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Kéziratok nem ada tnak vissza. 

A háború. 
A junius elején óriási erővel meg-

kezdett orosz offenzíva  a cár birodalmá-
ban és az entente többi hatalmainál 
máris nagy csalódást okozott. Ai első 
napok tagadhatatlan sikerei nem ejtet-
ték tévedésbe a szövetségeseket. Az 
oroszok siettek ugyan világgá kürtölni 
rengeteg áldozattal kivívott győzelmei-
ket ; fantasztikus  számokban referáltak 
foglyokról  éB hadizsákmányról, de az 
túlzások iránt régóta bizalmatlan entente 
és semleges népek nem az ellenőrizhe-
tetlen számbeli adatok, hanem a topog-
ráfiai  helyzet alapján ítélték meg az 
eredmények jelentőségét. 

Még Volhyniábhn is, ahol aránylag 
nagyobb területet vesztettunk, mint a 
front  többi részein, az oroszok előretö-
réseit megállítottuk. Centrumunk kez-
kezdettöl fogva  jól tartotta magát és az 
e'lső napok izgalmas eseményei után 
már csak Csernovic feladása  jelezte az 
oroszok ujabb sikerét. De a bukovinai 
térfoglalás  sem az az esemény, mely az 
entente felcsigázott  várakozását kielé-
gíthetné. Politikai okokból sajnálnunk 
kell a máris sokat szenvedet Csernovic 
időleges elvesztését, már csak azért is, 
mert a romániai orosz barátok ezt a ka-
tonai szempontból teljesen alárendeli 
jelentőségű eseményt is szeretnék ki 
használni ellenünk, de a két éves há 
ború eddigi tapasztalatait komolyabban 
mérlegelő entente már nem másodrendű 
eredményt, hanem a mi goriicei áttöré-
sünkhöz hasonló hadi akciót várt az 
oroszoktól. 

A minden ellenállást elsöprő éa a 
front  felgöngyölítésén  alapuló orkáu-
szerü támadás azonban elmaradt, vagy 
legalább is megakadt a magyar osztrák 
és német seregek ellenállásán. Már több 
mint két hete, hogy feltartóztatok  a höm-
pölygő áradatot és azóta nap-nap után 
véres csaták folynak  a döntő győzele-
mért. Nemcsak az északi harctértekin 
tetébő', hanem a háború mai előrehala 
dott állapotában az általános hadi szi-
tuáció okából is meg kell törnünk a 
Lember felé  tartó oroszok erejét, és ha 
lehetséges vissza kell vetnünk őket az 
offenzíva  előtt bírt állásaikba. Da nem 
éppen feltétlenül  szükséges ennek a 
ránk háramló feladatnak  a teljes meg-
oldása. A részleges siker is közelebb 
hoz bennünket a oélhoz. Ellenben az 
oroszok nem érhetik be relativ ered-
ménnyel. Nekik nem elég, ha nyomá-
sunk és támadásaink ellenére megtart-
hatják eddigi terület nyereségüket. Ha 
nem tudnak továbbra is még előrejutni, 
s ha képtelenek legalább Lemberget és 
Galiczia nagyobb részét elfoglalni,  száz-
ezrek vérén szerzett hódításaik elvesz-
tik katonai jelentőségüket. Ettől az es-
hetőségtől félnek  Oroszország szövetsé-

gesei és ettől tartanak a józanabb ité-
letU oroszok is. Sőt már hallatszanak 
olyan hangok is, melyekből kiérezhető 
a katasztrófától  való félelem. 

Az oroszok részleges sikere nem in-
gatta meg hadaink önbizalmát és nem 
csorbította vitézeink ellenálló képessé-
gét, az orosz hadsereg ellenben ma már 
nem az, a mi volt junius elején s a mi-
nek bizonyult a támadás első napjaiban. 

Az örllietes támadásban a harcosok 
színe-java elvérzett, a beépített és jól 
belőtt ágyukat ki kellett mozdítani he-
lyükből, a közvetlen erős kézzel irányi 
tott csapatrészek pedig széjjelszórodtak 
a mozgó harcokban. 

Az az érzésünk, hogy az oroszok 
eddig ÍB mar csak ujabb s ujabb tarta 
lékok feláldozásával  tarthatták meg ki-
vívott sikereiket, de mivel nemcsak ők 
rendelkeznek tartalékokkal, hanem mi 
is, sót ellenintézkedéseink egyre na-
gyobb arányokat öltenek, másfelől  pe-
dig a Hindenburg frontján  is megélen 
kült a harci tevékenység ; nem egészen 
alaptalan az entente sajtónak abbelj ag 
godalma, hogy éppen az oroszoknak 
harctéri körzetünkbe való ékszerű be-
nyomulása okozhatja az oroszok katasz-
trófáját. 

A legújabb harctéri hirek remélhe-
tő n a pesszimistákat is meg fogjak  nyug-
tatni. Ltnsingen Wolhyniában tauiadaaba 
ment át, az elvesztett terület jelenté 
keny részét visszahódította és 11,000 
oroazt elfogott,  2 ágyút és 50 gépfegy-
vert zsákmányolt. 

Az olasz harctér kisebb méretű har-
cokat jeleznek. A döntő küzdelem elő-
készületeit mi még nem fejeztük  be, 
Cadorna pedig azzal indokolja tétlensé-
gét, hogy az orosz offenzíva  nem bizo 
nyúlt eleg hatásosnak. Az osztrák-ma 
gyár hadsereg most is ott ül a nyakán 
és a nagy hűhóval hird&tett tehermen-
tesítés — szerinte — egyáltalán nem 
tapasztalható. Valószínű, hogy Cadorna 
mindenekelőtt érintkezédésbe akar lépni 
az uj kormánnyal és csak a Bissolati 
val való megállapodás után fog  dönteni 
a további akciók dolgában. 

A nyugati harctéren Bem érvényesül 
még az orosz offenzíva  hatása, jóllehet 
célzatos jelentéseiben Brusszilov tábor-
nok eldicsekszik azzal, hogy foglyul  éj-
tett oly német csapatokat is, amelyek 
eddigelé a nyugati fronton  harcoitak-

Mindenesetre különös, hogy a Ver-
dunt ostromló hadsereg állítólagos meg-
gyengítése dacára is a németek Vaux-
tól nyugatra iámét tért nyertek, roham-
mal elfoglalták  bajor csapatok Thiamont 
páncélerődöt és 3000 tranciát foglyul 
ejtettek. 

A Balkánon és Ázsiában, ahol a je-
lek után ítélve nagy események érle 
lödnek, ránk és szövetségeseinkre nézve 
a helyzet teljesen kielégítő. 

