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LAPOK 
Laptulajdonos: VÁK.ÁR L. 

FELELŐShZEUKEöZTó: 
Dr. D a r a d i c s Fél ix . 

ElófistitéEÍ  ár : Egúsi évre 16 kor. (Külföldre  K) 
Kéiévre 8 kor. Negyedévre 4 kor. 

Hirdetőéi dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 
kéziratok nora adatnak vissza. 

Megalakult a Károlyi kormány. 
A király kinevezte Károlyi Miha y 

grófot  uiiuiaztereluijkké. 
A Károlyi kormány a következókép-

,'OU alakult meg: 
Belügyminiszteri: Batthyány Tivadar. 
Kereskedelmi: Garami Kruő. 
Kultusz: Lovás?y Márton. 
Földmiveiea: Buza Barua. 
Népjóléti: Kuni Zsigmond. 
Honvédelmi: linduer vezérkati ez 

rodes. 
Közélelmezés: Nagy Kerenc. 
TárcanélkU i nemzetiségi: Jászi 0;z 

kár. 
Az igazságügyi és pénzügyminiszter 

üemólyére nózvo még netn történt 
döntés. 

A sajtóiroda uj lóriöke: dr. Halász 
Lajos. 

A magyar függetlenség 
megteremtése. 

A Wekerle kormány lemondása előtt ne-
hány nappal a parlamentben gróf  Károlyi Mi-
lialy a következő kijelentést tette: .minden 
• Te egy kilómétert jelent az ellenségnek, 
minden nap egy vármegyéjébe kerülhet az 
• rszágnak, cselekedjenek uz urak, mert ha-
i.em en fogok  cselekedni". Komoly eseménye-
ket jelentett be, melyek azóta valóra váltak. 
Nem képzelte akkor az ország, hogy e kije 
leütést mily nagyszerű események követik. 

Körülöttünk népek szabaduJtak fel,  álla-
mok születtek s ami régi államférfiatok  a 
nagy időket meg nem értő apró .kibontako-
zási terveken' törték fejüket  ezalatt, időt en-
gedve a külső és belső ellenségnek arra, hogy 
megbontsák a magyar állam területi épségét, 
megnöveljék igényeiket s ezzel az ellenünk 
sorakozott világhatalmakkal szemben a meg-
békülést megnehezítsék. Akaratlanul bár, de 
ezt segítették elő azok, kik a nemzet érdekei 
mellett a királyi család, a feloszlásnak  indult 
Ausztria érdekeit is számításba vették s ezzel 
azt érték volna el, hogy a magyar állam e 
válságos időkben az öngyilkosságig védje ama 
érdekeket, útjában álljon más népek boldogu-
lásának és függetlenségének,  ami az egész 
világnak ellenszenvét velünk szemben tokozott 
in rtékben segítette volna elő. 

A király nem volt hajlandó kinevezni más 
kormányt, csak olyat, mely Ausztria-Magyar-
ország együttes békelépéseit teszi magáévá. 
1-1/ a magyar nemz6t különálló érdekeinek fel-
a ilozását jelentette volna, mert a nemzetiségi 
kérdés a teljes felbomlásnak  indult Ausztriá 
\al együtt reánk nézve feltétlen  bizonyosság-
gal hátrányosabb megoldást idézett volna elő. 
A király továbbá az Ausztriával való közös-
ségnek még bizonyos ideig való fenntartását 
kívánta, mely veszedelem volt a magyar nem-
/• tru, mert tudjuk a múltból, hogy soha nem 
vo tunk képesek a nemzetnek idegen érdekek-
tői nem függő  szabadságát megszerezni, mert 
a/, igáret nem vált valóra, mihelyt a kénysze-
rítő körülmények megBzttntek. 

Gróf  Károlyi Mihály megmásíthatatlan nyílt-
sággal jelölte meg piogrammjat, mely arra 
irányult, hogy Magyarország szakítva N-:met-
or.szaggal és Ausztriával külön jelenjen meg 

népek leszámolásánál s addig is önállóan 
tegye meg békeajánlatát a határainkhoz köze-
ledő ellenségeknek. Az ország népe rövidesen 
tisztában volt azzal, hogy ezen programm 
megvalósítása :t magyar nemzet eletkérdése 

rövid idő alatt eilenál hatatlan erővel tört ki 
szerte az országban az a követelés, bogy a 
kormányhatalmat a király ó reá ruházza. A 
legvalsagosabb napok teltek el e követeles tel-
jesítése nélkül, kísérlet kísérlet után bukott 
meg. Gróf  Károlyi Mihály nem várta be a kí-
sérletek eredményét, hanem merész elhatáro-
zással megalakította a magyar nemzeti taná-
csot és felhívta  a .semleges és ellenséges Lül 
földet,  hogy a bu'.ott kormányhatalom helyett 
ezen tanácsosai lepjen érintkezésbe. 

Az események feltartóztathatatlan  ereje 
követte e cselekedetet. A budapesti állam-
rendőrség, a fővárosi  cs vidéki po-ta- és tá-
virdahivatalok, vármegyék és városok szaka-
datlan sorban jelentettek be csatlakozásukat 
a nemzeti tanácshoz, mily pár unp alatt a 
katonaságot is megnyerte magának s ezzel 
biztosította azt, hogy nagyobb vérontás nőikül 
a korszakot alkotó átalakulással megcsináljuk 
azonnal a függetlenséget.  Sajnos ettő: a moz-
galomtól, mely ily nagyszerűt produkáit, távol 
tartotta magát a magyar arisztokrácia, mely-
nek most lett volna kötelessége a vezetést ke-
zébe venni. De felre  állott, mint a mu'ibau n 
kényelmes távolságban nemcsak akadály ózta 
az esem- nyek ilyen alakulását, hanem még 
lekicsinyli azokat, kik meg nem alkuvó bátor-
sággal évszázados nemzeti küzdelmet fejez-
tek be. 

