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A szociáldemokrácia. 
Csíkszereda, április 4. 

A szocializmus tulajdonképpen o'yan régi. 
mint maga az emberiség. Mindig és mindenütt 
megszólalt a tiltakozás a földi  igazságtalanság 
nllen, mihelyt a társadalom fejlődésével  az 
anyagi javak eloszlásában nagyobb különbség 
n.uUtkozott. 

Természetes, hogy az utolsó évszázadok 
re kciújaképeu, a mely a szabad versenynek 
iib'Tiilis elve alapján a tökefelhalmozódást 
hziute a képtelenségig lebütőve tette, különös 

•erőhöz és jelentőséghez kellett jutnia ennek 
a tiltakozásnak. 

Az u. n. Marx féle  szociáldemokrácia, ez 
;i tőkeellenes és köztulajdont hirdető, tehát 

amint mondani szoktuk — antikapitálista 
i'm kommunista Bzociáiizmus, amely egyúttal 
;<z egyenlőnek hirdetett legszélesebb népréte 
£ ék re támaszkodik — és ezért szociáldemok 
r-ieia — a magántulajdon, a inagántermeléa 
esi sz ibad verseny kiküszöbölését kívánja. A 
termelés állami közlu!ajdon alapján folyjék  s 
a termelt javakat a közönség ossza szét kinek-
kin k munkateljesítménye szerint. 

Marx és Eugels szerint a mai társadalom 
a benne rejlő belső erők hatása folytán  szük-
ségszerűen és kikerülhetetlenül fejlődik  a kö-
zlis termelésen felépülő  társadalom felé.  Marx 
pm-llitt egy másik alaptételt, a történelmi 
in iterializmus, helyesebben gazdasági deter-
minizmus elvét ÍB hirdette, mely szerint min-
tl-ii korban a gazdasági viszonyok határozzák 
meg a politikai és kulturális élet mindennemű 
megnyilvánulását. 

Ilyenformán  a történelem nem egyéb, mint 
gazdasági osztályharcok sorozata. A munkás-
u.^tiJjink az uralkodó osztály elleni harcára 
előkészíteni a proletárt, (aki „proletarius", 
Iliért magzatán, .proles'-én kivül semmije 
Hiuc-eu s ezt is mint véradót oda kell vetnie 
a társadalom molochjának karjaiba) — a leg-
közelebbi célja a szociáldemokrata pártnak. 

Vé^só céljának előkészítésére már a mai 
I itsailainii rend keretében nagyszámú, klilönö-
Ht-u küzszabadsági és népjóléti reformot  kö-
vetel a szociáldemokrata párt. U. n. átmeneti 
inograiumjának pontjai közül a legtöbb már 
;k'iuent a köztudatba s a többi is nagyobbrészt 
olyan, hogy megvalósulásuk természetes és 
kívánatos. 

Rendkívül sajnálatra méltó azonbnn, hogy 
a szociáldemokrácia netn marad meg a gaz-
dasági törekvések talaján, hanem a jobb jövő-
ért vívott harcába világnézeti kérdéseket ÍB 
kever. Azáltal, hogy gyakorlati céljait a tör-
ténelmi materializmusnak, ennek a tisztára 
anyagelvi, csak anyagot és anyagi szükség-
szerűséget ismerő bölcseleti felfogásnak  alap-
jára építi, tagadja és kell 1b tagadnia az esz-
mének s a lelki valóságoknak nemcsak szere-

pét és jelentőségét, akár az egyes embernek, 
akár a világot jelentő emberközösségnek éle-
tében, hanem a léleknek puszta létezését, va-
lóságszámba inenő voltát is, — sót a leiek-
tagadáson tul a legridegebb atheizmuíig, Isten-
tagadásig és vallástalanságig jut. 

Most, amikor a szélső azociáldemokraták 
kezet fogva  a kommunistákkal Magyarországon 
is forradalmi  kormányt alakítottak és kezükbe 
vették az ország kormányzását, jó tudni eze-
ket és aktuális velük foglalkozni. 

Marosvásárhelyei tidnös írni  ledöntötték 
tath Lajos, Rákjóczi Ferenc és 

Ben tatok szobrait. 
A székelyek |fóváro*ában  megdöbbentő 

merénylet történt t^iárcius 27 és 26-ika közti 
éjszakán. Még eddig ismeretlen tettesek 
Kossuthnak, Rákóczinak és Bemnek a város 
főhelyein  levő esztétikailag is értékes szobrait, 
melyekhez a magyar lakosság kegyelete, há-
lája, hűsége és reménye fűződik,  lerombolták. 

A városi tanács erélyes tiltakozását fejezte 
ki a megbotránkozó eBet felett. 

