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Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 
Kéziratok nem adatnák vlssaa. 

A francia  sajtó a liadapesü eseményekről. 
Bol»TliiDQS, mi sorén politika. Mit kiiânnak a németek? 

A Dácia jelenti Parisból: Egy teljes napon át 
vártuk, hogy a magyar válságról ós az uj helyzetről 
tiszta képet nyerjQnk. Első sorban konstatálni kell, 
hogy a francia  közvéleménynek az az álláspontja, 
hogy Károlyi lemondása a románok és magyarok 
között felmerült  területi konfliktus  következménye. 
Viszont az itteni felfogás  uem bizik a magyar bolse-
vizmus őszinteségében. — A francia  sajtó a válságot 
tökéletes objektivitással és teljes nyugalommal bon-
colgatja. 

A helyzetet komolynak tekintik, azonban termé 
szetesen senki sem tartja tragikusnak. Párisi lapok-
nak tegnap és ma jelent számaiban a francia  publi-
cisták a lengyel és a román elemek megerősítését 
kivánják. A francia  diplomácia körökben a kérdést 
az általánosítások szemüvegén keresztül nézik. — 
Károlyi mindig azt hangoztatta a szövetségesekkel 
szemben, hogy abban az esetben, ha Magyarország-
gal szemben Igazságtalanul járnak el, szabad utat 
enged az anarhiának. Ezt a fenyegetést  most valóra 
váltja, minthogy a szövetségesek nem akartak en-
gedni a magyarok íenyegetésének. Vannak emberek, 
akik felidéznék  Károlyi minden szavát, azt következ-
tetik, hogy a szovjetek álarca alatt a magyar sovi-
nizmus dolgozik, amelynek .károlyi éppen olyan hir-
detője, mint volt Tisza és hogy a budapesti bolseviz-
mus csak egy alkalmi bolsevizmus. 

A kérdésnek a jelenlegi körülmények kÖ2Ött az 
adhat nagyobb súlyt, hogy a magyar bolsevizmus 
átterjedhet Németországra is. A németek, a kormány 
épen ngy mint Weimar, nem őszintébb kommunisták, 
mint a budapestiek, de ők is készen vannak arra, 
hogy felhasználják  ezt az eszközt, hogy igényeiket 
győzelemre segítsék. Ezek az igények rendkivül 
inesszemenőek! A Rajna balpartjának minden beavat-
kozástól való mentessége. Népszavazás hlszász-i^ot-
har ingiában, Németország déli, északi, nyugati és 
keleti határainak teljas épségben tartása, teljes egyen-
jogúsítás a többi nemzetekkel, a gyarmatok helyre-
állítása, a Belgiumnak fizetendő  hadi kárpótlások 
összegének leszállítása. Az Észak-Franciaország ré-
szére fizetendő  kárpótlás lehető csökkentése, egye-
sfllés  Német-Ausztriával, a hadi Aotta helyreállítása, 
a kereskedelem helyreállítása stbbi, atbbi. 

A német igények sorozatát még tovább is lehetne 
nyújtani, ugy, hogy nem marad más hátra, minthogy 
vagy elismerik igényeik jogosságát, vagy pedig el-
következik náluk is az a csíny, amely Budapesten 
történt. 

A magyarországi események folytán  annak lehe-
tősége ÍM  szó bakeralt, hogy mi történne akkor, ha a 
béke aláirasát Németország megtagadja és ennek 
következtében kormányváltozás állana be, még pedig 
egy opportunus kormány változás, melyet azonban 
nem a meggyőződés idézett elő. Ezek azok a szem-
pontok, amelyek miatt a vezető politikusok és a 
közvélemény egy része, — amelynek többsége szoci-
áliata — valóban hisz a budapesti forradalom  őszinte-
ségében. 

A „Temps^ legutóbbi száma Magyarország ese-
ményeivel foglalkozik  éa hosszabb vezető cikkét a 
következő szavakkal zárja: 

— Hogy Károlyi gróf  lomondását indokolja, — 
m o . ia> h o R y » szövetségesek semleges zónát 

állítottak fel  Erdélyben, amelyhez ő nem járulhat 
hozza. A semleges zónának kérdése valóban rendkí-
vül fontosságú.  Hogyha a magyarok hajlandók en-
gedni a szövetségesek akaratának, ugy le kell mon-
damok arról, hogy támadják a románokat és le kell 
mondanlok a Kelettel, az ukránokkal és az orosz 
bolsevistákká! való összeköttetésről. Ez egy olyan 
t C S î ţ ţ f c l . y e t  » Szövetségesek löltétlenül meg-
kívánnák. De ok ezt visszautasítják. 