A király belátta végre, hogy ezt az áram-
latot megmásítani, feltartóztatni  nincs hata-
lom. Megbízta tehát a kormányalakítással a 
küzdelem vezérét, a ki nemcsak az Ausztriá-
val való teljes elszakadást valósítja meg, ha-
nem mindenki másnál kedvezőbb-fogadtatásra 
talál a velünk hadat viselő államokban is. 
Mert nem máról holnapra hirdette azt, hogy 
a német szövetség ártalmas volt a nemzetre, 
hanem már a háború előtt Franciaországgal 
és Amerikával kereste az összeköttetést. 

A megmozdult nemzeti érzés kiszélesítette 
az első sikereket, a katonaság idegen parancs-
nokait is csatlakozásra kényszeritette. 

Pénteken éjjel érkezett táviratunk már az 
erdélyi nemzeti tanács erdélyi bizottsága ne-
vében kiadott felhívást  közli, mely igy szól: 

Polgároki  Munkások!  Katonák  1 
Állomás parancsnoksághoz gróf  Károlyi 

Mihály magyar miniszterelnök a Nemzeti Ta-
nács elnöke, m nt Maggarorsz^guak ez idő 
szerint legfőbb  katonai és polgári parancs-
noka, azt a telefon  üzenetet intézte, hogy gróf 
Károlyi M'hály Magyarország miniszterelnöke 
és az önálló Magyarország minden kívánsága 
teljesül. A miniszterelnök elrendelte, hogy a 
rendet minden irányban tartsuk fenn,  min 
denféle  rabláBt, fosztogatást  minden erővel 
akadályozzunk meg, a szesz és pálinka árulását 
tiltsák meg. Mindezek alapján elrendeljük, hogy 
az összeB korcsmák és szeszmérések további 
intézkedésig zárva maradjanak, szeBznek áru-
sítása egyáltalán tilos. Gyermekeknek, suhan-
coknak az utcát járni nem szabad, minden 

cso|>or:o.-u!á'! kerülendő, mert a felelőtlen  ele-
mek csatlakozása rendzavarásra vezethet, azt 
szigoruau megfogjuk  torolni. A kapuk este 7 
órakor bezárandók. A uep hatalmas megmoz-
dulása elsöpörtek a régi rendszert. Magyar-
ország összes népeinek minden vágya teljesü-
lób'-'n. Tehát semmi célja a további tüntetés-
nek. A reudzavaras pedig csak beszennyezné a 
magyar törtt nelemuek azt a fény  es lapját,melyre 
a Tegnapi események lesznek irva. A köteles-
ségének pontos teljesite^ével és zavartalan mim-
káva! kezdjük meg Magyarország boldogabb 
korszakát. 

A nemzeti tanáéi erdelyi bizottsága ne-
vében Szigler Konrád állomásparancsnok, dr. 
Apáthy István eluök, dr. Jovanovits Jenő alel-
nök, dr. Vince Sándor alelnök. 

Hova ha adtunk rö\id idő alatti A honvéd-
kerületi parancsnok, Sieglor altábornagy fel-
hívást irt alá, melyben Magyarország legfőbb 
katonai parancsnokának az ország m niszter-
eluokét ismeri el I -Megvalósult állnunk és vá-
gyunk, melytől azt hittük, bogy csak egy tá-
vo!i nemzedék fogja  megérni azt, bogy a ka-
tonaság nem lesz mindenható hatalom az ál-
lamban, hanem csak az állam polgári szerve-
zetéin k egyik intézménye. S megértük ezt a 
nagyszerű időt, hogy örömünknek örömét ta-
láljuk beuce. 

Az ország minden részében a polgári ha-
tóságok segítségévéi és beavatkozásával távo-
lítják már el az osztrák uralom német jelvé-
nyeit, a fekete-sárga  zászlókat, kétfejű  saso-
kat és német feliratokat,  melyek az országon 
kivül küifoldi  népek előtt eltakarták a magyar 
államot, bent a hazában pedig legvéresebb 
áldozataink után is megszégyenítésnek tették 
ki e nemzetet a hazában lakó idegenajku nem-
zetiségeink előtt. Azt nem lehetett várni, hogy 
kényelmes lassúsággal megszerkesztett rende-
letek folytán  távolítsák el e keserű emlékeket. 
Levette a felgerjedt  indulat. 

S mi egy tiszta magyar lakosságú várme-
gyében, lio! másfél  év alatt tervszerűséggel 
megrakták u'cáinkat és házainkat idegen fel-
iratokkal. mintha oeztrák örökös tartomány-
nak rendeztek volna be, ebben a vármegyé-
ben, hol magyar huszárság táboroz, meg-
engedjük,  hogy a teljes állami független-
ség proklamálása  után a magyar állam 
épületére  még most is fekete-sárga  lobogót 
tűzzenek  ki s német nyelven adják  tud-
tunkra  a világeseményeket.  Nem  egyesek-
nek, nem utcai csoportnak,  hanem a vár-
megye alispánjának  kellett  volna már ed-
dig  a katonai  parancsnokság  előtt  kijelen-
tenie, hogy ez igy nem mehet tovább. Ez 
követelménye  a nemzeti büszkeségnek  s 
az uj szabadságnak,  melyet érvényre kell 
juttatni  minden  téren, mert nagy időket 
élünk. 

Köztársaság és fegyverletétel. 
A november 1-i minisztertanácson 

elhatározták az államforma  megváltoz-
tatását. Határozatba ment, hogy a köz-
társaságot kimondják, egyben az összes 
frontokon  leteszik a fegyvert  és ennek 
kapcsán felkérik  az antantot, hogy ma-
gyarországi területek megszállása esetén 
angol és francia  csapatokat használjon. 
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l e n t e z i ő M a feoverszietí  tároalások. 
A hatá rszé len mindenütt 
viszonylagos nyugalom van. 

A tárgyalások a tiroli fronton  folynak.  In-
tézkedéseket tettek, hogy a luagsar hadügy-
minisztérium ezeken a tárgyalásokon kepvi-
Helve legyen. 

A magyar csapatok között teljes rcud és 
nyugalom van. Goudoskodtak róla, hogy a ma-
gyar csapatokat mielőbb hazaszállítsák. 