K tiltakozásra Vtescán prefekt  még aznap, 
28 án egy minden takintetben lojális, megértő 

képest kielégítő választ 
vány közzétételével : 
város polgárságához I 

Folyó hó 27-ról 28-ra virradó éjjel Kossuth 
Lajos, Rákóczi Ferenc és Bem tábornok szob-
rait bűnös kezek lerombolták. % 

Teljes mértékbén átérzem a fájdalmat, 
mely a város raindeh egyes polgárát érinti ez 
eléggé el nem ítélhető brutális cselekedet fe-
lett és osztom az előttem tiltakozást bejelentő 
városi tanácsnak azt la felfogását,  hogy a város 
közönsége joggal kiván ezért elégtételt. 

Ép ezért ugy a katonai főparancsnokságot, 
mint felettes  hatóságomat már is megkeres-
tem, hogy a sérelem orvosoltassék és a bű-
nösök lakoljanak. 

Addig is, mig a megfelelő  eljáráB megadja 
a kivánt elégtételt, felkérem  a város egész 
közönségét és a városi közigazgatást eliátó 
tiBitviselői kart,.hogy jogos felháborodását  le-
küzdve, őrizze meg nyugalmát és teljesítse 
továbbra is a köz érdekében súlyos feladatait. 

ÉB a viszonyokhoz 
adott az alábbi kiál 

Marosvásárhely 

Midőn a történtek felett  őszinte sajnálko-
zásomnak adok kifejezést,  egyúttal kijelentem, 
hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel 
oda fogok  hatni, hogy jövőben a város közön-
sége hasonló inzultusoktól megkíméltessék. 

Marosvásárhely, 1919. március hó 28-án. 
V e s c á n, prefekt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Orvosi hírek. Dr Élthes Endrét Jcatc-

falvi  körorvossá választották meg. 
— Dr Oyörgypál Domokos kormánybiztos 

dr Gernárd Jenőt kászonalcsiki járási tisati 
orvossá nevezte ki. 

— Eljegyzés. Biró Ábrahám mozdoayve-
zatő folyó  évi március hó 80 án eljegyezte 
Bács Juliskát Csíkszeredában. 

— Tömeges nyugdíjazások. A várme-
gyei tiszti és községi jegyzői nyugdíjválasztmá-
nyok folyó  évi április 7-én ülést tartanak, 
melyen több nyugdíjazás kerül tárgyalás alá. 

— Szerkesztő változás. A Tordán meg-
jelenő „Aranyosvidék' politikai hetilap telelte 
szerkesztője, Boross Elek a lap szerkesztésé-
től tiz évi kiváló munkálkodás után megvált. 
Sajnálattal vesszük tudomásul e hirt, mert 
Boross Elek az erdélyi zsurnalisták legjobbjai 
közé tartozott. Az .Aranyosvidék" tartalmas 
és változatos szerkesztése a Boroas Elek ér-
deme. Reméljük, hogy az újságírói tollat csak 
rövid átmeneti időre tette le. 

— Emléktáblával jelölik meg Debre-
cenben a Habsburg dinasztia trónfosa-
tását. A debreceni református  egyház tanács 
tegnapi ülésében Jáoosey Zoltán volt belügyi 
államtitkár indítványára elhatározta, hogy a 
nagy templomban emléktáblával örökíti meg • 
Hasbsburg dinasztiának 1849. április 14-én tör-
tént trónfosztását.  Az emléktáblát a jövő hó-
napban leplezik le. 

— Amerika állásfoglalása.  A lapok 
legnagyobb része a magyarországi forradalom 
eseményeiben azt a célzatot fedezi  fel,  hogy 
a magyar kormány befolyásolja  a békekon-
ferenciát  és a bolsevizmus veszélyének fenye-
getése mellett a lehető legkedvezőbb béke-
feltételeket  érje el. A Washingtonból érkező 
táviratok szerint ott is igy fogják  fel  as aj 
magyar helyzetet. A Newyork Herald kijelenti, 
hogy gróf  Károlyinak ez az ujabb akciója, 
amely német mesterekre vall, könnyen azt 
vonhatja maga után, hogy az antant-csapatok 
megszállják ugy Budapestet, mint Bariint. 

— Táncvizsga-estély. Csíkszeredán 1919. 
évi április hó 21-én (hétfőn),  az Európa nagy-
termében zártkörű táncvizsga-estélyt tart Adám 
József  táncoktató növendékeivel. Kz alkalom-
mal a tanítványok be fognak  mutatni egy pár 
külön táncot is. Belépő díj: személyjegy 15 K, 
családjegy 30 K. Kezdete este 8 órakor. 