A csiksomlyói bucsu. 
A Székelyföld  legnagyobb s talán egyetlen 

nevezetes búcsújáró helye Csiksomlyó. A Szent 
Szűznek a somlyói zárda-templomban levő, cso-
dákkal ékeskedő szobra ezreket vonz ide min-
den esztendőben. 

Hogy a bucsnsok tömeges zarándokláBát 
megérthessük, vissza kell gondolnunk Zápolya 
Jano.s Zsigmond szereplésére. Ismeretes, hogy 
ó il56ti-ban) elhatározta, hogy a székelyeket 
ősi vallásuktól megfosztja  éB az unitárius vál-
lárrá téríti. Seregei diadalmason vonnltak vé-
gig Udvarhely-megyén és már Csik-felé  köze-
ledtek- A hazájukhoz és hitükhöz hűségesen 
ragaszkodó csiki, gyergyói és kászoni széke-
lyeket mélységes fájdalom  fogta  el e hir bal-
latára. De azért nem csüggedtek el; igazságuk 
tudata megacélozta erejüket Gyergyóalfalunak 
htván nevü papja hiveit éB a többi gyergyói 
atyafiakat  kitartásra és ellenállásra buzdította. 
Elhatározták a gyergyóiak s a többi CBikiak 
is, hogy Somlyóra jönnek, bogy a somlyói se-
gítő Máriánál erőt nyerjenek a küzdelemre. 
Tudták, hogy a keresztények Begitsége, ki a 
kigyófejet  összetörte, őket is meg fogja  segí-
teni. S tényleg 1667. pünkösd táján nagyszám-
ban jelentek meg a Bzókelyek a somlyói Fe-
renc-rendi szerzetesek templomában, hol a cso-
dás szobor volt. s 

Buzgó könyörgések között kérték az Isten 
anyjának segítségét, miközben a franciskánus 
atyák jeles szónoklataikkal lelkesítették a küz-
delemre. Megesküdtek, hogy inkább vértanul 
halált halnak, de nem engedik Zsigmond hadait 
Csik területére. 

Az öregeket és gyermekeket Somlyón hagy-
ták, a többiek férfiak  és nók egyaránt felfegy-
verkeztek s a Csik és Udvarhely' közti Nagy-
erdőnek Csiki Láz nevü helyén várták be az 

jei'cuséget és azt csúfosan  megszalasztották. 
| Diadallal, örvendezve tértek vissza Somlyóra, 
hogy hálát adjanak Istennek és az ő Anyjának 

|a kivívott győzelemért. 
Ezen időtől kezdve pünkösd szombatján, 

: mint gjőzelmük évfordulóján,  nemcsak Csíkból, 
l hanem Erdély minden részéből ezrek ós ezrek 
| zarándokolnak Somlyóra a segítő Máriához, 
j A legújabb időkig szombaton délután és 
i vasarnap délelőtt labarum alatt ünnepélyes 
j körmenet volt a KisBomlyó körül. Ezen a bu-
• csusok ugyszólva mind résztvettek. Impozáns 
látvány volt, midőn 14—15 ezer ember ott 
nümpölygött a szépfekvésü  hegyoldalon B 

I mersze vidékekre visszhangzott az ajkukról 
égbe szálló Mária-ének. Az egyes községeknek 

elsőség miatt való súrlódása, némelykor 
komoly összetűzése következtében néhány év 
előtt elmaradtak az ünnepélyes együttes kike-
rülések s ma sincsenek meg. Azóta minden 
,Keresztalja* külön-külön végzi a körmenetet 
Tetszésszerinti időben. 

Még egy örvendetes dolgot keli feljegyez-
nünk a bucsu lefolyására  nézve. Ugyanis ré-
gebben cirkuszok s más látványos, sokszor sze-. 
méremsértő mulatságok zavarták az ájtatos hi-. 
vak buzgóságát. Ujabb időben az illetékes té-
nyezőknek sikerült ezeket távol tartani. Ma. 
már néhány korcsmától eltekintve, semmi sem-
ron-ja a búcsúsok ájtatosságát. 

Az idén is nagy számban jöttek el a hívek 
a somlyói Máriához. Nemcsak Csikból, hanem 
Udvarhelyről, Háromszékről, sót még Maros-
Tordaról is. 

A világháború azonban nagyon meglátszott 
iniu.leD tekintetben. Férfit  nagyon keveset le-
hetett látni s az asszonyok száma is keve-
sebb volt. A lobogókat, melyeket ezelőtferóá-
izmu legények könnyű szerrel vittek előre 
most gyenge 14—16 éves tiuk izzadva hor 
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dozták körül. A régebbi túlságos nagy zaj 
éa a korcsmázás most alig volt észlelhető. 
Még az énekek dallama is talán* bánatosabb 
volt, de az imádság annál érösebben és buz-
góbban szállt a B íke Királynéjához, hogy esz 
közölje ki isteni fiától  a mielőbbi diadalmas, 
boldogító békességet. 

t Pater Dímacsei József Gernely. 
Ma piros pilnkösd napján, itt a csaták za-

jában temetünk. A pap hangját, ki pap társát 
búcsúztatja és a katona hangját, ki bajtársától 
búcsúzik, messzi túlharsogja az ágyu dörej és 
a gépfegyver  kattogás. 

A róm. kath. pap beszenteli a holttestet éB 
elvégzi az egyházi szertartást, a református 
pap az erdélyrészi azon katonák nevében bú-
csúzik, kik bár csillagos tornyú templomban di-
csérik az urat, mégis sok lelki vigaszban ré-
szesültek az elhunytál, végül egy tiszt lép a 
sírhoz és a 24. honvéd gyalogezred tisztikara 
és legénysége nevében búcsúzik a hőstől, » ka-
tonától. ki amellett, hogy pap volt. a legvité-
zebb és legbátrabb katona vala. 

Ilyen pünkösdünk VAn itt. a Tarnópol előtti 
dombos-völgyes vidéken az Urnák 1916- évé-
ben, mikor két nappal előbb hősi halált halt 
Pater Dizmacsek József  Gergely tábori lelkészt 
temetjük. — Pater Dizmacsek Gergely — Fe-
renc-rendi szerzetes (barát) a hároru kitörése-
kor harctéri szolgálatra jelentkezett, mint táb. 
lelkész. 1915. év elején be is hívták és azóta 
a 24. honv gy. ezrednél teljesített harctért 
szolgálatot a. szó legigazibb és legősdntébb 
értelmében. Ó tényleg a harctéren a lövész-
árokban volt és ott tanította a honvédeket Is-
ten tiszteletre és hazaszeretetre. 

