Ernő századosnak a hadidiszit-
ményes 3. osztályú vaskorona rendet adomá-
nyoztak. A legfelsőbb  dicsérő elismerés (Signum 
laudis) tudtul adatott: Szabó József  tartalékos 
főhadnagynak.  Farkas Nándor tartalékos had-
nagyuak, Temesváry János népfölkelő  főhad-
nagynak. A bronzvitézségi érmet kapták : Pap 
Lá<z!ó hadapród, Bereczk Gusztáv őrmester, Va-
nyo'os István népfölkeló  tizedes, Miklós Géza 
tartalékos hadapród, Gál Antal őrvezető. 

— Lipótrend két honvédezredesnek. 
A király az ellenség előtt tanúsított vitéz és 
eredményteljes magatartásuk elismeréseül Kar-
lussa Fülöpnek, a 24 honvédgyalogezrednél 
lészám felett  vezetett ezredesnek, egy honvéd-
gyalogdandár parancsnokának, valamint már-
kosfalvi  Sípos Gyula 24. honvédgyalogezred-
beli ezredesnek, egy honvédgyalogezred pa-
rancsnokának a hadidiszitményes Lipót-rend 
lovagkeresztjét díjmentesen adományozta. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Geb-
hardt Ernő kolozsvári 21. felmérési  felügye-
lőségi irodadijnokot ideiglenes minőségű keze-
lóvé » osikuwdid Mtóhivsttlhu kinsvwts, 
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— MOZL Vasárnap junius hé 25-én Ásta 

Nielsennel a főszerepben  a mozi irodalom egy 
uj műfaja  .A Brilliánsok" cimli 3 felvonásos 
bűnügyi bohózata kerül szinre. Szellemes ko-
média ez., Ötletes egyesítése a vidámságnak 
és a komoly történeteknek, melyben Asta Niel-
sen művésznő kiváló talentumában gyönyörköd-
hetünk. Ezenkívül a kisérő műsorba „Az En-
tente utolsó napjai a Dardanellákban III.' cimü 
szenzációs harctéri felvétele  23 képben és 
.Jancsi szerelme* c. humoros kép lesz műsoron. 

— nősi halál. Gisig László cs. és kir. 
50. gyalogezredbeli tartalékos hadnagy junius 
1-én, 20 éves korában, Arsiero mellett vívott 
csatában, ágyúgolyótól találva hősi halált halt. 
Halálát Eisig Jakab és neje szülők, valamint 
öt testvére gyászolja. 

— Bzemelyi hir. Brassói Greising Albert 
fogorvos  több heti üdülés után városunkba 
visszaérkezett éB rendeléseit ismét megkezdette. 

— Kitchener utolsó veteménye a 
háború tartamáról. A .D iily New.s" állítólag 
jó forrásból  közli, hogy lord Kitckener néhány 
nappal balála előtt azt mondotta, hogy a há-
ború tartamáról vallott véleménye megváltozott. 
Eddig azt hitte, hogy a háború három évig 
fog  tartani, most uzonban ugy látja, hogy ez 
a feltevés  túlzott és hogy a háború előbb fog 
véget érni. 

— Péterváron is sokalják Brussilow 
emberpazarlásat Budapest, junius 15. (Sa-
ját tudósítónktól). Berliuból jelentik : A „Lo-
kalanzeiger" írja: Stockholmi távirat szerint 
a cárhoz közelálló pétervári katonai körökben 
fokozódó  elégedetlenség mutatkozik Brussilow 
ellen az emberanyag határtalan tékozlása miatt. 
Egy előkelő orosz tiszt óvatos becslése szerint 
az elmúlt hét veszteségei 250.000 emberre 
tehetők. A hadügyminiszter a cárhoz jelentést 
tett, hogy Oroszország nem állíthat fel  har-
madik hadsereget. 