— Budapesten a rend fenntartasára 
gárdakülönitményt szerveznek. Az Arbei-
ter Zeitung közli Budapestről: Április 1-én 
a forradalmi  tanács Garbai Sándor elnöklete 
alatt üléBt tartott, melyen a fosztogatók  éa 
zsarolók ellen foganatosítandó  intézkedéseket 
beszélték meg. Böhm Vilmos hadügyminiaitar 
előterjesztésére ehatározták, hogy Budapesten 
gárdakülönitményt állítanak fel  a rend fáQ-
tartáia érdekében. 
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— Halálozás. Csikszereda város iparos és 
kereskedő társadalmának egyik vezéralakja, 
Filő Károly temetkezési vállalkozó és asziaios 
április 4 én reggel hosszas szenvedés után meg-
halt. Elhunyt hosszú időn át a csíkszeredai 
ipartestület elnöke.volt. E tisztében rendkívül 
tevékeny és áldozatkész volt. A városaak nagy 
iparos tarsadaima agilis személyét mindig osz-
tatlan bizalommal tisztelte meg és ő e biza 
lomra soha sem volt érdemetlen. Kgcsz eljtén 
út a szorgalmas és becsületes munka vezerelte 
én mo-t, mikor örök nyugalomra tér, urolso 
útjában kartársainak és a város közönsegenek 
mély részvéte kiséri. Halála rendkívül nagy 
csapás nejére és igen nagy családjára. Elhuny 
tárol a család és az ipartestület az aiabbi 
gyászjelentéseket adta ki: 

Alóiirottak a maguk, valamiül a közeli és távoli 
rokonok nevében mély fájdalommal  tudatják, hogy a 
feledhetetlen  jó férj,  gondos apu, após, nagyapa, test-
vér, sógor és önzetlen jó barát Filó Károly, asztalos 
éa temetkezési vállalkozó életének 56-ik, boldog 
házasságának 30-ik évében, hosszas, de keresztenyi 
megadással viselt szenvedés után folyó  i ó 4 én de -
előtt 9 órakor elhunyt. A megboldogult földi  marad-
ványait folyó  hó 6-án délután 3 órakor lógjuk az ey. 
ref.  szertartás szerint a helybeli köztemetőbe örök 
nyugalomra helyeztetni. Fáradhatatlan munkáséleted 
után nyugalmad legyen csöndes! Csikszereda, 1919 
évi április hó 4-éu. Özv. Filó Károlyué szül. Nagy 
Vilma, az elhunyt bánatos neie. Filó Károly, Filó 
Zsuzsánna Mátlié Istvánné, riló Árpád, Filó Jólán, 
Filó János, Filó Mariska gyermekei. Máté Itván veje. 
Máté Pista és Laczika unokái, özv. Böde Pálné édes-
anyja. Böde Pál, Böde Gábor mostoha testvérei. Ozv. 
Magy Ist.ánné anyósa. Csekrae Károly és neje, Nagy 
István és neje, keleti Béla és neje, Fejér hajós és 
neje BÓgorai, sógornői. 

A csikszeredai ipartestület mély megilletődéssel 
jelenti, hogy Filó Károly ur az ipartestilletnek évek 
hosszú során át volt érdemes elnöke életének 53-ik 
évében, folyó  évi április hó 4-én meghalt. — Kihűlt 
tetemét folyó  évi április hó 6-án délután 3 órakor 
kisérjUk utolsó útjára. Béke poraira! Csikszereda, 
1919. évi április hó 4-én. 

— A negyedik templomi zene-est ked-
den, e hó 1-en sem maradt az eddigiek hatása 
mögött, sőt gratulálnunk kell a müvesz szerep-
lőknek a szép és felejthetetlen  zene-estért. 
Simay tanár a tőle mar megszokott magas 
művészettel játszott Frank C.»ésar értékes 
orgona müveiből. Dr Csipak BOIOÍ, Veres Paula 
és Nagy Margit duettje s a férfi  quartett m'i 
vészi darabjai mindvégig lekötöttek és meg-
hatottságban tartották a templomot egészen 
megtöltő közönséget. A conferenţia  beszédi t 
ezúttal Biró a caiksomlyói zárda helyettes 
házfőnöke  tartotta, aki nagy tudásról és készült-
ségről tanúskodó beszédeben a n^pek vallásos-
ságának lélektanáról és az isteni kegyelem 
hatásairól beszé t, a közönséget mindvégig le-
bilincselő modorban. A következő keddi estén 
az újonnan megalakított templomi vegyeskar 
mutatkozik be, Dr Hirsch Hugóné és Veress 
Arpádné duetett énekelnek, Imecs János üolot 
énekel celló és orgona kísérettel. A többi sz;i 
mok orgonajáték ÉB quartett lesznek. A kon-
ferencia  beszédet Kovács András képezdei ta-
nár tartja. Kezdete 7 órakor. 

— Műsoros táncestély Ajnádon. Az 
ajnádi műkedvelő társaság 1919. évi április 
bó 21-én (húsvét másodnapján) és április hó 
26-án (szombaton), a községi el. iskola tanter-
mében Bzinelőadássai egybekötött jótékonycélu 
zártkörű táncestélyt rendez, mely alkalommal 
szinre kerül „A c igány" 3 felvonásos  nép-
színmű, Belépő dij: Zártszék 15 K, ülőhely 
12 K, állóhely 8 K. Kezdete este fél  8 órakor. 