A honvédek között volt ő mindig, nemcsak 
a nyugalom és pihenés idején, hanem ott volt 
a legvéresebb, legizzóbb harcok közepette is 
és bátorította, kitartásra buzdította az esetleg 
caüggedóket. 

Igy érte halála is roham közben. Az orosz 
átláa ellen intézett roham alkalmával .Csak 
előre kedves honvédeim' jelszóval az ajkán ő 
ÍB rohamra ment. A roham fényesen  sikerült, 
de ó ezt már nem érhette meg, mert ellensé-
ges gyalogsági golyótól fejen  találva hősi ha-
lált halt Hazáért. . . Királyért. 

Kováaznai  Gábor  dr.  hadnagy. 

L E G Ú J A B B . 
Tisza nyilatkozata a harctéri helyzetről. 

Budapest, junius 28. 
^Hivatalos.) A képvisolőház mai ülésén gróf 

Tieiza István miniszterelnök a következő nyi-
latkozatot tette : 

Azok az óríáai harcuk, amelyekről a Ház 
junius 14-iki ülésen megemlékeztem, még nem 
nyertek befejezést.  Ugy gondolom, helyénvaló, 
hogy azoknak az utolsó két hét alatti folyama-
tára is vessek egy visszapillantást és tájé-
koztassam a Házat a helyzetről. Azt hiszem 
leghelyesebb, ba akkori nyilatkozatomhoz fűzöm 
mai előadásomat 

Junius 14-én konstatálhattam, hogy a mai 
hadseregünk eredeti arcvonala nagyobb ré-
szében, változatlanul, rendületlenül fennáll. 
Ezt a nyilatkozatot ismételem ma is. (Heiyes!<?s 
jobbfelől).  Azok a részei a mai arcvonalunk-
nak, melyek hátranyomatasa az orosz offenzíva 
első időszakában nem sikerült, ugyanazzal a 
változatlan Fzilárdsággal kezünkbe vannak 
ma ÍB. Azon pontokra nézve, a melyeken si-
került az orosz offenzívának  a mi haderőnket 
visszanyomni, annak a reménynek adtam volt 
kifejezést,  hogy a folyamatba  tett eliouintéz 
kedósek hatása ami hamarább észrevehető lessz, 
ez a reánk nézve kedvezőtlen hadiesemény 
inuló epizódnak fog  mutatkozni. Ez a remény 
a wolhyniai harctérre nezve teljes mertékben 
azonnal beigazolódott. Azok az erőfeszítések, 
amelyeket ugy saját magunk, mint különösen 
német szövetségeseink a legrövidebb idő alatt 
a veszélyeztetett pontokra küldhetett, éreztették 
hatásukat éa ma már lépésról-lépesre előre-
haladó ellenoffenzivánkkal  állunk szemben. 
Konstatálhatjuk, hogy az oroszok által elfog-
lalt térnek jelentékeny része újból ismét a ml 
kezünkben van. 

Nem álbatott be fordulat  olyan gyorsau a 
bukovinai harctéren Itt küzdő hadseregünk 
még huzamosabb időn át tnlnyomó ellenséges 
erével állott szemben s e túlnyomó erő hatasa 
alatt amint méltóztatnak tudni, folytatni  kel-
lett visszavonuló mozdulatait E mozdulatok faj-
delem Bukovina jelentékenyebb részének ellen-

séges kézre jutását eredményezték, de az »len-
Bégnek fokozott  nagy vesztesége mellett teljes 
rendben mentek végbe. 

Hadseregünk ma is teljes összefüggésben, 
teljes harcképességben erős állásokat elfog-
lalva helyt áll s amint méltóztatnak látni, az 
utolsó 3—4 nap nlatt már nem az orosz offen-
zíva clőhaladásáról, de az orosz támadásoknak 
nagy veszteségek melletti visszaveréséről szá-
molhatunk be. 

A helyzet tehát ma az, hogy a wolhyniai 
harctéren a mi ellenoffenzivánk  lépésről-lépésre 
halad előre. A bukovinai és délkeletgalicziai 
harctéren az ellenseg előnyomulását megállí-
tottuk. Az erőviszonyok ezen a harctéren is a 
mi javunkra tolódnak el és semmi ok nem fo 
rog fenn  arra, hogy a mult felszólalásomban 
kifejezett  reménységemből bármit is levonjak, 
álláspontomon bármit is változtassak és hogy 
ne a sikerbe vetett rendületlen bizalommal néz 
zünk a közel jövő eseményei elé. (Helyeslés) 

A képviselőház élénk helyesléssel fogadra 
rainiazterolnök oyiiatkozatat, mely országszerte 
általános megnyugvást és bizalmat kelt 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A király Kovács Dezső 

hadnagyot főhadn:>gygyá  nevezte ki és a tény-
leges allományba való átvételét elrendelte. 

— A fa  termelők felmentésenek  meg-
hosszabbítása A fatermelók,  füreszgyári  al-
kalmazottak és erdőmunkások felmentését  kik-
nek felmentése  junius 30-án jar le, a'honvé-
delmi miniszter hivatalból október l-ig meg-
hosszabbította, ezeknek tehát nem keli bevo-
nuljanak. 

— Népfelkelési  bemutató szemlék. 
Az 1666 -1877 evekben született alkalmatlan-
nak nyilvánított népfelkelőknek  junius 30-tól 
kezdődő,'eg 10 nnpon belül a csíkszeredai hon-
védkiegészitő parancsnokságnál bemutató szem-
lén megjelenniük kell, hol katonai bizottság 
alkalmasságuk tekintetében dönteni fognak.  Be-
hívásuk később külön behívó-rendelettel fog 
megtörténni. 

— Bálványosfürdő.  A Székelyföld  csór 
dultig tele van a természet csodáival, szépsé-
geivel és kincseivel, melyeket az élelmesnek 
mondott székely nép nem tud kellően kihasz-
nálni^ Székelyföldön  pl. több és hatásosabb 
es ertekesebb ásványvíz és gyógyforrás  van, 
mint az egész többi Európában. A legtöbb és 
legkülönbözőbb talan Bálváuyosfürdó  terü!etén 
van, a mondás ősi Balványosvár és a csodás 
torjai Büdös barlang alatt. Sósforrása  felesle-
gessé teszi Karlsbadot, vasas vize vért termel, 
timsós fürdője  kibüvöl minden női bajt. A bar-
lang gőzétől elpárolog a csúz, cjepagése va-
rázsos sznmviz, levegője pormentes, balzsamos 
ós a mnjdn«m 1000 méter magasság mellett 
is meglepően enyhe. Áe  élet teljesen fesztelen, 
kényelmes, patriarkális. Luxus itt elképzelhe-
tetlen. A bérlő, Bálás Vilmos, e roppant súlyos 
időben is kitartó áldozatkészséggé! buzgólko-
dik a telep fejlesztésén  ós szépítésén. Zsúfolt 
éléstára bőségen ellátást biztosit. Gyógyulni, 
üdülni, pihenni itt igazán lehet. 8 itt taláu 
legkevésbbé érezkető a háború idegbomla^ztó 
izgalmas és ínséges szükölködése. Ide jöjje-
nek a harctér és az élet sebesültjei és betegei, 
a CBÜggedt kedélyünk és tulcsigázott idegze-
tüek. 1916. junius 24. Dr.  Horrmann  Antal. 