— Tusnádfürdőről  azt az értesítést kap-
tuk, hogy ott az idei fürdőidény  junius hó 15-én 
megnyílt. Két vendéglő látja el a közönség élel-
mezését, de élelmicikkekről is gondoskodott 
az igazgatóság, ugy hogy a vendégeknek mód-
jukban áll sajat haztapásbis vezetni. Fülöp J. 
vendéglős az „Erdei Éttermet és Cukrászatot" 
e napokban nyitja meg, uliol egész napi ellá-
tás Bzemólyenkint 8 koronáért kapható. Az 
Igazgatósághoz ez évben szokatlan nagy Bzám-
ban érkeznek kérdezősködések és előjegyzések 
lakasokra, amiből arra lehet következtetni, hogy 
sokan fogják  hazanknak e páratlan Bzep für-
dőjét felkeresni.  Az igazgatóságnak sikerült 
fürdőorvosnak  Veress Sándor várm. tiszti fő-
orvos urat megnyerni. 

— Keresek  hat  vagy  őt  szobás  lakást, 
megfelelő  mellékhelyiségekkel  azonnali  be-
költözésre  vagy  legkésőbb  október  hó  l-re. 
Főleg  óhajtanék  száraz  földszintes  lakást, 
kerttel,  szép  udvarral,  lakótársak  nélkül, 
iizives  ajánlatokat,  évi  bér,  utca  és  ház-
szám  megjelölésével  kérem  címemre,  Csík-
szereda,  Hzentlélek-utca  2.  sz.  a.  küldeni, 
Fábry  főmérnök. 

— Vonaţjarasok. A Máv. kolozsvári üz-
letvezetőségétől vett értesítés Bzerint 1916. évi 
junius bó 15-től kezdve további intézkedésig 
a következő vonatok közlekednek: 1. Buda-
pest—Brassó között ny. p. u. 502—501., a k. 
p. u. 604-601., 512-514. és 511—513 2. 
Brassó—Kezdivásárbely között: 8001-87021., 
8707—80041., 8011—8706. és 8701—8012. 3. 
Brassó—Nagyszeben között: 5902—5011. 4 
Kiskapus—Nagyszeben között: 8402—8401., 
8404—8403. ós 8406 - 8405.5. Szekelykocsard 
—Csíkszereda—Brassó között: 8004-8001. 
6. Marosvásárhely—Gyergyószentmikló3 között 
8008—8007. ezen vonatok csatlakoznak aSzé-
kelykocsárd—Marosvásárhely között közlekedő 
vonatok egyikéhez. 7. Csíkszereda—Gyimes-
bükk között: 8804-8801. és 8802-8803. 8. 
Kisküküllöszeg—Farajd között: 8316-8301. 
számú vonatok. Az itten felsorolt  vonatok in-
dulási ideje a legutóbb hirdetett vasúti menet-
rendből megtudhatók. 

— A honvédBég szükségletei. A m. 
kir. honvéd központi ruhatár f.  é. augusztus 
1-tól december 31 ig szállittandó következő cik-
kekre irt ki pályázatot: Közönséges flaner  vagy 
barchet ujjas ing és alsónadrág, mindenikből 
250.000 drb, Gyapjú flaner  vagy barchet has-
kötő 250.000 drb. Gyapjú keztyü 250.000 pár, 
Szőrmés mellény 70.000 drb, lábikra védő 
260.000 pár, gyapjú vagy flaner  kapca 700.000 
pár, érmelegitó 100.000 pár. Ajánlatok e cik-
kekre a m. kir. honvéd központi ruhatár pa-
rancsnoksághoz (Budapest, X., Elnök-utca 1. sz.) 
folyó  hó 26 án d. e. 9 óráig ny látandók be 
vagy küldendők be posta utján. A pályázati 
feltételek  • marosvásárhelyi koreitaUlmi ét 

iparkamaránál betekinthetók vagy a nevezett 
ruhatárból beszerezhetők. 