Planat ban, melyben véget akartunk 
vetni a Legyeiország és Románia közötti szakadás-

^ ! r 0 r 8 î ^ 0 n k l t ö r t a bolsevizmus. Ez egy 
súlyos tett volt és el fog  jönni a felelősség  órájí 
addig azonban nem szabad időt vesztegetni és elejét 
kell vegyük a tett következményeknek. 

Inasan foglalkoznak  Magyar-
ország helyzetével és kétségtelenül meg fogják  tenni 
a szükségas rendszabályokat. Különösei Olaszország 
sürgeti különös lwatotsággal, hogy interveniálhasson 
és teremtsen rendet a magyar központokban. 
. * moszkvai kttlngyi népblstosbdz 
IjUtoett rádió táviratából kltOalk, hogy a raagyaroU ! sm(nj felelős  !•«» 

bolsevista mozgalmának «okkal több indító oka van, 
mint maga Károlyi válassza. Kun Béla közli, hogy 
nem kapta meg azt a németnyelvű távirati kulcsot, 
amelyet a moszkvai népbiztos elküldött neki. 

Magyarország kommunista mozgalmának őszinte-
sége kétségeket támasztott az egész világon. 

Mangin tábornok küldetése egyáltalán nem érinti 
Berthelot tábornok misszióját, aki tovább is Romá-
niában marad. 

= Csikvármegye prefektje.  A nagy-
szebeni román kormányzótanács hír szerint 
Csikvármegye prefek  tjévé dr. Moldován Szil-
veszter szászvárosi ügyvédet nevezte ki, kinek 
megérkezése mindennap várható. Dr. Moldo 
váot ez év januárjában i6 megkínálták ezen 
állással, ő azonban akkor nem fogadta  el a 
kinevezést. 

A bukaresti Dácia párisi tudósítója a békekon-
ferencia  mult heti tanácskozásairól a következőket 
Írja: 

A magyarországi eseméryek jegyében folyt  le a 
békekongresszus legfőbb  tanácsának mult heti ta-
nácskozása Az intervenció kérdését széles mederben 
tárgyalták, azonban a négyek tanácsa által hozott 
megoldás csak részben kielégítő. Egyedül a francia 
kormány az, amely Wilson elnökkel, Lloyd George-
al és a francia  közvéleménnyel szemben az interven-
ció mellett van. Természetes, hogy fáradozásai  nem 
jártak eredménnyel. Wilson elnök régtől fogva  eUene 
van az oroszországi intervenciónak ls, jóllehet mélyen 
elitéll a bolsevlzmust és annak dacára, hogy az 
Egyesült-Államok kormánya szigorú rendszabályokat 
alkalmaz ellene. 

Lloyd Oeorge — bár ellene van a bolsevizmus-
nak — nem akar ellenük eljárni. Mindkét kormány-
férfiú  azt vallja, h o n a közvélemény nem támogatna 
eev intervenciót. Wilson elnök akadályokra talált a 
népek ligájának kérdésében is, mert Lloyd George 
azon fáradozik,  hogy az ellenzéki többséget hozzon 
létre. Egyébként egyik ls, másik is megtalalta azt a 
formulát,  mely országaik közvéleményét kieleglti; 
minden ország «gyödül fog  védekezni a bolsevizmus 
ellen Következésképpen Románia, Lengyelország, 
Csehország, minden oldalról e.lensegtől körülvéve, 
nagy erőfeszítéseket  tesznuk majd, hojjy megmentsék 
a Világot a bolsevista veszodelemtől es egyedül kell 
szembehelyezkednlök egy olyan mozgalommal, mely-
nek fontosságát  Innen senki sem tudja megitelni 

Wilson elnök és Lloyd George még annak is 
ellene voltak, hogy a kis államokat a háborúban 
pénzügyi és technikai segélyben részesítsek, azonban 
ezt az ellenállást a francia  kormány legyőzte. 

Iev elhatározták, hogy Lengyelországnak, Romá-
niának; Csehországnak és Szerbiának minden penz-

•TÍTTV foeia  Igazgatni és szétosztani, am 
" T ' i /ílilás l e« a hadműveletekért ls 

A forradalmi kormány rendeletei. 
Nagyszeben, április 4. 

A „Patria" a magyar viszonyok jellemzé-
sére leközli a forradalmi  magyar kormány IV. 
szátüu dekrétumát, mely a következő intézke-
déseket tartalmazza: 

1. Szükséghez képest forradalmi  törvény-
széket állítanak fel. 

2. A törvényszék egy elnökből és két szená-
torból áll. A szenátorokat a kormány pártjából 
kell megválasztani. A bíróság tagjai réBzére 
nem kell semmiféle  kvalifikáció. 