A magyar határról érkező jelentések meg-
nyugtatólag hangzanak. A kormány mar intéz-
kedéseket tett a határ vejeimére. A polgári 
es katonai hatóságoktól a határterületekről ér-
kezett jelentések szerint, csak kisebb nyűg 
talansagok fordultak  elő és nem kellett a ka-
tonai hatalomnak beavatkoznia. 

Északkeleten néhány cseh és szlovák banda 
fosztogat.  Ezek elnyomása nem okoz. nehéz-
séget. 

A román határon és Dra^a környékén ki 
sebb nyugtalanító események történtek 

Fiume 
átmenetileg elveszett a magyar keres 
kedeleui és kormányzás részére. A uia 
gyar koroua legszebb ^yöngy^re rátette 
a kezét a tehetetlen d -lszláv őrület, 
ho'.olt azok a függetlenségi  vágyak, 
amelyek Horvátország elszakadását elő 
idéziék, a mi n tízünkről a iegünzeile 
nebb rokonérzéssel talá kozlak a mi is 
.számot tartottunk a horvát testvérek 
belátásra. 

Fájdalmas seb égeti a lelkünket, 
amikor & hauruosati meg m ut vál ok-
tatható tényt tudomásul vessük. Nápoly-
verő N »gy Lijostól mai n^pig volt miénk 
az Adria ésaakkeleti sarka és soha sem-
miféle  nemzeti igény azt e! n ui vi«at-
hatja tőlünk. Amikor Kossu'h L íjos 
belekiáltotta a magyar köztudatba, ho<n 
tengerre magyar! az a pi lanat, volt. 
Fiume ragyog.') uj komn tk kezdete. 
Milliárdokat épilolt a magyar állam e^'yet 
len kikötőjébe, K rszt vasú jába, a gyö 
ilyörü Lujza u kanyaiu ataibu s tuost 
uiind azt a sok kincse', amit ott össxe-

hordtunk elharácsolja hűtlen testvérünk, 
aki Dalmáciában négy nagy kikötőt ka-
pottajándékba. Zára, Sebenico, Gravoza, 
Cattaro nem elégiti ki a horvátok ét-
vágyát. Nekik éppen Fiúméra fáj  a fo 
guk nem azért, mintha szükségük lenne 
rá, hanem csupán bosszúból, azért, hogy 
a magyarságot végleg elzárhassa a ten-
gertől. 

Nyugodtak lehetünk felőle,  hogy 
ez az egyolda'u határozat nagyon rüvi 
den marad érvényben. Ha a népek ön 
rendelkező jogán fog  is múlni Fiume 
hovatartozóságónak kérdése, akkor is 
a magyarság igényei fognak  majd ér 
vényesülni az u'olsó nagy leszámolás 
nál. Az az ántáut, amely tengert követel 
a kicsiuy Szerbiának, holott Szerbiának 
soha sem vo't tendere, nem foszthat 
uieg egy nép-.M évszázados jogától, nem 
zárhatja el Síent István koronájának 
országát e korona legfényesebb  gyön 
tryétól. Fiume a miénk és a mai erő-
szak csupán azt jelenti, hogy hűtlenül 
elszakadt horvát testvéreinktől sem mél-
tányosságot sem igazságot nem remél 
hetünk. 

KÜLÖN FliLÉK. 
József  főberceg  tabornagy A 

király Józset főherceg  vezérezredest tál or-
uagygyá nevezte ki és megbizta a balkáni 
froiüou  levő cs ipatuink parancsnokságával. Az 
olasz, front  parane uoka Küvi as tábornagy lett. 

— Kinevezések. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Kohányi Gyula Csikvármegye 
tanfelügyelőjét  a VII. tizetesi osztály 3-ik fo-
kozatába tanfelügyelővé  ; 

Csatary Alajos csókái aliami elemi-isko'ai 
igazgató-latitól, jogszigorlót, csikvármegyei 
tanfelügyelői  tolnokká a X fizetési  osztály 
3 ik fokozatába  kinevezte. 

- Igazságügyi kinevezés A m kir. 
igazságnvni&zter dr. B.ilogh János brassói kir. 
törvényszéki joggynkoriiokot a csíkszeredai kir. 
törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. 

-- Beszüntettek a gyorsvonatokat. 
Folyó évi november 1 tői kez.dőtlőleg a Buda-
pest—br -ssói gyorsvonatok nem közlekednek. 

— Egyházi hirek. Balló János csík 
madarasi esperes-plebánost Kiskapusra nevez-
ték ki plébánossá. Péterfi  Józsefet  Kézdiszent-
lélekról Petrozsénybe helyezték út segédlelkész 
nek, Kézdiszentlélekre Adorján Károlyt nevez-
ték ki. 

— Katonai kinevezések. Tóth István, 
Németh Zoltán, Kemény Lajos, Victorisz Gyula' 
Fejér Emil Antal, Molnár László, Zakariás Jánon 
zászlósokat a brassói 24. honvéd gyalogezrt d-
nél a tartalékban hadnagyokká; Nagy Gyula 
egészségügyi zászlóst a brassói 24. h. gy. „. 
a tartalékban egészségügyi hadnagygyá; dr. 
Cornea Tamás népfelkelő  főhadnagyot  a brudiu 
24 uépfölkelő  parancsnokság nyilvántartásába!! 
uépfelkelő  századossá; dr. Kelcser Béla, Janesu 
Mózes, Farkas János, Hzabó Béla uépfölkelő 
tisztjelölteket a br.ipsói 24. népfelkelő  parancs-
nokság uyilvántartásubau uépfölkelő  hadnagyuk-
ká nevezték ki. 

— Hősi halál. Medpyeay János volt 
gyergyószeutmiklósi segédlelkész a piavei fion 
tou papi szolgálatának teljesítése közben szer 
zett betegségében elhunyt. 

— A burok is szabadsagot követel-
nek az angol elnyomoktól. A délat'rikui 
köztársasági burok ki 'ltványa, a mely a né 
pek önrendelkezési jogát követeli u bur nep 
számára és követeli, hogy megsértett jogai «a 
szabadsága ismét helyreállittassék. 