— A lengyel osapatok győzelme az 
ukránok felett.  A iengyelek és ukránok kö-
zött vivott harcokban hirtelen fordulat  követ-
kezett be. A lengyeleknek sikerül!; Lembt-rg 
alatt az ukránokat döntően megverni. A vároa 
is kezükbe jutott. A különböző irányból előre-
törő lengyel csapatok egyesültek. Igen sok fo-
goly, hadianyag, ágyú és muníció maradt a 
lengyelek kezében, 

— Egy híres cigányprímás, Balogh 
Jancsi balt el Kolozsváron. Évtizedeken át 
gyönyörködtette Kolozsvár közönségét mesteri 
muzsikájával. A prímásoknak kijáró pompával, 
egyesUlt bandák síró muzsikája mellett te-
mették el. 

— A gyimesi vasúti hid elleni me-
rénylet • „Pátriádnak jelentik Gyimesből, 
bogy ismeretlen tettesek merényletet kísérel-
tek meg egy Moldvából Erdélybe jövő, igen 
fontos  katonai szállítmány ellen. A m< r. uy ók 
9 vasúti vonat alá hat bombát helyeztek el, 

amelynek a szállítmányát a levegőbe röpítet-
ték volna. A merénylet egjik verzió szerint 
nem sikerült, mert két bomba hamarabb fel-
robbant s igy a vonat elkerülte a katasztró-
fát.  A másik verzió szerint a hidlábban el-
helyezett bombák a hidat felrobbantották  ób 
;>z áthaladó vonaton íh kárt okozott. 

— A nyári időszámítás április elsejé-
vel megkezdődött. A mostani április elseje 
ezzel ugyancsak megtrtfált  sok embert vá-
rosunkban, mert bár lapunk előre jelezte, 
hogy március 81-én éjfélkor  előlit re igazítják 
az órákat egy órával, a mostani nagy esemé-
nyek izgalmai közepette sokan megfeledkeztek 
erről éa meglepett arccal bámészkodtak reg-
ali, mikor fapasaíalniok  kelieir, hogy egy 
órával későbben bontakoztak ki .Morpheus 
karjai közül, mint rendesein flzoUnk. 

— Ki okozta a háborút . Nagy feiiüiwsl 
keltő könyv ielent im;g ino.st Loudonbsii. A 
könyvet az an^ol külügyi hivatal támogatása-
val Ómen prof-sszor  irta s tisztán a hivatalos 
okmányokat dolgozza fel.  Btlfour  én Curzon 
is álk.ndó fijocl  numi kiférték  O.nan munka 
ját és .-aját adataikat is rendelkezettre bocsá-
•o ták. Lord Grey Faját levelezését bocsátotta 
a sz'-rző rendr Ikezésére. A szenzációs könyv 
i háború legfontosabb  dokumentumu gyűjte-
ménye. 

— Uj betegség az osztrák fővárosban 
Bociból jcleiuik, hogy ott ujabban egy egészen 
uj kellemetlen betegség lépett föl  os terjed 
n-ndkivüii gyorsa.ságg J. Az uj betegspgtól 
megtámadt embereknél pár úra múlva a vég-
tagok teljes paraüzise all be 8 a legcsekélyebb 
mozgásnál igen nagv fajdalmakat  éreznek. Az 
urvorok fjszfori  t s oíukarnnjolajat javasolnak 
a bewgs g el en, dv cp e sz rek hiányosak 
Becsben. 

— Keves a milliomos Amerikában 
A nemzetközi kölcsönük kérdése kapcsán a 
washingtoni „Rovue Commorsiaie" ismerteti 
az ortzag pénzügyi helyzetet. — Amerika 
r. iulkivü gazdag, írja a folyóirat  — de mil-
liomodainak- száma sokk»l kisebb, min'sem 
gondolnánk. A newyorki Bahkers Trust Coui 
pagni a következő adatokat közli: Hivatalos 
kimutatás szerint 23 millió 500 ezer oaládnak 
évi 5000 frank  vagy annil több jövedelme 
van, amrly jövedelmek összfge  264 millió 
összeget tesz ki. Körű be:üi 20.U00 egyénnek 
v;in Amerikában mint. egy negyedmilliónál több 
évi jövedelme, amelyeknek összege évente 14 
milliárd frankot  tesz ki. Tehát 20 000-nél ke-
vesebb a milliomos Amerikában, akiktől adó 
u'ján az uj adózási törvények szerint még ak-
kor sem lehet 40 milliárdnál több áflambevé-
telt nyerni, ha egész vagyonukat elkoboznák. 

— Elrendelték a Budapesten lakó 
magánosok vagyonának leltározását. A 
Neues Wiener Journal közli Budapestről: A 
belügyi népbiztos elrendelte a Budapesten lakó 
magánosok, grófok,  bárók vagyonának leltá-
rozását. 