— Visszaélések a aelejtlovakkal. Egy 
pár esetben megtörtént, bogy a katonai lókór-
házakhól kizárólag gazdák között kiosztás alá 
került selejtlovakat vevők nyerészkedve tovább-
adták, holott ezen lovak kiosztásánál a leg-
szigorúbban minden egyes esetben kiköttetett, 
hogy a lo egy éven belől - el nem adható. 
Hogy a mezőgazdaság országos érdekeinek 
kárára elkövetett hasonló visszaélések jövőben 
megakadályoztassanak, a földmivelésügyi  mi-
niszter utasított* a vármegye főispánját,  hogy 
a tilalmat megszegők ellen a legszigorúbb 
megtorló eljárást haladéktalanul indíttassa meg 
és jövőre visszaélőket a lókíosztásokból egy-
szersmindenkorra zárja ki. 

— Halálozás. Csikszentgyörgyi Csedő Pál 
csiktaploczai földbirtokos  folyó  hó 23 án, 85 
éves korában Csiktaploczán elhunyt. Halálát 
neje éa bét gyermeke, valamint fivére,  Caedő 
István ügyvéd, nővérei Györgypál Jánosné és 
özv. Beke Elekné gyászolják. Temetése folyó 
25-én délutáu 4 órakor nagy részvét mellett 
ment végbe. 

— Kinevezés. Az igazságügyi miniszter 
Madaras István csikszeredai járásbirósági telek-
könyvi átalakító dijnokot a marosiudasi járás-
bírósághoz Írnoknak nevezte kl. 

— Kinevezések éa áthelyezések. Már-
kos Albert, Gasparik Rezsó brassói 24. honvéd-
gyalogezredbeli hadnagyokat főhadnagyokká 
való egyidejű kinevezésUk mellett, továbbá Ko-
ós Károly és Bokor András hadnagyokat a tény-
leges állományba helyezték át. — Borszéky 
Ákos népfölkelő  címzetes őrmestert a brassói 
24. népfölkelő  parancsnokság nyilvántartásban 
főhadnagy  hadbíróvá nevezték ki a háború tar-
tamára. 

— Cslkóárverés. A földmivelésügyi  mi 
niszter a galiczial hadtáplókórházból 36 drb 
csikót és 2 drb tenyészkancát engedelyezett 
Csikvármegye gazdái részére. Gyalókay Sándor 
főispán  ur a csikóknak nyilvános árveresen, a 
logmagasabb ár mellett leendő eladását elren-
delte és az árverés butíridejét julius 3 ára, 
délelőtt 8 órára, a csíkszeredai városház előtti 
térre tűzte ki. Az árverési foltételek  ugyan-
azok, mint a májusi csikóárvérésen megalla-
piitattak. Csikót azonban nem vásárolhatnak 
azok, kik lókereskedők, alkuszók, kik a nekik 
kiosztott selejtlovakat eladták és akik a má-
jus 15-iki árverésen csikókat már vásároltak. 
Vevőnek ezúttal U igazolni kell, hogy c-ik-
vármegyei gazda és mennyi birtokkal rendel-
kezik Az erről szóló bizonyítványokat a köz-
ségi elöljáróságok á'litják ki. Az árverési hir 
detmények már szétkiildettek a községi elöl-
járóságoknak. főszolgabiráknak  és polgármes 
tereknek, hol b.irki által b»tekiiichetők. A 
•csikók már megérkeztek Csíkszeredára. 

— Kitüntetések. A bronz vitézségi ér-
met adományozták : Boldog József  őrsvezető, 
címzetes őrmesternek, Kertész Zsigmond csen-
dőr, címzetes őrmesternek a brassói VII. 
csendőrkerületben, SztojkaGyör^y órvczetóaek, 
Balázs István, F^esár Miklós, honvédeknek, 
Fekete István, Becze András. Tuzsou Ferenc, 
Demeter Ignác, Bozóki Bálint, Vtress Sándor, 
Biró Albert, Labanc Utvan népfelkelőknek  a 
brassói 24. honvédgyaiogézredben. 

— Hősi halál. Déváról jelentik: Nagy 
részvét mellett helyezték tegnap örök nyuga-
lomra csiktuplocai Lázár Kálmán fiatal  föld-
birtokost, aki a cs. és kir. 12. huszárezred 
tartalékos hadnagya volt és az orosz harctéré» 
elesett. Lázár Kálmánt a háború hire Ameri-
kában találta. Hamis útlevelet szerzett és 
leleményes módon leküzdve minden akadályt, 
hazajutott s azonnal szolgálatra jelentkezett. 
Az orosz betörés idején, 1914 november 21-éu 
Ciróka Oiáfaluban  hősi halált halt. Atyja most 
hazaszáliittatta hamvait és a családi sírboltban 
helyezte örök nyugalomra. 

— Az ujrasorozott 19—24 évesek ked 
vezmenye. A Magyar Távirati Iroda jelenti. 
Az 1897—1992. évfolyamokhoz  tartozóknak, 
akik most ujabb sorozás alá kerülnek és akik-
nek nincsen egyéves önkéntességi jogosultsá-
guk, megengedhető az önkéntes belépés kor-
látolt számban • és meghatározott módozatok 
mellett a lovassághoz, a tüzérséghez és az 
utászzászlóaljakhoz: az il'etők kötelezik ma-
gukat három éri teuy leges és hét évi tar-
talékos szolgálatra, úgyszintén a haditenge-
részethez s az utóbbiak négy évi tényleges 
öt évi tartalékos és három évi tengerésznép 
fölkelői  szolgálatra kötelezik magukat. Ez ön-
kéntes belépés csak azok előtt van nyitva, 
akiknek sem föltétlen.  Bem föitóteles  önkén-
tességre nincsen igényük B a mostani soro 
sásokon fegyveres  szolgálatra alkalmasaknak 
minősítettnek. Akiknek évi tényleges szolgá-
latra kedvezményük van, azok csak ugy lép-
hetnek be önként a fentebb  felsorolt  csapat-
testekbe, ha kedvezményükről kifejezetten  le-
mondanak. Az önkéntes belépés utolsó ter-
minusa az 1897—1892. évfolyamok  általános 
bévouulási határnapját megelőző nap. A fel-
vételi kerelmeket közvetlenül az illető pót-
testekhez kell benyújtani. 