— Fegyverkezik Amerika. Daniels 
tengerészeti államtitkár előterjesztést tett a 
képviselőház tengerészeti bizottságának, bogy 
eugedélyezze még liz csatahajó, hat cirkáló 
140 kisebb jármú építését, valamint uj hajú 
épitö programm elkészítését három esztendőre, 

— Áthelyezések. A pénzügyminiszter 
Németh Albert pénzgyi tanácsost Szekely 
udvnrhelyről (,'sikszep d »ra áthelyezte. 

Az erdélyi katolikus status gyü 
lese Majláth Gusztáv Károly gróf  e-dély i püh-
pök az idei státusgyülést november 14 ére hívta 
egybe Kolozsvárra. 

— Brassó megyéből nem szabad ga 
bonafelet  kivinni. A rendkívüli viszonyokra 
való tekiut-ttel s a vármegye lakosság* nagy-
érdekeinek megóvása céljából Servatius Lajos 
Brassóváimegye alispánja, mint a „Brassói La-
pok" irja, erélyes iutézkedésre határozta el 
magát: Intézkedett a brassói H ditermény lesz 
veny társaságnál. ho^y a további rende'kezésig 
kenyér magvakat a megye területérőt ue szal 
litson ki. -- Hasouló intézkedés nem ártana 
Csikmegyében s» IU, tekiutettel arra, hogy vár-
megyéukben an:ugy is kevés őszi termés volt. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 

A főnyeremény. 
Irta:  Kovács  Ferenc. 

Orbán Elemér síi iga felöltőjét  az egész város 
ismerte. Ha csak kevesen jártuk az utcán, vagy lm 
megyegyülés, esetleg országos vásár volt, amikor sok 
idegen tarkítja a város képét, a sárga felöltő  solm 
nem maradt el. Reggel pont nyolc órakor befordult 
a vármegyeim/, kapuján, tizenkét órukor, mikor a 
Ferenc-rendi liarát megfogta  a harangkötelet s a kő-
műves a kalapácsot a vakolatos ládába vágta, hogy 
ebédelni menjen a kis piacra, a sárga kabát kifor-
dult a megyeháza udvarán, a Bolyai-utcán lemenve 
egyenesen a „Három rózsához." címzett vendéglőbe 
tartott, ahol abban az időben a világon a legjobb 
tordai pecsenyét sütötték és adtak hozzá akkora só-
zott uborkát, uúnt a pénzügy igazgató agarának H 
leje. Lett légyen ünnepnap, felhőszakadással  egybe-
kötött augusztusi fergeteg,  vénasszonyok áprilisi zi-
vatara, vagy tüzes kánikula, amikor itt niindi-n jótett 
lélek a Marosba menekül, a sárga kabát nem hagyta 
a maga jussát, az mindig pontosan im-gjeleni a pon-
tos időben az utcán s aztán megint eltűnt, pontosan 
járt akárcsak a várbeli torony óramutatója. 

Elemér úrról nem tudta volna még a rosszaka-
rat sein kisütni, hogv valaha is elkésett volna a hi-
vatalából, vagy hogy egy másolást másnapra hagyott 
volna. Harminc esztendőn kérésziül ugy hozzánötl a 
vármegyéhez, hogy nem lehetett volna még csákány-
nyal se lefaragni  róla. 

Egyszer azonban mégis megtörtént vele, hogy 
tiz percet késett. Ez volt életének a legboldogabb 
napja, erről a napról iniudig büszkén emlékszik meg. 
Azon a napon volt először és utoljára, életében gaz-
dag ember. Ebben is szerencsétlen volt, mert ez a 
boldogság is éjjel lepte meg, annak csupán az em-
léke maradt nappalra. Főnyereményt csinált, miből 
még egy tányér kocsonyát sem vehetett. Ezt az ese-
tet fyy  beszelte el. 

— A „Három rizsánál" a kezembe ukadt egy 
újság s a legnagyobb meglepetésemre a/.t láttam 
benne, hogy főnyereményt  csiuátlain, nyertem kerek 
00.000 koronát. Nem hittem a szemeimnek, de mi-

után többször megnéztem az újságot s tel jességgel 
meggyőződtem, hogy a dologban semmi tévedés 
nincs, a szám a sorsjegyem száma, csak akkor mer-
tem elindulni a bankba, hogy felvegyem  a főnyere-
ményt. Útközben mégis betértem egy trafikba,  vet-
tem egy újságot, hogy összehasonlíthassam a ki-
húzott számokat, mert hátha mégis tévedés van a 
dologban. Nem tehettem ki magamat annak, hogy a 
bankból kidobjanak, vagy csalónak nézzenek — vagy 
talán — Isten őrizz — még a rendőrség kezére ad-
janak, mint sorsjegy csalót. 

Mindkét újságban azonosak voltak a számok, a 
nyeremények is. No most már biztos vagyok a dol-
gomban, gyerünk, bátran a bankba. Félve nyújtottam 
át a pénztárosnak a sorsjegyet, mint aki lopni jött. 
Hogyne mikor a gutaütéstől féltem.  Hát láttam én 
már életemben 60.000 koronát egy rakáson! Ekkora 
összegekről csak a réinregényekben meg a Micsiuai-
féte  büiíiigyi krónikákban olvastam, de hogy valaha 
magaménak is mondhassak egy iyeu hatalmas össze-
get arról még annyi fogalmam  sem volt mint a 
macskának az eső jóslásról. 

A pénztáros nem volt egv csöppet sem izgatott. 
Összehasonlította sorsjegyem számát a nyeremény 
jegyzékkel, fogott  hutvnn darab ezrest a két ujja 
közé, mintha csak játékkártya lapokat fogna  s azo-
kat széjjeltolta, kivágta előmbe s meg sem várva, 
hogy megolvassam, becsapta az ablakot. 