— Az antant allitólag nem fogja 
Magyarország képviselőit addig a béke-
konferenciára  hivni, mig a jelenlegi 
kormány van hatalmon. A Grazer Tages-
poít állítólag megbízható forrásból  arról érte-
sül, hogy a szövetségesek addig nem hajlan 
dók Magyarország képviselőit meghívni a bé-
kekonferenciára,  mig a jelenlegi kormány ha-
t ilnion van és más m -gfoleló  kormány nem 
l'-p a helyébe. A Neue Freie Presse ezt a 
hírt, azzal a kommentárral közli, hogy nincB 
módjában ennek valóságát ellenőrizni. 

— Leányok uniformisban.  A kommu 
nista zavargásoknak meg van a maga poézise. 
Legalább Berlinben, a 8par:akuszok és a kor-
mánycsapatok véres összeütközései borán rá 
akadtak erre a virágokat illatozó költészetre. 
Az elfogott  kommunisták közt ugyanis a teljes 
leszerelés alkalmával megállapítottak, hogy 
köztük egy csomó fiatal  lany volt, akik a 
szélső elvekért szembeszálltak a hatalommal. 
Miután a női harcosokat lefegyvereztek,  bája-
ikkal ezek fegyverezték  le a hatalom képvi-
selőit annyira, hogy rögtön Bzabadonbocsátot-
ták őket. 

— Mit kap Franciaország? A német 
hqók közül, amelyeket az antantnak kiszol-
gáltatnak, Franciaország a következőket kapja : 
100.000 tonna nagyobb, 30.000 tonna kisebb 

gőzöst, 400.000 tonna tehergőzőst, azonkívül 
50.000 tonna gőzöst, amelyeket elfogtak.  Te-
hát Franciaország 750 ezer tonna hajótér-
hez jut. 

— A leleplezett tojástolvajok. A ro 
mán katonák a napokban a Mikó-utcában „rao-
toltak", amint a székely mondja. Katonai kincn-
táii tulajdont képező tárgyakat kerestek és 
ahol jártak, mindenütt alaposan tanulmányoz-
ták a terepet. Egyik jónevü iparosmesterünk 
höz is betértek a katonák, ahol az istálú egj 
elrejtett zugában nagymennyiségű tejást fedez 
ttk fül,  ami egyébkéut nem képezte kutatás 
tárgy at. A mester maga volt legnagyobb m r̂ 
tökben meglepetve a talált kincs felett,  inely-
rői kid-Tült, hogy három inasa a naponként 
szorgalmjHon tojogató tyúkok alól Cr-intek 
el es halmozták fel.  Hogy a m sti.-r ezek-
után a nadrágszijjat ha^ználta-e vagy neui, 
arról nem szol a krónika. 

— Weér György temetese. Hétfőn  te 
meiték el a részvét impozáns megnyilvánulása 
mellett. WVér György Ítélőtáblái elnököt. A 
sírnál Pozsony Antal mondott megható gyász-
beszédet. A kolozsvári birák teljes számmal 
\ ettek részt kiváló vezetőjük temetésén. 

— Károly exkirály ingóságait elko-
boztak. Az osztrák kormány elrendelte Ká-
roly volt király EckertSíiuban maradt ingósá-
gainak elkobzását. Hirek vannak arról is, hogy 
a kormány a volt király fivéreit  kiutasítja 
Ausztriából ós vagyonát, elkobozza. 

— Károlyi Mihály állítólag Ausztriá 
ban tartozkodik. Azt a verziót, mely sze-
rint Károlyi Mihály Magyarországból elutazott 
a Budapestről eddig érkező összes hírek meg-
erősítik, mert mikor a kommunisták autón 
kimentek Károlyi birtokára, nem találták ott. 
A Vörös Újság közlése szerint Károlyi nem 
Svájcba utazott, hanem Ausztriában tartózko-
dik. Károlyi felesége  Budapesten van. 

— A budapesti törvényszékek for-
radalmi biróságokká alakulnak. Buda 
pestiól jelentik, hogy dr. Rinai Zoltán igaz-
ságügyi népbiztos rendeletet adott ki, mely 
szerint a budapesti törvényszékek és járás-
bíróságok forradalmi  biróságokká alakítan-
dók át. 

— Pusztuló cigányok. Mezőbánd és 
környéke cigány lakóssága soraiban az éhtifusz 
pusztít. Eddig nyolcvan cigány esett a rémes 
kórság áldozatául. A rendes időkben is rosz-
szul táplálkozó cigányokat az a körülmény 
juttatta ebbe a súlyos helyzetbe, hogy a no-
vemberi forradalom  kitörésekor raboltak, foBz-
togattak éa ennek megtorlósakép a lakősság, 
mely eddig mindig juttatott munkát és élel-
met nekik, bojkott alá vette a fosztogatókat, 
akik között ennek következtében kitört az 
éhinség és ennek természetes következménye-
kép fellépett  az egyre jobban pusztító éh-
tifusz. 

Szám : 2440—1910. árv. 
Hirdetmény. 