3. A forradalmi  törvényszékek alá tartoznak 
mindazok az ügyek, melyeket a forradalmi 
törvények felsorolnak. 

4. Az előzetes házkutatások, motozások 
megszűnnek. 

5. A vádlott saját maga nevezi meg védő-
jét. Védő mindenki lehet. 

6. A forradalmi  törvényszék Ítéleteit nem 
lehet megfelebbezni. 

7. Az Ítéleteket azonnal végre is hajtyák. 
A Patria irja: A választójogról egy magyar 

dekrétum jelent meg. Minden férfi  éB nő 18 
éven felül,  ha saját munkája után él, szava-
zati joggal bir. Nem bírnak választó joggal a 
tőkések, magánzók, kereskedők, papok éB a 
büntettek miatt elitéltek. 

Az összes biztosító intézeteket zár alá vet-
ték és kormánybiztosokat állítanak az intése-
tek élére. Két ezer koronán felül  nem teljesí-
tenek fizetéseket. 

A közbiztonság fenntartására  egy harminc-
ezer főből  álló „vörösgárdát* alakítanak, melybe 
csak megbízható proletárokat vesznek fel. 

Budapestről értesülünk: A forradalmi  kor-
mányzótanács VIII. BZ. rendeletével elrendeli, 
aki valakivel legalább egy évig házasságon 
kivül együtt él, bejelentheti, hogy együttélé-
süket házasságnak nyilvánítják. „ 

Tehát ma már házasságot lehet kötni egy-
szerű bejelentésre is. 

Különvált házastársak ÍB megköthetik ilyen 
módon az uj házasságot. Ilyenkor a régi házas-
ság megkötése az uj házasság megkötésével 
megszinik. 

A megkötött házasságot viszont egysierll 
bejelentésre felbontják. 

A VII. sz. rendelet értelmében a tanács-
köztársaság törvénytelen gyermeket nem ismer. 
A törvénytelen gyermek atyjaként az anya-
könyvbe be kell irni azt, ald ellen a gyermek 
javára jogerős birói itélet azért állapított meg. 
tartási kötelezettséget, mert az anyjával nemi-
leg érintkezett. H* a gyermek atyja nem álla-
pitható meg ilyen módon, akkor a hatóság 
köteles azt megállapítani. Az anya elősorolja, 
hogy nemileg kikkel érintkezett ÓB ezek közül, 
akit a gyermek atyjának kiválaBZt, a hatóság 
azt ismeri el törvényes atyának. 

Egy más intézkedés elrendeli, bogy összes 
fürdők  és magán fürdőszobák  hetenként két-
szer a gyermekek fürdésére  ingyen rendelke-
zésre bőcsátandók. — Fűtés, világítás, stb.-ről 
a fürdótu'ajdonos  gondoskodik. 

A IX. számú rendelet értelmében addig is, 
mig a igazságügyi szervezet végleges átalakí-
tása meg nem történik, az igazságügyi népbiz-
tosnak joga vln az itélőbirákat és ügyészeket 
rendelkezési állapotba helyezni, a bíróságok é | 
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ügyészségek ideiglenes vezetésével pedig bár-
kit megbízni. Az igazságügyi népbiztos az ügy-
védi és közjegyzői kamarák, önkormányzatát 
felfüggesztheti  ós ezeknek a kamaráknak ideig-
lenes vezetésével bárkit megbízhat. 

Budapesten a proletariátus átvette a veze-
tést minden vonalon. Az ideiglenes tanács élen 
egy szellemi ós egy fizikai  munkás all. A 
szovjetek megalakultak. Egy rendelkezés elő-
írja hogy a vörös-hadsereg bármely pillanat-
ban mozgósíthat, a másik a hirlspirok és írok 
részére az elóbbeninól sokkal nagyobb jöve-
delmet biztosit. A kommunista rendszer teljes 
felállításával  a hírlapírókat ugy tekintik és ugy 
kezeUk, mint elsőrangú politikusokat, vagyis 
mint olyanokat, akik a legnehezebb munkát 
végzik. A hírlapírók és irók ellátásáról az 
állam gondoskodik, összes színházakat, mozi-
kat, varietéket kommunizálják s ezek állami 
kezelésbe kerülnek, műsorukat a közművelő 
dési népbiztos állapítja meg. 