•Szép, Sima, ropogós ezresek voltak, nagyon saj-
nálnám őket összehajtani. Becsuztattam a zsebembe 
ugy nyitva, aiuiut felmarkoltam  a pénztárnál s ki-
támolyogtam n bankból. Az utcáu folyton  néztem 
hátra, hogy nem üldöz-e valami rabló, aki elvegye 
tőlem ezt a nagy boldogságot. 

Otthon kivettem a/, ezreseket, egyenkint meg-
simogattam őket s azon töprengtem, hogy hol tart-
sam én ezt a rengeteg sok pénzt. Az asztalfiókban. 
Nem lesz jó, feltöri  valaki a fiiókot,  vagy az egér 
bemászik és összerágja drága ezreseimet. Visszatet-
tem tehát őket a zsebembe, de igy sein lesz jó gon-
doltam, mert valaki megtudja, hogy mily nagy 
összeget hordozok magammal s valahol lebunkóz 
érte. Bankba tettem /olua, de azt sein tartottam 
megfelelőnek,  mert hátha megbukik a bank és én 
egy szép uapou megint szegény ember leszek aztán 
•irhatok ítélet napig amíg njból egy ilyen nagy 
Összeghez játok. 

Éjjel a párnáin alá tettem a kincsemet, eg\ 
zsebkendőbe fogva.  Felébredtem éjfél  előtt tizs/.er, 
éjfél  után pedig egyáltalában nem liirtam aludni 
Ez igy ment vagy tiz napig, de aztán végre megjött 
a mentő gondolat; házat veszek. Az iktató akinrl 
csak ugy példálózva tudakozódtam, hogy ha volnn 
hatvan darab ezrese mit venne rajta, vagy mit csi-
nálna vele, kitérően felelt. 

— llogy jön ilyen bolond kérdésekhez — házai 
seininiesetre sem vennék inert a ház igen könnyen 
leég. Inkább birtokot szereznék rajta, annak nem 
lesz semmi baja. 

— Ez az birtokot veszek. Nyomban kimenteni 
Pusztagyomiádra s a legelső embertől akivel talál-
koztam megvettem a birtokát. Csak auuyi pén/i 
hagytam meg amivel az idei vetést el lehet végoz.-
tetui, a többi hadd feküdjék  a birtokban. 

Négy lovon hajtattam a vásárra, az emberek 
messziről kalapot emeltek, nagyságos urnák szoli 
toltak s inár kilátásom is volt rá hogy bekerülök n 
virilisek közé a honnan már csak egy lépcsőfoknyira 
van a honatyaság, melyben már igazán csak egy 
hajszál válassza el az embert a miniszteri bársony-
széktől. Milyen üdvös rendeleteket fogok  én kiadni. 
— gondoltam — én akiuek ebben igen nagy praxisa 
van, inint olyannak aki a vármegyénél legalább i* 
egy akó tintát irt el, hosszú dijnokoskolása alatt. 

Szépen haladt mindeu. Megnősültem. Nagyheregi 
Fereszlen Jónás ur ugyszolva tálcán ho/.ta liokein a 
menyasszonyt, bájos Ida nevű leánya személyében, 
hát még a hozomány. Volt ott a telekönyv Â.) U.l 
C.) lapján elég, de aztáu legtöbb az utóbbin, lévén 
Jónás urnák annyi konvertált adóssága, hogy kerek 
tlz esztendőbe került amíg le bírtam törleszteni. 
Ennek ellenében szült nekem a kedves oldalbordám 
hat élő gyermeket, hogy legyen kire hagyni az örök-
séget, nehogy szegény rokonaim a Marosba fojtsák 
egymást felette. 

Már egészen belehi/.tain a mezőgazdálkodásba. 
A superphospátos műtrágyát uiár annyira ismertem, 
hogy mezőgazdasági tudósítónak is kiuevcztek, sói 
jelOlt voltam a képviselőségre is, mikor hirtelen az-
az ötletem támadt, bogy visszalépek a közélet tOvi 
ses mezejéről, épitek egy városi házat » abban lepi-
pázgatom még hátralevő napjaimat, a közéletet pd-
dlg inUtsék a fiaim. 
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__ g j áu rova t Dr. Tompos Gábor ügy-
véd adóilgyi biztos, 36 éves korában, 1918 
Evi október 2Ü-án elhunyt, Csikszentkirályon. 

— Sivolioila József  kereskedő 51 éves ko-
riba, folyó  hó 28-án reggel 7 órakor, BZÍV-
.zélhödÓB következtében váratlanul elhunyt, 
['«iksieredában. Temetése folyó  hó 30 án dél-
jtio 3 órakor volt, a közönség nagy részvéte 
mellett. Elhunytat felesége,  ő kiskorú gyer-
tieke és nagyszámú rokonság gyászolja. 

— Miklós Sándor ni. á. v. állomás-elöljáró 
o!\ű bó 29-én, 8 napi súlyos szenvedés után. 
;G éves korában Csikezentdomokoson meghald 

— Ifj. Meskó Kálmánná szül. ÍVtres Ilonka 
ntel, reménységgel telt iiju életének 22-ik 
vében, II hónapi boldog házasság után, folyó 
vi október 29 én elhalt, Várdotfalván. 

— .Derek becsületes Ujnág!" .Beesii-
-ifS  és biven szolgálja a magyar állaiue~zinétl' 
Azért üldözik, mert derék és becsületes I" 
V-m alkuszik velük!" Ezek a kijelentések n 
.'pvisalőház október 23;iki üiéaéii hangzottak 

Nem egy képviselő iftoudtn,  tökben sokan 
* ezek a kijelentések 'az egész országnak 
ri)öutetu Ítéletét és vélekedését fejezik  ki 
uár Miklós napilapjáról a „Déli Hírlap* ról. 

Vrék, becsületes, bitor; szókimondó újság a 
.>óli Hírlap" ezért szedeti és ezért olvassa 
iudenki. 