— Oyüjtée a Vörös Kereszt Egylet 
javára. A Vörös Kereszt Egylet helybeli vá-
lasztmánya az Orsz. Vörös Kereszt Egylet ré-
szére f.  hó 25-én a református  templomban, 
29-én pedig a r. kath. plébánia-templomban 
gyűjtést rendez. Ez utóbbi napon pedig d. u. 
és este raozielőadást rendez s ezek tiszta jö-
vedelmét fenti  célra fordítja.  A mozielőadásra 
már most felhívjuk  a hazafias  közönség 
ügyeimét. 

— Egy erdélyi földbirtokos.  Csiktap-
locai Lázár László nagybirtokos lapusnyaki la-
kós érdekes beadványt intézett Hunyad vár-
megye alispánjához. Azt tudatja az alispánnal, 
hogy minden őstermelő megyéjebeli magyar 
anyának, akinek negyedik gyermeke születik, 
husz koronát juttat, hogy akármilyen kis ideig, 
de kímélhesse magát. Ajánlatához ezer leve-
lező lapot mellékelt, hogy az alispán az anya-
könyvvezetőknek rendelkedésere bocsássa, akik 
azután tudatják vele, hogy ki az az anya és 
hol lakik, aki negyedik gyermekének adott 
életeit. Ahogy az értesítés megerkezik, a husz 
koronát azonnal elküldi. Falujaban pedig, ahol 
a lakósok többsége idők folyamán  románajku 
lett, évenkint egy-egy esztendős disznót ajan-
dékoz két román családnak, amelynek elemi 
iskolás fit  vizsgakor magyarul legjobban be-
szél. A családok, illetve a nyertes fiuk  a disz-
nót nem vizsgakor kapják meg, hanem kará-
csonyra. Persze nagy a versengés a lapusnyaki 
roman fiúcskák  között, hogy ki tud jobban ma-
gyarul. 

L E G Ú J A B B . 
Az oroszok veresége Wolhyniában. 
Az oroszok offenzíváját  mindenütt 

megállítottuk. 
Budapest,  junius  21. 

{Hivatalos.)  Hőfer  altábornagy,  a vezér 
kari  főnők  helyettese  a  főhadiszállásról  je-
lenti  : 

Orosz  harctéren  Bukovinában,  Kelet-
Galicziábun  és  Radzivilov  vidékén  nem  volt 
nevezetesebb  esemény.  Wolhyniában  Lin-
singen  tábornok  vezérlete  alatt  álló  német 
és  osztrák-magyar  haderő  ellenség  leghe-
vesebb  ellenállása  dacára  újra  tért  nyert. 
Gruzatynnál  csapataink  szívósan  ellenálva, 
az  oroszok  negyedik  tömeg  támadását  is  tel-
jesen  visszaverték.  Ez  alkalommal  külön-
böző  hadosztályokhoz  tartozó  600  oroszt 
fogtak  el.  Tegnap  Wolhyniában  összesen 
több  mint  1000  oroszt  fogtunk  el. 

Olasz  harctéren  a helyzet  változatlan. 
A Flöcken-szakaszon  élénk  tüzérségi  har-
cok  fejlődtek  ki.  A Dolomit-harcvonalon 
csapataink  Rufredonnál  olaszok  egy  táma-
dását,  ellenségnek  súlyos  veszteséget  okozva, 
visszautasították.  A Brenta  és  Etsch  kőzött 
nem  voltak  nagyobb  harcok.  Olaszok  el-
szigetelt  előretörései  meghiúsultak.  Ellenség 
két  repülőgépét  lelőttük. 

Délkeleti  harctéren  a  Wojusa  alsó  fo-
lyásánál  olaszokat  tüzérségünk  tüzelése 
Ferasi  hídfő  feladására  kényszeritette.  Ola-
szok  védőmüveit  szétromboltuk  és  nagy 
mennyiségű  erődítési  anyagot  zsákmányol-
tunk. 

Szerkesztői üzenetek. 
Békényparti. Oyergyószentmiklós. 