Csikvármogye arvaszéke közhírré 
teszi, hogy a nf  hui Balog Ignácné taplocai 
volt lakos kiskorú örökösei tulajdonát 
képező épületes belsőség folyó  évi 
április hó 12 én délután 3 órakor 
Taplocza község hivatalos helységében 
nyilvános árverésen el fog  adalni. Az 
árverési feltételek  az elöljáróságnál te-
kinthetők meg. 

Csikvármegye árvaszéki UléBe. 
Csikszereda, 1019. évi márczius bó 

30-&n. 
Dr. Élthes Gyula, 

árvBz. elnök. 
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Egy négy szobás lakás, 
vagy bútorozott szobák 

K I A D Ó K . 
GXJK A 

CSÍKSZEREDÁBAN. 
O i m a isiadLóTostaa.. 

ELVESZETT egy drb Íróasztal kulcs. 
II- osületes megtaláló kiadóhivatalunknál :-zi-
v-ki-űjók leadni. 

O 
O o 
0 
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Hirdetmény. 
Az erdélyi főparancsnokság  által 4141). BZ. 

:i!;.tt kiadott és az első vadászhado^ztály ált:d 
.".L'StjS dzámu átiratával éries-itett pararea v«gr«-
hujtánv tárgyában kö/hirré teszem: Folyó évi 
nin'i' iis hó 14 én est: a s-.zékelykocsárdi állo-
tuá-en, Csanády Zoltán, R»ipaissthy l'ül, S/:abó 
Isrr.átí Lengyel* Béla, Hsteias István és Kispál 
II tiiHti, kísérletet tettek benzinnel, hoí>y me£-
<r\ujtsanak egy ló zerrel megrakott waggont, 
•i//;í! a szándékká!, hogy az eg'sz vonatot 
li-i'be röpítsék, tény megállapíthatott, hogy az 
1 :.»bb határozott szándékkal volt. Ki«>rletük 
n-m s-ikerült, a tőlük függetlenül  álló körülro-;-
n\ért, mert kísérleten lettek elfogva.  Az első 
vadászhadosztáíy hadbíróság eíitéite ókét. 
C-i in iJy Zo;tánt és R -ipansky Pált élethosszai 
f'-uyliázra,  Szabó Ignácz, Lengyel Béla és Ma-
iim Istvánt '20 évig terjedő fogházra,  K.s Tál 
felmentetett. 

7. gy. ezred parancsaoka: 
Lt. col. Cornoa. 

Csiktaploczai határon, Ködp.itakaban, 
országuk mellet;i 

31 hold erdei kaszáló tag 
a csikszeredai állami közjegyzői irodában 
1919. évi április hó 13 áD, reggel 
*j órakor legtöbbet ígérőnek haszon-

bérbe adatik. 
Fgy jó karban levő g ő z g é p e t 

azonnali használatra megveszek. 
Ajánlatokat kér Pé te r Albert, 
Vacsárcdi u. p. Rákos. 1-2 

('d-1-cc.ckefalvi  éa kozmáni haláron levő 
14 hold szántó és 
rét i kaszáló, 
12 hold erdei kaszáló 

1919. évi április 22-én reggel 9 óra 
kor Cdikgzentmárton községházáuál ön-
kéntes árverés utján eladatik. R;sz-
leíeá feltételek  a ceikszentmártoni és 
kozmisi jegyzői irodákban, ugy a esik 
a-eredii állami közjegyzöi irodában meg-

1—2 tekinthető. 

A s r e s é s t M s á e t a é a y . 
Szentpéteregyházmegye elöijirósága 

r-zennel közhirré teszi, hogy a tulajdo-
nát képező Rakottyás havasi, Preiuktcs 
havasi és Nagyhavassarki legelőjét, 
lficetőkertet  éB a László Pai által birt 
belsőséget folyó  évi április hó 
22 én délután 2 órakor Csiksomlyón, 
az Egyházmegye irodájában, azonnali 
készpénz lefizetése  mellett, árverezési-
jén egy, esetleg három évre bérbe 
adja. 

Árverezni szándékozók a kikiáltási 
ár 10 százalékát kötelesek ltfizetni. 

Csiksomlyó, 1919. évi március hó 15. 
Bálint Lajos, 

3—3 főesp.  elnök. 

mi* >11/ MIAM>\M/>H, MU mu 
FOGAK, FOGSOROK, 

szájpadlásnólküli fogsorok,  aranykoronák, 
aranyhidak, úgyszintén arany és kautschuk 
átdolgozása és javításokat készít — 

W A C Z E L F E R E N C Z 
áll. vizsgázott fogtechnikus  * * * * * * * 
Csíkszereda, Apaffy  Mihály-utca 23. szám. 