— Hadikiadásaink éa iaaok fedezete.  A közös 
uiszte.fek  a delegáció elé Iterjesztett jelentésükben 

ngyarország és Ausztria 1 ladikiadását ez év nílius 
•éjéig 61.13 milliárdra jel ilték meg. Ebből a kvóta 
••riiit Ausztriára 38.87 i nilliárd, Magyarországra 
dig 22.51 milliárd háhoru * költség jut. Mintán az 
•Jig kibocsájtott nyolc in igyar hadikölcsöu 17.56 
lliárdot hozott, uyilvái ivalóan a hadikiadások 

.ink eső hányada tulnyou ó részt fundált  kölesü-
kkel van fedezve. 

— Igaaolvány nélkül 
A közélelmezési mi 

mabad cöldséget nál-
iiiszter rendeletben közli 

gy ezentúl nyers zöldséi, főzelék  vagy gyümölcs-
ét Magyarország területi a belül igazolvány nélknl 
Hzabau szállítani. Az iga zolváunyal való szállítás 
udössze a dióra és a dii bélre korlátozódik. 
— Bezárják a bii óságokat. A legrövi-

ebb idó «latt minisztiri rendelet fog  meg 
]-ienni, am ly a spanyo 
lát heti törvényszüuete 

járvány miatt legalább 
rendel el. Kz alatt 

u idó alatt neîu leBzni k tárgyalások, miodeo 
iirminust hivataluól elli alasztanak, bogy a fe 

éa egyéb érdeklődők 
ne fokozza  az amujty 

-k, tanuk, szakértők 
ü'ougása és Hurlódása 

ellenállhatatlanul terjedő fertőzés  veszélyét 
Három hust&Ian n »p. A keddi és 

; nteki hústalan napok 
jstalan nap elrendelé 

-y kis pipaszóra, igy égéi 
Hanem nincsen olyan 

nyomorult sárgolyóbisou 

álla a házam fedeléről  a 

u cső a hálószobába. Hid 
>ak a kenderesi pusztán. 

Valaki oldalba bökött, 
i'iiidoltam bizonyára ő is 
i.nr a behulló esőcseppek 

átiratot a földmivelésügyi  miniszter, a közélel-
mezési miniszterhez. A harmadik hústalan na-
pot az állatállomány kim'lése végett kéri a 
földmivelésügyi  miniszter, akinek előterjeszté-
sét most tárgyalják a közélelmezési minisz 
teriumban 

— Ingyen orvos és gyógyszer. Érte-
sülésünk szerint, a közeljövőben egy rög sür-
getett szociális probléma kerül habar részben 
is mego'dásra. Ugyanis komoly lépések tétet 
tek az iráoyban, hogy szerte az országban 
gondozó intézeteket állítanak fel  a tüdővész, 
a nemi betegségek, az alkoholizmus leküzdé-
sére, továbbá az anya- éa csecsemóvcdelem 
érdekében. Ezen gondozó intézeteket az Or-
szágos Muokás Betegsegélyző és Balesetbiz-
tosító Pénztár kerület i szerveznék metr, min-
denki, tehát a nem tagok részére is, ahol in-
«yenes orvosi gyógykezeltetésben fogiák  ré-
szesíteni a betegeket. — Az ily intézeteket 
mindenütt a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva 
állítják fel  és a szervezkedés munkájába be 
fogják  vooni a hatóságokat és társadalmat is. 
Itt természetesen kizárólag azon betegek gyó-
gyításáról lesz szó, akiknek uem áll módjuk-
ban saját erejükből ezt megtenni. — Kz még 
csak megközelítőleg sem jelenti a nagy szo-
ciális programmpontuak: az ingyenes népegész 
ségügyi berendezkedésnek magjövetelét, mind-
amellett egy l'-pé8 annak irányába s igy min-
den okunk megvan értesülésünknek örvendeni. 

— Felfedezték  a spanyol betegség 
bacilusát. A budapesti második számú ana-
tómiai intézeten dr. Melcilor Miklós éa dr. 
B -rta Ödön tanársegédek hetek óta tartó kí-
sérletezések után ál iiólag felfedezték  a spa 
nyol betegséget okozó baciliu okát. A spanyol 
betegséget szerin*ök nemcsak a Pfeiff-r  féle 
influenza  bacii u , hanem a tüdódob, vérhas 
és orbánc bacíliusa is okozzák, amelyek mind-
annyian hozzájárulnak az influenza  baci tusá-
hoz, ugy hogy valóságos pandémiává fejlesz-
tik a betegséget. K'fiérletet  tettek az orbánc-
szérummal való gyógyítással és 27 spanyol 
beteget oltottak be a szérummal. Az ered 
roény «z volt, bogy a magas biz igen rövid 
idó alatt a normális hőmérsékletre esett. 

mellé egy harmadik 
le tárgyában intézett 

Vettem is a csupa szú tiltásból a Bolyai-utcában 
;y üres telket i s egy párját rikitó villaszerű há-
M<:skát emeltettem reá, kii lön pipázó verandával. A 

Idogságom teljesen be v )lt koronázva. 
Nem voltam soha káyéházi ember, utáltam az 

vizén keresztül fektetett 
aap ott ülnek, bámulnak 
kor elmennek ott feleite-
két krajcárt a jámbor ré-
át hagyta magát barom-

it bereket, akik egy pohár 
'^piszkáló mellett egész 
-szekírozzák a pincért, in 
•k a vizes pohár mellett 

•ére, amiért egész napon 
»k, miegyébnek nevezni. 

Sokkal jobb volt otthe a. Elpipázgattam a külön 
^randámon. Néha a szóm: sédom a bádogos is átjött 

z jól telt az idő. 
tökéletes boldogság ezen 

amibe a sors ne cseppin-
-le egy kis ürmöt. Egy ő 3zön engemet is megláto-
-ított a fátum.  Valami bo] oudos októberi szól ledo-

:serepeket, amit én nem 
<ltem észre s mikor a&esős idő beállott bocsurgott 

tg  volt, fujt  a szél akár 

Csak a feleségein  lehet, 
negázott s figyelmeztetni 
e. 