Az 1915—916. tanévre a vármegye magánja-
vainak alapjaiból megszavazott segélyek most 
nyertek miniszteri jóváhagyást. Az ügyiratok 
már leerkeztek s mivel az igazgató hivatalob 
kiküldetésben Romániába utazott, az utnlványok 
elkészítése és a segélyösszegek kifizetése  8—10 
napon belül várható. Miután több oldalról ke-
restek meg egyúttal azt is közöljük, hogy a 
következő tanevre kiosztandó segélyek pályá-
zati hirdetménye a .Csiki Lapok" julius ei&o 
napjaiban megjelenő számában közzé fog  tétetni 
és abból a szokásos feltételek  megtudhatók. A 
pályázati kérések határideje ezúttal is julius 
31-ike lesz. 

M. J. Csíkszereda. Cikkévelnem értünk 
egyet, sajnálatunkra nam közölhetjük. 

Ropogós cseresznye és meggy 
mázsája 100 korona kas nélkül, 5 kiló pos-
tán kassal Kor. 5.50, pénz előre beküldendő. 
Árlapot kívánatra küldök. — Százon Bzerint 
mindenféle  zöldség: zöldbab, zöldborsó, uj 
borgonya stb. kapható: Udvarhelyi Sán-
dor zöldség- és gyümölcstelepe, Hódmező-
vásárhely. 

A világháború 
minden mozzanatáról 

bő, 
eredeti, 

megbizható, 
k i m e r í t ő 

értesülésekkel, térképekkel, magya-
rázatokkal szolgál az 

KI  ÜJ5ÁG 
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olvasóinak. 
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 

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

Megrendelő cím : 

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

Sz. 61—1916. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a csikszeredai kir. járás-
bíróságnak 1915. evi Pk. 2542/4. számú vég-
zésé folytán  dr. Nagy Jenő ügyvéd által kép-
viselt Székely Népbank Rt, végrehajtató ré-
cére, végrehajtást szenvedő ellen 159 ko-
rona — fillér  követelés s jár. erejéig elren-
delt kielegitési végrehajtás folytán  alperestől 
lefoglalt  és 920 koronára becBült ingóságokra 
a csikszeredai kir. járásbíróság fenti  számú 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
innak az alap- és felülfoglaltatók  követelése 
erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna, végrehajtást szenvedők laká-
sukon Csikmindszenten leendő megtartása ha-
táridőül 1916. evi junius hó 30-ik nap-
jan d. u. 3 óraja kitüzetik, amikor a bí-
róilag lefoglalt  ingók és pedig: gabona, széna, 
szekerek, tűzi- és másféle  fák  a legtöbbet ígé-
rőnek készpénzfizetés  mellett szükség esetén 
oecsáron atul is el fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszereda, 1916. évi junius hó 13. 
napján. 

KERESZTES GYULA, 
kir. bir. végrehajtó. 

Szám: 478—1916. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegyében a Sulcza völgyre 

hajló közbirtokossági erdőkben vihar 
riltal kidöntött mintegy 16000 m4 fe-
nyőfa  nyilvános sió és írásbeli árverésen 
e-adatik és pedig: folyó  évi julius hó 
7-éu délelőtt 10 órakor Csikmeaaság 

özseg házánál mintegy 2000 m'; julius 
hó 8-án délelőtt  10 órakor  Csíkcsobot-
íalva  község házánál mintegy 1000 m*; 
délután  2 órakor  Csikcsomortán  köz-
ség házánál mintegy 6000 m"; julius 
hó 10-én délelőtt  10 órakor  Csikpél-
falva  község házánál mintegy 6000 m"; 
délután  2 órakor  Delne község házánál 
mintegy 1000 m8. Becsár m'-ként 6 kor.. 
50 fillér.  Becsáion alóli  ajánlatok  is 
elfogadtatnak. 