— A pénzügyminiszter adójavaslatai. 
Budapesti tudósítunk jelenti: A pénzügyminisz-
ter a képviselőház elé terjesztett adójavas-
lataival kapcsolatban indokolást is terjesztett 
a Ház elé, amelyben elmondja, hogy milyen 
eredményeket vár az uj adótörvények végre-
hajtásától. Azt mondja, bogy csak a négy hadi-
kölcsőn több mint 6 milliárd névértékű köl-
csönkötvéuyeinek kamataira 360 millió korona 
szükségeB, nem szólva egyéb háborús kiadá-
sokról. A tegnap benyújtott adótörvények éa 
a már eszközölt dohányáremelések révén évente 
összesen 226 millió korona bevételi többlet 
várható. Ez a hadikölcsönök kamatjának kö-
rülbelül 70 százalékát fedezi,  de még 100 
millió korona fedezetlen.  Ennek fedezése  vó-

Í;ett a földmivelésügyi  miniszter elsősorban a 
Ogyasztási adókra gondol. 



ai. Hám. 
— Fölemelik a tiistvlielők segélyét 

A képviselőház pénzügyi bizottsága tegnap 
kezdte meg a pénzügyi javaslatok tárgyalását. 
A köztisztviselők ujabb háborús segélyéről 
szóló javaslatott azzal a pótlással fogadták  el, 
hogy a bizottság szükségesnek tartja a segé-
lyek minimumának nagyobb összegben való 
megállapítását, éB hogy a segély százaléka 
a kisebb alkalmazottakra nézve fölemeltessek. 
Teleszky János pénzügy miniszter kijelentette, 
hogy a pénzügyi bizottság határozatahoz hoz-
zájárul es bejelenti, hogy a számitások után 
az országgyűlésen a segély fölemeléséről  az 
állam pénzügyi helyzetének figyelembevételével 
konkrét javaslatot fog  tenni. A felemelt  segély 
értesülésünk szerint a VII fizetési  osztályig 
bezárólag 30 százalék, azon felül  20 százalek 
lesz. A képviselőház julius 4-én tárgyalja. 

— Pályázat munkásjutalmakra. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara, 
a kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák 
f-  é. 5160/VI.D. szám alatt kelt rendelete ér-
telmében, palyázatot hirdet 4 (négy) egyen-
ként 100 (egyszáz) koronás munkás jutalomra. 
Pályazhatuak munkaadójuk ajánlása mellett a 
kamara kerületében illetékes magyar houos 
ipari munkások, kik a tanoncz évek beszámí-
tásával legalább lő évig megszakítás nélkül 
ipari munkával foglalkoztak  s évi keresetük 
összege a 2000 (kettőezer) koronát meg nem 
haladja s akik ezen idő alatt okmányokkal 
igazolva, kiváló szorgalmat es hűséget tanú-
éi tottak. A folyamodványok  bélyegmentesek. 
Kapus, kocsis, gyári szolga és ehez hasonló 
«zoigálatot teljesítő alkalmazottak ezekben' a 
munkás jutalmakban nem részesülhetnek, tehát 
ezek ok nélkül no is folyamodjanak.  A pályá-
zatok munka könyvvel és egyeb a szolgálati 
viszonyt igazoló hiteles bizonyítványokkal fel-
szerelve folyó  1916. évi julius hó 20-ig a 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamarához 
adandók be. Később érkező folyamodványok 
figyelembe  nem vétetnek. 

— Óvatosság hadiügyek iránt. A cs. 
és kir. hadügyminiszter urnák a keresk. mi-
niszter úrral történt közléBe szerint ismételten 
előfordult,  hogy a kereskedők és iparosok kül-
lőiddel folytatott  levelezéseikben éB oda kül-
dött nyomtatványküldeményeikben a legtöbb-
ször vigyázatlanságból és gondatlanságból olyan 
adatokat is közöltek, amelyek az ellenség tu 
domására jutva, a b tdviselő érdekeire felstte 
hátrányosan hatnak (katonni megrendelésekről, 
egyes nyers anyagokban fenailó  BZÜkségletről 
és más katonai vonatkozású adatokról tesznek 
említést.) Erre a körülményre azzal hívja fel  a 
a kereskedelmi és iparkamara az érdekeltek 
Ügyeimét, hogy az egyesek által elkövetett hi-
bák természetszerűleg a kereskedelmi levele-
zések szigorúbb cenzúrázását és ezzel nagy 
késedelmet ia maguk után vonják, tehát a leg -
szigorúbb óvatosságot tartsák szem előtt leve-
lezéseikben. 

— A nemleges vallomás — bűnpár-
tolás. Igen érdekes ítéletet hozott a Kúria 
Megállapította ugyanis, hogy az a tanú, ki 
azt vallja, mikép egyes sértő szavakat nem 
hallott, ha ez a vallomása valónak nem bizo-
nyul, ţkkor — bűnpártolást követ el. ítéle-
tében a Kúria azt is kimondotta, hogy a bűn-
pártolás megállapításához az aem szükséges, 
hogy a vádlott caelekménye eredményre ve-
zessen. 

— Tartalékos tisztek tényle'gesitése. 
Az e tárgyban eddig már kiadott rendeletek 
kiegészítéséül elrendeltetett, hogy azon tényle-
gesitósre törekvő tartalékos tisztek, kik mint 
egyévi önkéntesek az 1908/1909. katonai év 
előtt szolgáltak, mint főhadnagyok  veendők át 
a tényleges állományba és pedig a lovasságnál 
1914 juliu* 1, a vonatcsapatoknál 1914. de-
cember 1. ranggal, A ténylegesitendők egyé-
niségének a szolgálaton kívüli életben való 
megítélésére nézve az illető csapattest, illetve 
parancsnokság összes jelenlevő katonaállományú 
tisztjeinek véleménye kérendő ki. Azon esetre, 
ha egy ilyen csapatnál legalább négy tény-
leges tiszt nem volna, a magasabb parancs-
nokságoknak joga van az illetőt fegyvernemé-
nek valamely olyan csapatrészéhez osztani be 
szolgálattételre, hol a véleményadáshoz szük-
séges négy tenyleges tiszt megvan. 