Két lóért egy liter rum. 
A kézdivásárhelyi „Székely Ujsag irja: 

Katonai felülvizsgáló  parancsnokságok. 
A román kormányzótanács hivatalos lapja 

körrendeletet közöl a katonai felülvizsgáló 
parancsnokságok felállításáról.  Felülvizsgáló 
parancsnokságok lesznek a tisztek részére 
Nagyszebenben, a legénység részére Nagysze-
benben, Brassóban, Gyulafehér  varon, Szász-
városon, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Besz 
tercen és Dasen. A felülvizsgáló  paraucsnok-
Bágok ápriliB hó 15-en kezdik meg müköde-
s'lket. A körrendelet szerint a felülvizsgáló 
parancsnokságokra nézve teljes ervéuyben 
marad az osztrák felülvizsgálati  szabályzat. 

Lovak rekvirálása \átosunkhun. 
Csütörtökön a varmegye prcfektjetol  ren 

delet érkezett a városhoz, hogy bizonyos szamu 
fogat,  a lovak ellátva 1 havi, a kocsisok pe-
dik 6 napi élelemmel, küldendő Sepsiszent-
györgyre, ahonnan további irányításukról in 
tézkednek. 

Dr. Molnár Dénes po'gármester, a rende-
let vétele utan nyomban érintkezésbe lepett 
Sepsiszentgyörgygyei és bejelentette, hogy a 
fogatok  előállítására nem akad senki a város-
ban, a kocsisok legnagyobb részt otthagyták 
gazdáikat, fogatot  még adnak, de a fo^ut  haj-
tására nem akad ember. 

A polgármester bejelentését a prefekt  tu-
domásul vette és odamódoiitotta rendeletet, 
hogy nem Sepsiszentgyörgyön, hanem Kézdi 
vásárhelyen kell jelentkezni a fogatoknak  e 
hó 6-án, vasárnap délelőtt, aho.l a lovak, illetve 
fogatok  rekvirálás át végzik. Ugyanez a ren 
delet, amint értesülünk, vonatkozik a falvakra, 
ahol sokan e hírre inkább lovaikat elcsaptak, 
szabadjára engedték, minthogy trénszg'gálatra 
jelentkezzenek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

— Az ötödik keddi templomi zene-
est ez alkalommal is a közönség nagy érdek-
lődése mellett folyt  le; még p dig valóban 
mttvészi magaslaton álló programmal. A sze 
replőket egyenkint méltatni fölöslegesnek  tart-
juk, hisz közönségünknek már régi ismerősei 
B már a nevük BÍkert és zenei élvezetet jelent. 
A vegyeskar ez alkalommal mutatkozott be s 
már az e!ső bemutatkozásnál kifejezésre  jutott 
precizitás és öfszetanultüág  meghódította 
közönséget és a jövőre is reményekkel 

tölt el. A műsor a következő volt: 1. Székely 
Vilmos: Ave Máriáját énekelte dr. MuzBnay 
Jőzsef.  2. Mohr: O salutaria hostia, előadta a 
vegyeskar. 3. Hándel: Duett; énekelték dr. 
Hirsch Hugónó és Veress Arpádné urnók. 4. 
Konferencia  beszéd, tartotta Kovács András 
képezdei tanár. 5. Prosch: Ave Maris Stella; 
énekelte dr. Imec3 János, hegedűn Domanyáncz 
Péter és orgonán Simay Victor kisérték. 6. 
Lebán: Esti dal, énekelte a vegyeskar. Az 
e?tet dr. Gsipak lytaniája, áldás és Simay 
Viktor orgona játéka fejezte  be. Következő 
kedden nem lesz templomi zene. — Szerdán, 
csütörtökön és pénteken d. u. 5 órakor lamen-
tációk lesznek. A nagyheti szertartások sor-
és időrendje lapunk más helyén. Dr. Szekeres 
József  plébános a maga és a közönség nevé 
ben lapunk utján mond 'hálás köszönetet a 
.templomi zenék" szíves közreműködőinek, 
legkivált Székely Vilmos tanár urnák a lelkes 
és fáradhatlan  vezetőnek. 

— A béketárgyalás még e hét folya-
mán befejezi  munkáját . Párishól közük, 
hogy a békekongresszus még e h-;t folyamán 
az előzetes béke munkáját befejezi,  miután a 
területi kérdések megvizsgálására kiküldött 
albizottságok jelentéseiket beterjesztették. 

— Hymen. Koncz Lajos és Pfeift'er  Erzsike 
Gyergyóalfalu,  jegyesek. 