Részletes árverési fdté;:elek  a csík-
szeredai m. kir. járási eidögquduokáág-
nál megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1916. junius 16. 
Csikszeredai m. kir. jár. 

erdőgondnoksáfl. 
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HiRDffDMÉNV-
CaikawtedA-r..(.. váíro* réasárt vizalőbeli 

váaoai terttletnek köztérré^-átalakítása éa uj 
utoftk  nyitása céljaira Csikszeredában ée Zsö-
gd4 községben kisajátítandó ingatlanok közill 
I.  Zsögöd  község  határában  a kisajátítási 

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

Iwfa, 
3. sopiit alatt 2628. hrez. ingatlanra, 
4 sorsz. alatt 2627. hrsz. ingatlanra, 
5. sorez. alatt 2619. hrez. ingatlanra, 
9. «orez. «Işţt 2612. hrsz. ingatlanra, 

17. sörei.>l»ttv2tiD9. hres. ingatlanra, 
18., 19. sorez. alatt 2623., 2624. hrez. ingat-

lanba. 
II.  Csíkszereda  város határában a kisajá-

títási  ,összeírási 
1. aoţUr.alatt 466. hrsz. ingatlanra, 
2. sors* alatt 467. hrsz. ingatlanra, 
8. sorsz. .alatt 468. hrsz. ingatlanra vonat-

kozólag a 9076/1913. P. sz. alatt hozott kár-
talanítási határozatot a királyi (törvényszék) 
ítélőtábla P. 223/1916. 3 éB 22. számú végze-
»0y»lr feloldotta  s a kir. törvényszékei ezen 
laáÉBwk kártalanítási árainak ujabbi meg-
állapítási céljából uj becslés foganatosítása  és 
kártalanítási határozatok hozatalára utaeitotta. 

A kkr törvényszék ennél fogva  a fenti  in-
gatlanokra a kártalanítási eljárás megkezdé-
sére Caikszereda városházához B onnétahely-
aalnere a caiksseredai éa Zsögöd község hata-
raiban levő. fenú  ingatlanokhoz határnapul 
1916. éri  julius  elsejének  délelőtt  9 óráját 
aszal. tttzl Jriţ begy az érdekeltek elmaradasa 
a kártalanítás felett  hozandó érdemleges ha-
tárttsat meghozatalát nem fogja  gátolni. 

A kit. törvényBsék a tárgyalás vezetésével 
Or. Szabii Alajos kir. törvényszéki birót bízza 
meg, ki egy jegyzőkönyvvezetővel a tárgya-
lâaţa meg fog  jelenni. 

Á helyszíni tárgyalásra ugy a kisajátító vá-
ros közönsége 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 Ugy véd-
gondáok utján idéztetnek. 

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

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

Á megalakalandó szakértői bizottsághoz a 
birói kiküldött log egy elnököt kinevezni. 

A kir. törvény azék e hirdetményt, közhírré 
és közzététele tárgyában az 1Ő81. évi I. t-cz. 
értelmében intézkedik. 

CsikBfereda,  1916. máj UH hó ,24-én. 
Polgári zárt Üléséből: 

Dr. Bedé  Farkas  s. k., Jorzsák  János  s. k., 
fmjpulntk.  kir.  itili  túbhbiró. 

Dr. Szabó Alajos  s. k„ 
etiodi. 

A kiadmány, hiteléül: 
László  Iloaa, 

kuM  h. 

Gyergyóalfalu  község eljJljáróíáflától. 
3506. szánp. 2-2 

Hirdetés. 
Qyargyóalfalu  község elöljárósága 

köthltré tesxl, bogy a bözaég 32200 
kat. holdat kitevő vadászterülete 1916. 
J u l i t » h ó 2-án délután 2 órakor, a 
koztégbáaánál tartandó nyilvános szó-
és sári Írásbeli árverésen- 1916. évi 
saeptembsrc1-íSl kezdődő 12 évi idó-
tartamra hassonbórba adja. 

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

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

8-án. 
Az e l ö l j á r ó s á g : 

Laczké látván, Fülöp Fer-ncz, 
b. jegyző. bíró. 

FOGAK! 
brassói Greising Albert 

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

10 évi garancia! 