— Az élőállat árának maximálását 
tudvalevőleg betek óta szervezett akcióval 
sürgetik azok az érdekeltek, a kik eddig ke-
veset törődtek a közönség panaszával, de most 
meghallották — és a maguké mellé csatolták. 
A nagyvágók éa nagyszállitók rendje, a mely 
(bár erről nem beszél) a zsír árának emelését 
is óhajtana, legutóbb közvetlenül a miniszte-
fttoőkböz  fordalt  S J élősertés árának ®«l-
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málósára nézve. Tisza István gróf  most azt 
felelte  a sürgetésre, a melyet a hentesipar-
tareulat részéről intéztek hozzá, hogy a kor-
mány foglalkozik  ugyan az élőállat maximá-
lásának kérdésével, nem mintha sokat várna 
ettől, hanem mert meg akarja nyugtatni a 
közönséget, hogy megtörtéuik minden lehető. 
A legrosszabbon azonban, írja a miniszterelnök, 
már tul vagyunk. 

— Drágább a dohány es a level-
bélyeg. Budapestről jelentik: A negyedik 
hadikölcsön „kamatait, hir szerint, a dohány 
termékek és a postaértékek fölemelése  utján 
kiváuják fedezni.  A terv szerint az 5 filléres 
levelezőlapokat 8 fillérre,  m 10 filléres  levél-
bélyegeket 15 fillérre,  a távirati szavak diját 
pedig 2 fillérrel  kívánják fölemelni.  A posta 
értékek fölemelése  összefüggésben  van Né-
metország hasonló intézkedésevei, miután Né-
metországgal e tekintetben szerződéses vi-
szonyban vagyunk. 

— Hány tanitó vonult be katonának ? 
A kultuszminiszter m^ jelentést nyújtott be n 
képviselőházban az összes elemi népiskolákról 
és azok tanszemélyzetéről, különös tekintettel 
a katonai szolgálatra bevonult tanítókra. E je-
lentés szerint katonai szolgálatra kötelezett 
tanító volt összesen 15.797, népfölkelői  szolgá-
latra alkalmatlan és 50 éves elmúlt 7318, föl-
inentetett 4448, szabadságolt segéd-, őr-, stb. 
szolgálatos 2171, tényleges szolgalatban maradt 
9178, elesett 293. Atéuyleges ez időszerint is 
a katonai tanszemélyzetnek 39.7°/o-át teazi ki. 
A tényleg katonai szolgálatot teljesítő tanítók-
nak ez a százaléka szemben a korabban jel-
zett 45 és 50°/o kai, ugy az állami, mint külö-
nösen a hitfelekezeti  iskolák tanítóinál lénye-
géaen javult azzal, hőgy a hadügyi kormány 
a tanítás biztosításához fűződő  fontos  kulturá-
lis é.s nemzeti érdekekre való tekintetből a 
felmentéseket,  illetve szabadságolásokat foko-
zottabb mértekben engedélyezte. A katou.ú 
szolgálatra kötelezett tanítóknak ilyenformán 
az ujabb felmentések,  illetve szabadságolások 
folytán  igen tekintélyes része adatott vissza 
hivatásának és igy a helyzet a népoktatás biz-
tosítása terén lényegesen javult. A statisztika 
szerint 293 az elesett tanítók száma. De meg 
kell jegyezni, hogy ez a szám a valóságban bi-
zonyára jóval nagyobb, ha tekintetbe vesszük 
a nagyszámú eltűnteket, kiknek egy bizonyos 
hányadáról későbben kétségkívül megállapítást 
fog  nyerhi elhalálozásuk. 

— A polgári iskolai tanterv modosi-
tása. A kormány a háború elmultával a pol-
gári iskolákra vonatkozo szerves és részletes 
javaslatot is szándékozik benyújtani; e törvény-
javaslat kiterjeszkedik az iskolák szervezetére, 
beléletére, igazgatására s a tanszemélyzet ké-
pesítésére. Mindaddig azonban, míg ez lehet-
ségessé válik, csak az érvényben levő 1868: 
XXXVIII, t.-c. néhány szakaszát óhajtja mó-
dosítani, a mi a végleges reformnak  megvaló-
sítását is megkönnyíti éa előkészíti Az irányadó 
tényezők és tanferfiak  egybehangzó véleménye 
alapján különösen sürgősnek mutatkozik a pol-
gári fiúiskola  4 alsó osztályában a tanterv mó-
dosítása, mert a jelenlegi tanterv még 1879. 
évből való és az 6 osztályra állapíttatott meg. 
E kívánalomnak kívánt a miniszter legalább 
novelláris uton megfelelni  B az erre vonatkozó 
törvényjavaslatot ma terjesztette a képviselő-
ház elé. Az uj tanterv kiadása által a polgári 
iskola ujabb alakjában alapja lesz valamennyi 
szakiskolánknak, u. m. a tanítóképzőnek, felső 
kereskedelminek és felsőbb  ipariskolának, va-
lamint a katonai intézetekbe belépők számára. 
Az e célból benyújtott törvény javastat egyszer-
smind uj, általános gazdasági irányú iskola 
felállítását  teszi lehetóve. 

— A fémtárgyak  beszolgáltatása. A 
hivatalos lap mai száma honvédelmi miniszteri 
rendeleteket közöl egyes megbatározott fém-
tárgyak és az ónból való tárgyak beszolgál-
tatása tárgyában. Eszerint azok az iparüzők 
és kereskedők, akik fémtárgyaikból  raktáron 
lovó készletük egyharmad részét, már bészol-
gáltatták, kötelesek megmaradt készletüknek 
ismét egyharmad részét beszolgáltatni. A be-
szolgáltatandó sulymennyiaégből csak azoknak 
a tárgyaknak a súlyát ezabad levonásba kőzni, 
amelyeket a kötelezett az első beszolgáltatás 
után adott át valamely hazafias  fémgyűjtés 
részére. Ha az igénybevétel alá eső mosó-
gyűmölcs-befőzó-takaimányfózó  vagy egyéb 
üst pótláBa váinék szükségessé, és arról a 
birtokos nem gondoskodott, kérelmére a pót-
lásról az átvételi bizottság utján gondoskodás 
történik. E célból a beszolgáltatásra kötele-
zettnek üstje felső  nyiláaának éa melyaégének 
pontos méretét kell az átvételi bizottsággal 
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közölni. A beszolgáltatás ily esetben csak a 
pótlásra szolgáló áru beérkezése után íog el-
rendeltetni. A hadicélokra igénybevett óntár-
gyak beszolgáltatására azt rendeli a miniszter, 
hogy a koraók, űrmértékek, egyébb edények, 
tálak, tányérok, tálcák, fedők,  kanalak éa egyéb 
háztartási tárgyak, söntéstálcák, fürdőkádak, 
tekintetében addig hosszabbítja meg, amely 
időpontig beszolgáltatandó réz- és nikkeltár-
gyak az illető községben beszolgáltatandók. 
Ezek a rendeletek kihirdetésük napján lépnek 
életbe. Hatályuk a magyar szent korona or-
szágainak egész területére kiterjed. 