/nv/nv/jtvip» nv/m 'iMtv -n^m 

É R T E S I T É S ! 
Alulírott értesítem Csíkszereda 
város és vidéke közönségét, hogy 

MOSÓ", VASALÓ- VÉN-
USZT I TÓ-ÜZLETEDET 

Rákóczi-utca 69. szám alatt 
(főgimnáziummal  szemben) meg-
nyitottam. Midőn ezt a mélyen 
tisztelt, közöuség tudomására ho-
zom, egyben biztosítom is a pon-
tos < s tisztessége* kiszolgálásról. 

Becses pártfogást  kér, kész szo'gálattal 
Hajdú Gorgely, Csíkszeredában. 

I 
• 

I 
• 

I 
• 

I p ia iBia iBiHEi íBi i i a fa^ ia iB ia iBi^ fa 

I Első larassói pRnzszekrény és tressor-oár. | 
jgj l e a e s $<£&&e>t i s M 
P Brassó, Hosszu-utoa 131. szári) alatt. SÍ 

(Jyárt: pénzKzekrényi'kot, kuzettákut, 
Iressorokat, okmáiiyszokréiiyeket,  SBÍG 
dpposite, páuciil s/.oliákat, biztonsági 
zárakat, h.1 vállalja rongált pénzszek-
rények kijavítását. Vásárol feltört 
pc>nzs7.ekréuyeket. 2—5 

130 fokos marószóda 
I ilogramonként 10 koro-
náért kapható, nagybani 
vételíi-M árkedvezmény. 

Veress Eleknél, Csikszeredában. 

Segédkántori pályázat. 
A csiknagy boldogasszony i róm. 

s e g é d kántor i 
állápra palyázatot hirdet. 

J a v a d a l m a z á s a : 
1. Kés/pénzben (kepemegváltás) 600 

korona. 2. Dinfalva  felszegtizesétől  40 
terll lágy tűzifa  éa 30 kézi napszám. 3. 
Negycdhoidnyi kert és legrégibb temető 
fütermésének  fele.  4. Stóladijakból és 
kéziroisékböl megfelelő  szokásos oszta-
lék. 5. Kétszobás lakás kamrával, pin-
cével, gazdasági épületekkel. 

K ö t e l e s s é g e : 
Se^édkántori funkciókat  végezni és 

a templom hajójának takarításáról gon-
doskodni. Csak orgonálni tudó egyén 
pályázata fogadtatik  el. 

Pályázati határidő 1919. évi 
május 15. Személyes bemutatko-
zás előzetesen megkivántatik, 
lehetőleg május 18 án. 

Karc/,falva,  1919. évi március hó 18. 

Sz. 451—1919. 

(iElíll(SÍEilBl®EÍÍSíSÍlÍBÍl5lBlE 
Kántori pályázat. 

A csiknagyboldogasszonyi róm 

h a z t a n a c s FŐ KÁNTORI 
állásra pályázatot hirdet. 

J Mvadalmzása: 
1. Készpénzfizetés  (k-epemegváltás) 

évi 1000 korona. 3. Dinfalva  község 
várostizesének éa közép'besének igás 
fogatú  gazdáitól egy-egy terű lágy tűzifa. 
(Körülbelül 100 terű és mintegy 100 
kézi napszám. 3. Krrcfalváíó!  12 torü 
bükkfa.  4. 200 korona kölc.sönkötvény-
uek és ájtaios alap:iiik kamaiaiból évi 
14 korona. 5. S oiadijakból és kézimi 
sékből megfelelői  szokásos osztalék. 6 
1 hold 3 tl • ö! k=Tt. 7. 1 hold szántó, 
1 hold kaszáló éa kőkeries temető fü-
haszonélvezoto. 8. Orgonafuvó  nyoma 
fásért  évi 80 korona. 9. Toronyóra ke-
zelésért (ideiglenesen) 88 koroua. 10 
Tisztességes lakáegazdasági épületekkel. 

Köt « l e s s é g e : 
1. Valamennyi egyházi funkciónál  a 

főkántori  teendőket végezni. 2. Tankö-
teleseket heti 2 - 2 órában egyházi ének-
re oktatni. 3. Énekkart szervezni és 
vezetni. 

Pályázati határ idő 1919. évi 
május 15. Személyes bemutatko-
zás május 18-án délelőtt 10 órakor. 
Pályázatok okmányokkal felszerelve  a 
plebániahivatal cimére küldendők. 

Karczfalva,  1919. évi március hó 18. 
i 2 U « 7 k f e t a » á M . 

I kj. 
Pályázati hirdetmény. 

Kászoufeltiz  községben megürese-
dett közsógi 

bábái állás 
betöités -re pályázat hirdettetik. 

Javadalmazás: évi fizetés  180 ko-
rona és a vármegyei szabályrendeletben 
megállapított látogatási dijak. 

Pályázati kérések szabályszerűen 
felszerelve  folyó  évi április 19-én dél-
után 5 óráig adandók be a községi 
elöljárósághoz. 

A később érkező, vagy szabálysze-
rűen fei  nem szeielt kérések figye-
lembe nem vétetnek. 