FOGAD: 
Délelőtt 

8—12 óráig 
Délután 

2 - 5 óráig 
Vasár- és flnnep-
napok kivételével. 

5 6 -

Lakása: Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 
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Keresek 6 vagy 5 szobás lakást 
megfelelő  mellékhelyiségekkel azon-
nali beköltözésre vagy legkésőbb 
október 1 re. Főleg óhajtanék száraz 
földszintes  lakást, kerttel, szép ud 
varral, lakótársak nélkül. — Szives 
ajánlatokat évi bér, utca és házszám 
megjelölésével kérem címemre: Csík-
szereda, Szentlélek-utca 2. szám alá 
kuideni, Fábry főmérnök. 

MAGASERTEKU 
teljesen finomított  és szag-
talan kiváló kenőképességü 

KENŐOLAJAT 
szállít azonnal 

Miniszteri beszerzési engedély nélkül 

Schiel Testvérek, gépgyár 
Brassó. 2-20 

Elsőrendű 
arabial, franciai  és újbányái 

MALOMKÖVEKET 
minden őrléshez alkalmas, 

s zá l l í t r a k t á r r ó l 
Schiel Testvérek, gépgyár ^ 

Brassó. 2-10 • 

MEGHÍVÓ 
A Gsiktusnádi Gyógyfürdő  Bir-
tokosai Szövetkezetenek Tusnád-

fürdón,  a szövetkezet hiva-
talos helyiségében 1916. julius 
hó 8-án d. e. órakor tartandó 

RENPKIVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE. 
TÁRGYSOROZAT 

1. 1915. évi zárszámadás előterjesztést), 
jóvahagyasa, az igazgatósági és felügyelő  bi-
zottsági jelentéseknek tudomásul vetele feletti 
határozathozatal. 

2. Az igazgatóságnak ós felügyelő  bizott-
ságnak a felmentvény  megadása feletti  hatá-
rozathozatal. 

3. Székely Népbank átiratának tárgyalása 
váltokölcsön ügyben. 

4. Csutak Béla volt fürdőigazgató  elleni 
panaszos Ugy rendezése. 

5. Indítványok. 
Figyelmeztetési Miutáa az 1-916. évi junius 

hó 16-ikára összehívott közgyűlés nem volt 
határozatképes, ezen ujabb közgyűlés tekintet 
nélkül a megjelent tagok számára éB az üz-
letrészekre, a tárgysorozat felett  érvényesen 
fog  hatarozni az illetékes kir. törvényszék 
C. 44/2—916. számú határozatában foglalt  elvi 
jelentőségű álláspoptja szerint. 

Tusnádtürdó, 1916. junius 16-án. 
Vajna István s. k., 

szöv. elnök. 

Eladó 
11/>M<1|/>)|/ >11* Ml/ «I|/\||':>II'MI/>U'\H' 

egy drb 31/* lóerős gőzloko 
mobil 800 d/'b. és vaskeretll 

Ciéplővel, teljesen jó karban, ja-
vítva és egy drb 6 H benzinmotor 
720 -as cséplő vei, mindkét garnitúra 
készpénzfizetés  vagy biztosíték elle-
nében részletre is kiadatik. — Cím 
a kiadóhivatalban. 
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írógépek és vízvezeték berendezések 
szakszerű javítása elvállaltatik 

A Csíkszeredai Villamos-münél. 
8 - 1 0 

Hölgyek figyelmébel 
Állandóan raktáron tartok legdivatosabb hajcsattokat, haj-
tüket, fésűket,  szappanokat, kozmetikai cikkeket, valamint 
mindonnemü illatszereket. KifésUlt  hajak bekötését elvállalom. 

Hölgyek hajfésülése  ondolálással és haJnosissaL 
Kész hajmunkák és nöi piperecikkek szép választékban. 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 

Szabó Lajosné női fodrásgterme 
Csikszeredában, a Hutter-szállodával izemben. 

Nyomatott V&fe  k köoyvnyomüájáb&a, Cilkuorsdábaa. 