— Ml lesz tekintetes i r, miért nem kell fel,  tu-
beteg? Még eltalál ké; 
Akkorát ugrottam félá 

*z a Barnumban. 
A lakásadó asszony bt 
— A kávét kinnt tetssik találni a kcineucóu, én 

•-gyek a piacra — mondt i s azzal ott hagyott. 
Krre aztán végleg felé 

u.on, csakugyan hűvös 
• s/riil lecsüngő uádszála 
-nem a paraplémat s mii 

í z léssel Sietve szaladtam e 
i i^v tiz percet késtem, de 

!ia sárga kabátját és ela 

• tini, a várbeli torony ór 
pedig zenélni kezdett 

ómban, mint egy mtitor-

mulva nézett ráin. 

ircdtem. Kinéztem az ab-
eső esett s a szél a ház-
cat ide-oda lóbálta. Elő-
or kész voltam nz öltöz-
hivatalba. Első eset volt, 
utolsó is. Ha nem ma-

i!lint az ember egészen ki a hivatalából, akkor jár 
ii be pontosan — mondti i, azzal szorosabbra gom-
>. L. — L. £ . L JL. I. ..I.. .J.. 1 îl _ 11 ' ' u idalgott a „Három rózsa" 

I.- Alig lépett bc a kapu a már ütötte is a tizen-
ija, a tíodor kut muzsi-

Mielótt nói és gyermek-kalapokat 
vásárolnánk tekiotsOk meg vétel «kény 
szer nélkül a KeszteDbaum Regina 

KALAPSZALONJÁT, 
B r a s s ó b a n , B ú z a s ö r 7. szám. 
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Sz. 1708-918. kj. 
Árverési hirdetmény. 

A'ólirottak ezennel közhírré tesszük, 
hogy Madéfalva  község vadászati terO 
letét folyó  év november hó 21 én 
d e. 9 Órakor a község hizánál tar 
tandó nyilvános árverésen három egy-
más után következő évre, vagyis 1921. 
év Bzcptember 30 ig bérbe adjuk. Kikiál-
tási ára 40 kor. 

Mid>falva,  1918 október 81. 
Szabó Ignác, Fe renc Barabás, 

körjegyző. k. biró. 

í :Néhánywaggon: 

f  ó T o o r ©1slc5Lo- 1 
I Asztali bor 9,/s"/o Mulgând 100 

litercnkl nt 700 kor. 
Cs'imogebor K)1'" Malligand 100 

litereuként 800 kor. 
K ö l c s ö n h o r d ó k betét ellen. 

Keleti L. Szászsebes. 

A csíkszeredai kir. Törvényszék. 
P. 269.—1915./3S. szám. 1 3 

Hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város részére a vizelő-

beli városi területnek köztérré alakítana és uj 
utcák nyitása c íjaira Csikszen (Iában és Zsö-
göd községekben kisajátított ingatlanok közül. 

I. Zsögöd közs' g határában 
az*l. a. kisajátítási összeírás 

1. sorszáma alatt 2G30 lirsz. 
2. „ 2631 
3. 2698 
4. 2627 
5. 2619 
». . 2612 

17, , 2609 
18, n 2623 
19, 2624 

ingatlanokra, 
II Csíkszereda város h-Uárában : 
a II. a. kisajáiiiás Ö9szeirás 

1. sorszám alatt 466 hrsz. 
2. . 467 . 
8. . * 468 „ 

ingatlanokra II 1'. 269/3.—1915. sz. a<atl ho-
zott elsőfokú  határozatot a kir. ítélőtábla P. 
287/37.- 1913. SZ. végzésével feloldotta  a a 
kir. törvényszéket ezen ingatlanok kártalaní-
tási árainak ujabbi megállapítása céljából uj 
becslés foganatosítása  coljából uj becslés fo-
ganatosítására és kártalanítási határozat hoz* 
talára utasította. 

A kir törvényszék ennélfogva  a kártala-
nítási eljáráB megkezdésére Csíkszereda város-
házához s onnét a helyszínére határnapul 1918. 
november hó 25 ik napjának délelőtt 9 
óráját azzal iiizi ki, hogy az érdekelti-k elma-
radása annak megtartását és a kártalanítás 
felett  hozandó éid-míeges határozat m<*ghoza 
tálát gátolni n«?m fogja. 

A kir. törvénypzék a tárgyalás vezetésé-
vel Dernény Ferenc kir. ítélőtáblai birót bíz-
za meg. 

A helyszíni tárgyalásra ujty a kisajátító 
város közönsége polgármestere utján, mint az 
összeírásban foglalt  tulajdonosok és összes te-
lekkönyvi érdekeltek külön is megidéztetnek. 

A távollévők és ismeretlen helyen tartóz-
kodók dr. Kovács Albert ügyvéd csíkszeredai 
lakos utján idéztetnek. 

A kir. törvényszék e hirdetmény közhírré 
és közzététele tárgyában az 1881. 241. t. el-
érteimében intézendik. 

Csíkszereda, 1918. október 17. napján 
tartott zárt ölésből. 

Antal sk. elnök, Bocskor sk. t. biró, De-
rnény sk. előadó. 

A kíadmáoy hiteléül: 
Botár, 
kezelő. 

* Értesítés! 

DO Rófj  crtélfrázílitirgrárr.l. 
CO IIOll Marosvánárhi-lyt, 
ismert cég, intézetünknél 

• 
| Székely 
• előnyösen 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A inintaszobák 
Intézetünk külön helyiségében 
megtekinthotők és megrendülések 

ugyanitt felvétetnek.  in-
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csíkszereda. = I 

A beszerzési csoport 
felhi\ja  azon tagjait, akik almát jegyez-
tek, hogy a jegyzett alma mennyiséget 
a kir. pénzügyigazgatóságnál azonnal 
vegyék át, mert a csoportnak nem áll mód-
játtan azt tovább tartani H az igényeiket 
bejelentett tagok költségére el fogja  adni. 

B e s z e r z é s i csoport elnöksége. 
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Ha bútorokat 
ne sajnálja az utat M.-

SZÉKEL1? 
erdélyrészi butorg; 

kamara 
BÚTOR 

rézbutorok, szőnyegek 
hatalmas választékbai 

akar venni 
Vásárhelyre és tekintse meg 

és RÉTI 
,;ár részvénytársaság 

szállítók 
ERMEIT. 