— Csont központ. Ujabban megalakult 
a csontközpont. Az erre vonatkozó rendelet a 
hivatalos lap f.  é. juniuB 16-iki számában meg-
jelent. E szerint csont készletét köteleB min-
denki ennek a központnak bejelenteni, mihez 
a kereskedelmi és iparkamaránál megfelelő 
űrlapok kaphatók. Másnak csohtot büntetés 
terhe alatt tilos eladni. 

— A háborúban szolgálatképtele-
nekkke váltak állandó ellátása. A városi 
tanács a honvédelmi miniszter alábbi körren-
deletet közli az érdekeltekkei: A hadiszolgál 
tatásokról szóló 1912: LXVIII, t.-c. alapján 
személyes szolgálatokra igénybevett B ezen 
szolgálatból elbocsátott egyének közül azon a 
cimen, hogy a szolgálat alatt szenvedett sérü-
lés, vagy az aközben szerzett betegség miatt, 
állítólag keresetképtelenekké váltak, számosan 
kérvényt nyújtottak be aziránt, ho6y állandó 
ellátásban ré-izesittesseuek. Az ilyen kérelmek 
elbiráláH* céljából miudazoknak, akik a sze-
mélyes szolgálat teljesitéae*közben szerzett fo-
gyatkozás következtében keresetképtelenekké 
váltak, es ebből kifolyólag  állandó ellátásra 
igényt támasztanak, ez iránt kérvényüket, a 
fogyatkozást  feltüntető,  annak a személyes szol-
gálat közben történt keletkezését megállapító 
és a kei esetképtelenséget igazoló orvosi bizo-
nyítvánnyal felszerelve  a tartózkodási helyük 
szerint illetékes községi elöljáróság utján a 
járási tisztziselőböz illetőleg város polgármes-
teréhez, iell benyujtaniok. A járási tisztviselők 
( polgármesterek) kötelesek ezeket a kérvénye-
ket az orvosi bizonyítvánnyal együtt, a folya-
modó tartózkodási helye szerint illetékes ka-
tonai kerületi parancsnokaághoz áttenni, amely 
a kérvényezők felülvizsgáltatása  és annak ered-
ményéhez képest az ellátás iránt is intézkedik. 

Nincs menetrendváltozás a brassó— 
budapesti vonalon. Néhány nap óta, ellen-
őrizhetetlen forrásból  azt a hírt kólportálták, 
hogy a brassó—budapesti vonalon ismét meg-
változtatják a menetrendet, illetve, hogy a va-
súti közlekedést korlátozni fogják. 

A máv. kolozsvári üzletvezetősége ezen hi-
rek kapcsán a következőket közli: 

A megszorított forgalmi  intézkedés csu-
pán egyetlen napig volt érvényben és azt 
kizárólag vasúttechnikai szükség okozta, to-
vábbá, hogy a szóbanforgó  nap estéjén iámét 
életbelépett a rendes nyári menetrend. 
Ilyenformán  Predeái—-Brassó—Kolozsvár— 

Budapest között a menetrend szerinti rendes 
személyszállító- és gyorsvonatok ismét közle-
kednek, a postavonatokat pedig beszüntették. 
Kivételt csupán az 564. számú reggel Csúcsá-
ról és az 545. számú, délben Csucaáig közle-
kedő helyi vonat képez, amelyet további ren-
delkezésig nem indítanak. 

— MOZI. Vasárnap julius 2-án d. é. 5 éa 
este 8 éa fél  órakor az Edison Mozgószinház-
ban színre kerül: 1. Legújabb harctéri felvé-
telek, 2. A haldoklók nem hazudnak, dráma 3 
felvonásban.  A főszerepben:  Else Fröhlich, 
Ebba Tbomsen és Aage Hertel. A vadvirág, 
életkép 2 felvonásban.  4. A próba baba, hu-
moros. 

— Halálozás. Bálás Dénesné BZÜI. aradi 
Schobert Anna f.  ho 22-én hosszas szenvedés 
után elhunyt Csikszeredában. 

A megtakarított óra értékéből 
juttassunk valamit a'rokkant hő-
söknek. 
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— Immelmann főhadnagy  halála. 
Berlinből Jelentik: Immelmann főhadnagy,  a 
bires repUlö, a ki Böhleke mellett a német 
hadsereg legtöbb sikert elért replilóje, gépével 
lezuhant és meghalt . Immelmann csak 
1916. febrnár  9-ikén tette le a rcpülővizsgát. 
Módszere az volt, bogy rendkivül gyors sik-
lórepüléssel közelitette meg az ellenséget és 
csekély távolságból kezdett tüzelni a repülő-
gépére szerelt gépfegyverrel.  Ha a «iklórepülés 
iránya nem esett össze az ellenséggel, ugy 
lemondott arról, hogy megsemmisitse az ellen-
felét  Rendszerint Fokker-féle  gépen repült, 
valamennyit példátlan rendben tartotta. Sze-
rencsés körülmény, hogy igen sok tanítványt 
képezett ki. Néhány hónappal azelőtt, mikor 
a tizenhetedik ellenséges repülőgépet semmi-
sítette meg, a császár táviratot intézett hozzá. 
Miközben az uralkodó a táviratot irta, jelen-
tették, hogy Immelmann lelőtte a tizenhe-
tedik ellenséges repülőgépet is. Ekkor a 
császár igy szólt: 

— Az ember nem tud olyan gyorsan irni, 
mint a milyen gyorsan Immelmann az ellensé-
ges repülőgépeket lelövi. 

A főhadnagy  hírneve lassanként egész 
legendaszerüvé lett, mindenfelől  oly tömegét 
kapta az üdvözleteknek, hogy egy katonát 
tartott, a kinek nem volt más dolga, mint a 
főhadnagynak  cimére érkezeit levelek olvasása. 
Immelmannt egy angol repülő heves küzdelem 
után lelőtte. 