A választás folyó  évi április hó 22-én 
d. o. 10 órakor fog  megtartatni. 

Kászonfeltiz,  1919. évi március hó 
20-án. 

A községi elöljáróság. 

Hirdetmény. 
Csikmenaság község elöljárósága 

közhirré teszi, hogy az állami iskola 
tu'ajdonát képező Csobányos völgyben 
levő 101 hold erdei kaszálójának 
egy évi (1919) 

fűtermését 
1919. évi április 22-én délután 2 
órakor, a község házánál tartandó nyil-
vános szóbeli árverésen, a legtöbbet 
ígérőnek haszonbérbe adja. 

Árverési feltételek  a jegyzői irodá-
ban megiudhatók. 

Csikmenaság, 1919. évi április hó 
2 án. i 2 
Székely Miklós, Ferenoz János, 

jegyző. biró. 
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2 drb egy éves mongolicza kan 
e l a d ó , Ba l ló K á r o l y n á l , 
Kozmás-

Egy pár — jó karban levő — s trapa 
hámszer eladó. - Cim c lap 
kiadóhivatalában. 

Eladó! Egy darab 4-es 
GÖZCSÉPLÖGÉP. 
C i m a 3Elad.6HlTratal"toarL. 

C ü X X X X * * 

Megfelelő alkalmazást keresek! 
88 éves, IV. középoszt. végzett, '20 évi 
közéleti tapasztalattal biró, jelenleg, ön-
hibáján kívül állásnélküli családos ember. 
— Elvállalnék i r o d a i , muukafelügyelői 
esetleg pincéri vagy hasonló alkalmazást. 

Cim a kiadóhivatalban. 1—2 

i 

Székely 
Értesités! 

óq Róti erdélyrészi bntorerár r. t. 
Cö n c i l Marosvasarnelyt, 

előnyösen ismert cejţ, iutézetünknél 

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 mintaszobák 
intezetünk külön belyisegebeu 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt fe!vétetn"k.  5— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

i] Csikszered*. 

ygüiis^iüiPiüiiiiüii^DS 

F e d e l c s e r e p e t , palát, meszet , 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket atb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá 
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csikszeredaj, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi éa kézdi-
vásárbelyi épitési anyagraktáraiból. 

36-

R5A két fogatos  ekét és 
2 és 3 tagú vasboronát acélfogakkal 
SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 

•2-3 

Az Udvarhelymegyei Főtermelő Részvénytársaság 
l ö v é t e i b ú k k e r d e j é b e n (a régi festékmalomnál) 

egy szekér bükk hulladékfa  . 10 korona 
egy ürméter 1 méteres bükk hasáb tűzifa  20 korona 
egy hektoliter faszén  7 korona 

Venni szándékozók hárcát Jakab Gyulánál Csíkszeredában 
vá'.shatnak, a fuvarosok  pedig a lövéte i festékmalomnál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UDVARHELYMEÓYEI FATERMELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
19-

i 
i 
• 

i 
• 

i 

EÜ7JD' TiILS' £_lli: 3 IBISEHal 

FflJBOHOK 
u. m.: rizling, leányka, tra 

ra min, bakar, oportó stb. jtná 
g nyos áron kaphatók bármilyen 
B nagy mennyiségben éa kölcsön 
B hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK. 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tiaatelt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 

Csikszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
A m. k ír. osztály- sorsjáték főárusitója. 

Üzletköre: 
Pénzbetétek l i t v ® t e l e liet,>tlltfinyvecNkére  és folyószámlám  előnyös feltételek  mellett. 
T C n l P Q Ö n n t Í 0 ' y ° s i t Í B a Oltóra, kamatos kötelezvényre, törlesztései (annuitásos) jelzáloe-
x v u i ^ o u i i u i v kölcsön ingatlanokra 15, 20, 25 évi időtartamra. Kereskedőknek előnyös fel-

tételek mellett áruhitelt nyújt. 

Előlegeket n y n ^ é r t é k I 1 H P i r o k r a mérsékelt kamat mellett. 

Zálogkölcsönöket íoly6sit arany éa ezll9t tár«akrtt-
Értékpapírok  v ^ t P ' e "'"désa mindenkor a pontos napi Árfolyamon. 

Tőzsdei megbízások jcJje8it^sa a b l l d a pe s t í értéktőzsdén, a legelőnyösebb feltéte-
S z p l v P T l V P k díjmentes beváltása. Üzletfeleinek  a 4°/„-os magyar koronajáradék szelvénye-

V ket mar 10 nappal az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélknl 

Külföldi  pénznemek és ércpénzek 
pontos napi árfolyamon  közvetíti 

V agyonkezelés ^ K t t ^ meRőrzéaét és 

Minden pénzügyi- és tőzsdei diitalanul ^01**1 

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

A magyar hadikölcsön kötvények vételét és eladását előnyős feltételek 
mellett közvetíti, azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget nyújt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, CiikuiredábM, 