Ebédlők, uri és hálóslzobák, szalonok, vas- és 
függönyök,  zongorák, 
jutányos árak mellett. 
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Me 
a tusnádfürdői 
értékesítő  szövetkei 

hó 9-én  délután 

:hivó 
Háztartás  fogyasztási  és 

ot" 1918. évi  november 
3 ómkor tartandó 

RENPES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE. 
TARUY 

ZI irt 
SOROZAT 
rszámadás előterjesztése 
itása. 

igazgatóságjnak és felügyelő  bizott-
inegadása. 

feletti  határozathozatal . 

1. Az 1917. évi 
ó* a mérleg megálla 

2. Az 
ságnak a felmentvén; 

3. A felszámolás 
4. Indítványok. 

MÉRLEG. Vagyon: 
B-; nem fizetett 
készlet megsemnlii 
10 f.  T e h e r : H 
Üzletrészek 313c 

Tusnádfürdö,  l'Jlltí 

F e d é l c s e r e p 
cementet, 
nádat, cem 

Adó-ok 3150 K 04 fii.  ér. 
izU-tivszek 745 K. Aiu-

sült. Ves/ lvség 5433 K 
telezők üiKü K 14 li.lér. 

évi oUóber hó 15. 
Az igazgatóság. 

et, palát, meszet, 
gipszet, stucatur 
entcsöveket, kut-

gyürüket atb., s;i>., mindenfele 
építési any.lgot áüand-jan raktá 
ron tart s azuk barmikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
lusnádi. Hepsiszcn'györt'yi kézdi-
vásárhoíyi fpp'si  anyagraktáraiból. 

Csíkszeredai pincében berakiározott 1917 ik évi szüretolésü 
valódi 10 malligandos, szekszárdi uradalmi finom  zamatu 

hordóslag nagyobb mennyiségben eladó. Érdeklődni lehet a 
Csíkszeredai TaV arékpénztár Részvénytársaságnál. 
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Az Udvarhelymegyei Fatermelö Részvénytársaság 
l ö v é t e i bükkerdejében (a régi festékmalomnál) 

(így szekér bükk hulladékfa  . 10 korona 
egy ünnéler 1 méteres bükk hasáb tűzifa  20 korona 
egy hektoliter faszén  7 korona 

Venni széndókozók bárcát Jakab Gyulánál Csíkszeredában 
válthalnak, a fuvarosok  pedig a lövé te i festékmalomuál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UPVARHELYMEÓYEI FATERMELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

I 
l 
I 
• 

I 
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| Erdélyi Bortermelők Szövetkezetének 
I Fióktelepe Gyergyószentmiklós. 
§1 Ajánlja kiváló minőségű kii küllő menti 

• 
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FAJBOROK 
u. ra.: rizling 
min, bakar, 
nyoa áron ki 
nagy mennyis|égbe 
hordókban. Va 

IBlalSlIBIilSl n 

, leányka, tra 
oportó stb. jutá 
phatók bármilyen 

ti és kö'e-ön 
auiint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők b -eses pár fogását  kéri 
Neumann Bénö Szászrégen. 
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•VIZSGÁKRA 
a polgári-és középiskola 
minden osztályából,érett-
ségire, felvételi vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készít elő a 

Iiterenkint K 9. - és uradalmi erdélyi faj-
borait K 12. Nagybani vételnél kölcsönhordó. 

Iroda: G y e r g y ó i B a n k é s T a k a r é k p é n z t á r R é s z v é n y t á r s a s á g . 
i l ü f 

3 - 3 
EfTUTa  SMr3 

Dohény-
1 «leton 32-
4 N/tl 

Budap« s x ' . . . . -,5^40. 

(Jsikszereda i Takarékpé 11 zt ár I{észvény 1 ársaság. 
A m. kir. osztály- sorsjáték főárusitója. 

Üzletköre: 
Péll/luMétek " l v , : ţ , e ' e ,IPl,»lil'"n.vvecskéro és folyószámlára  előnyös feltételek  mellett. 
Iv íil Í*y/ÍT1 íil ' folyósilAstt  váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztésen (anuuitásos) jel/.álog-
I V U K ' n U l l l l a kölcsön ingatlanokra 15, 20, 25 évi időtartamra. Kereskedőknek előnyös tel-

tételek mellett áruhitelt nyújt. 

Flülegekel ®,"t®tIP,,l,'ro'cr'1 mérsékelt kamat mellett. 

Zálogkölcsönöket f(,ly"sil  Bra"yés ezHsl UrKJa|i''tt 
Értékpapírok vétele ós eladása mindenkor a pontos napi árfolyamon. 

Tőzsdei megbízások Î!L i e ,nif,? t t
a  , , u J a » i e s t i értéktőzsdén, a legelőuv«sebb fellóte-lek mellett. 

S / e l vél i velv J i i m p " u ' * beváltása. Ú/.letfeleiaek  ft  4»/u-os magyar koronajáradék s/.elvénye-
kot már 10 mipp.il az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélkül, 

Külföldi  pénznemek és érejiénzek 
pontos napi árfolyamon  közvetíti. 

V MO'VOtll* P Y o l l J Q elvállalja értékpapírok, okiratok megőrzését ós szakszeri! bankári ke-
' "'«->.» " I I IM-Alv l l fl  /.élését, sorsolások ellenőrzését. 
MillflíMl  IH'llViíO'V í_ áo InvCílíii szakkérdésben szívesen és díjtalanul szolgál 
iTj I i iui 'll TÓ IU/JÖUCI kimoritő felvilágosítással. 

Mint a m. kir. osztálysorsjáték főelárusitója 
foglalkozik  osztálysorsjegyek eladásával. 

A magyar hadiküicsön kötvények vételét és eladását előnyös feltételek 
mellett közvetíti, azokra o'csó kamatláb alkalmazásával előleget nyújt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. 1 6 _ 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