— Hősi halált halt örökhagyók ha-
gyatékanak illetékkedvezmenye. A kor-
mány a most előterjesztett adój.ivasUtai kö-
zött az illetéktörvényt ts módosítani kivanja. 
Szociális vonatkozásánál fogva  erdekes az a 
tervezet uiely szeriut a bóoi halált halt örök-
hagyók után az egyenes leszármazók és & 
házastárs örökösödése e se tében : a) illeték-
mentesek azok a hagyatékok, melyeknek tiszta 
értéke 20 ezer koronát nem halad meg, 
b) 20 ezertől 50 ezer koronáig terjedő tiszta 
érték esetén az örökösödési és átruházási ille-
tékeknek egynegyede, c) 50 ezer koronán felüli, 
de 100 ezer Koronát meg nem haladó tiszta 
értékű hagyatékok utáa pedig ezeknek az ille-
tékeknek a fele  fizetendő. 

— Jégeső Gyergyóban. Folyó hó 21-én 
nagy jégeső pusztított a gyergyói járás két 
nagy községének, Ditrónak és Remeiének ha-
tárában, m?ly a vetéseket teljesen elverte és 
a földdel  egyenlővé tette. Az elemi csapás a 
minden remenyétől megfosztott  lakósagot mé-
lyen lesújtotta. A kár igen nagy, melyből biz-
tosítás utján seinmi sem térül nitg. 

— Tűzifa  árlejtés. A csíkszeredai kir, 
törvényszék, járásbíróság, ügyészség és fogház 
részére az 1917 évre szükséges 1047. köbmé-
ter kemény tűzifa  szállításának biztosítására 
a szóbeli verseny tárgyalas a csíkszeredai kir. 
törvényszéki elnök hivatali helyiségében 19Ifj 
évi augusztus hó 1-só napján d. e. 10 órakor 
tartatik meg. 

Eladó egy drb 3V* lőerös gőzloko 
mobil 600 '/„. ée vaskeretü 

cséplővel, teljesen jó karban, ja-
vítva és egy drb 6 H benzinmotor 
720-as cséplővel, mindkét garnitura 
készpénzfizetés  vagy biztosíték elle-
nében részletre is kiadatik. — Cím 
a kiadóhivatalban. 2-4 

Egy fiatal piros-tark«a 
TENYÉSZ-BIKA 

eladó. Cim a kiadó-
hivatalban. ©@©©@@@@ 

MAGASÉRTÉKÜ 
teljesen finomított  és szag-
talan kiváló kenóképességü 

KENŐOLAJAT 
szállít azonnal 

Miniszteri beszerzési engedély nélkül 
Schiel Testvérek, gépgyár 
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FOGAK! 
brassói Greising Albert 

önálló fogászatra  jogosított 
Közóhajra Csiksze- ||i 
:: redáb^ költözött:: f  " 
Elvégez minden fog-  j F 0 6 A D : 

orvosi műtéteket, u. [ Délelőtt 
m.: foghúzást  helyi ér- f  g—12 óráig 
zéstelenitéssel, arany 3 
és máa töméseket;: Délután 
készít müfogakat  és í 2 - 5 óráig 
teljesfo^Borokatszáj-  i V a 8 Â r . ^ flnnep. 
padlás nélkül korona j k k l v ó t e l ó V 8 L 
és hídmunkalatokat. I1 

ii 57— 
10 évi garancia! 

Lakása: Kossuth Lajos-utca 8. sz. 
Dr. Zakariás Manó ügyvéd házában. 
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A világháború 
minden mozzanatáról 

bó, 
eredeti, 

megbízható, 
k i m e r í t ő 

értesülésekkel, térképekkel, magya-
rázatokkal szolgál az 

AZ ÜJ5ÁG 
POLITIKAI NAPILAP 

olvasóinak 
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 

Egy hónapra Kor. 2 80 
Negyedévre Kor. 8.— 
Kelévro Kor. 16.-
Egész évre Kor. 32.— 

Megrendeió cim : 

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

Szám 394—1916. 
Faeladási hirdetmény. 

A kászonujfalvi  közbirtokosság ká-
szonujfalu  község házánál 1916. évi ju-
lius hó 17 én délelőtt lo Órakor kez-
dődő zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános szóbeli ajánlati-versenytárgya-
láson eladja Kászonujfalu  község 11. k. 
részben fekvő 

A., Kismedvés nevD, mintegy 14 k. 
holdas vágás területén becsült 2220 da-
rabból álló 1082 m' nettó luczfenyő  ha-
szonfa  és 123 m8 cserzésre alkalmas 
kéreg anyagot 7606 kor. kikiáltási ár —, 

B , Kútfő-,  Keserves- és Kismedvés 
patakokra hajló erdőréezeiben 1915. év 
november havában és azóta Bzélvihar 
által kidöntött és megingatott, vevő ál-
tal kitermelve helyszíni beméréssel meg-
állapítandó körülbelül 900 m" lucfenyő 
és kéreg anyagot. 3 kor. 50 fillér  m'-kinii 
tőár alapul vétele mellett. 

Fentebbi erdők Kászonaltiz község-
től átlag 12 kim.-re, a M. A. V. kézdi-
vásárhelyi vnsut állo-nástól 38 kim.-re 
fekszenek.  Kihasználási ido 1 év, mely 
indokolt esetben meghosszabbittutik. 

Bánatpénz az A , részre 761 , a B., 
részre 315 kor. 

Az árverési és szerződési feltételek 
a közbirtokosság elnöke éa a C.sikszent-
mártoni m. kir. jár. eldőgondnokságnát 
megtekinthetők. 

Az árverési és szerződési feltételek-
től eltérő kikötést tartalmazó vagy bá-
natpénzzel el nem látott ajánlat figye-
lembe nem vétetik. 

Kászoujfalu,  1916. junius hó 2ö-én. 
Endes Mihály, 

közb. elnök. 

Elsőrendű 
arabiai, franciai  és újbányái 

MALOMKÖVEKET 
minden őrléshez alkalmas, 

s z á l l í t r a k t á r r ó l 
Schiel Testvérek, gépgyár 
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írógépek és vízvezeték berendezések 
szakszerű javítása elvállaltatik 

A Csikszeredai Villamos-műnél. 
0I5MS Ev-JfS  SUJra EüOra i» • ]\tárnia  i5írafa  EraFJ [siEna 

NŐI FODRÁSZTEREM ÉS ILLÁTSZERTÁR 
C 8 i k s z e r e d a , Apaffi  Mihály-utca 10. szám. 

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

Hölgyek hajfésülése  ondolálássil ós hajmosással.' 
Kóez hajmunkák ós női piperecikkek azftp  választókban. 

A mélyen tisztelt közönség szíves pártfogását  kéri, kiváló tisztelettel 
Szabó Lajosné női fodrászterme 
Csíkszeredában, a Hutter-szállodával szemben. 

KygmiitoM Yákár L. könyvnyomdájában, CnlkuervdábMh 