— Nagybeti szertartások a plébánia 
templomban. E hó 13 án Virágvasárnapján 
délelőtt 9 ónkor barkaszentelfs,  szeritmisf. 
Pas.-io. D. u. 4 órakor lytánta. ltí án, szerdán 
d. u. 5 órakor lamen'ációk, ent klik a templomi 
férfi  quartett tagjai. 17-én d e. 9 órakor szent-
mise, az oltárok Uivotk^zt 'té-e d. u. 5 órakor. 
L \mentációk. 18-in délelőtt 9 órakor (nagy 
pént"k) Passió, Popule tueu-, keresztimndiis, 
az előszentdtek miséje, szentbeszéd, szentsirha-
hulyezés, egész nap szentsir latogatása. Dél-
után 5 órakor lamentació. 7 órakor szentség 
betétel. 19 én d. e. 8 órakor tüz- é? vizszeu-
telós. szentmésc, d u. 7 órakor Feltámadás. 
20 án Húsvét; napján szentmise és t-zent be-
széd; szentmise alatt a templomi veg.\f*skar 
enskel és zeneszámok lesznek. Heggel 7 óra-
kor a húsvéti ételek megszentelje, d. u. 5 
órakor délutáni isf-nitisztelet.  21 én délelőtt 
szentmise. Egész nap szentséglmádá^, délután 
í órakor iytánia. 

— Román közigazgatás Csíkban. Apri-
is 1-én és 2-án Gyergyóvárhegyen a csikvár 
megyei románság gyűlést tartott, melyen a 
gyergyótö'gyesi járásból, öyergyővárhegy, Sa-
lamás és Maroshéviz községekből külóu vár-
megyét, Várhegy székhelylyel pedig kiiiön já-
rást alakítottak. Vái hegyi főszolgabírónak  Kot a 
Salamon bélhori jegyzőt választották meg. Ki-
mondották, hogy jovő'ion csak román nydveu 
leveleznek és tanyainak. A román közigaz-
gatás azonnal meg is kezdntte műi ö lését. A 
hadikárokat 1919. január 1. forgalmi  értékkel 
újra tárgyalják. A gyergyószentmiklósi főszol-
gabíróig Gyergy^várhegy és Salamás közsé-
gekre a viszon\o'c kényszerítő hatésa alatt 
egyelőre beszüntette közigazgatási műkö-
dését. 

— Lelkigyakorlatok a polgári leány-
iskolában. A pleb.utia temp ómban a polgári 
leányisko'a oövendekü és a közönség szamára 
e hót Bzerda, csütörtök, péntek éti szombat 
napjain lelkigyakorlatok vo'tak. A lelkigyakor-
latokat P. Nagy Patrik cMksomlyói szen:fprenc-
rendi atya vezettp, aki vonzó elóidásával és 
világos fejtegetésével  mindvégig lekötötte a 
hallgatóságot. 

— Mozi. Húsvét első és második napján 
a csikszeredai Edison Mozgószinház külön-kü-
lön álló uj műsorokat fog  bemutatni, mely 
minden tekintetben ki fogja  elégíteni műértő 
közönségünk igényeit. 

— Mangin — főparanosnok.  A Vitorul 
írja: Mangin francia  tábornokot kinevezték az 
Ukrajnában és Magyarországon elterjedt bolse-
vizmus ellen harcoló szövetséges csapatok fő-
parancsnokává. 

— Nézeteltérések a kormányban. A 
budapesti forradalmi  kormány tegnapelőtti 
Ülésén Kun Bela és Rónai Zoltán népbiztosok 
kőzött nézeteltérés következtében formális  ve-
rekedés keletkezett. Rónai ket lejsebet kapott 
a verekedésben és csak nehezf  n sikerült le-
csendesíteni a többi népbiztosok közbelépésé-
vel. Az Ülést erre való tekintettel berekesztették 

— Műsoros tánoestóly Csikszentsi-
monon. A csikszentsimoni ifjúság,  az iskola 
termeiben, 1919. évi április hó 20 án é̂  21-én, 
a „Harang"-alap javára szinelőadáasal egybe-
kötött zártkörű táncestélyt rendez. Ez alkalom-
mal színre kerül a „Sárga csikó" 3 felvonásos 
népszínmű. Az előadások kezdete este 7 óra-
kor. Belépti-díj: I só hely 15 korona, H-ik 
hely 12 korona. 

— Wilson április huszadikán haza-
megy. A Daily Mail jelenti, hogy Washing-
tonban elterjedt hir szerint Wilson elnök április 
huszadikán visszaakar térni az Egyesült Álla-
mokba. Amennyiben ez a hir igaz, az elnök 
kabeltelegranun utján május elsejére a kong-
resszust rendkívüli ülésre fogja  összehívni. 

— A magyar kérdést a nagyhatalmak 
külügyminisztereiből alakult ötös bi-
zottság targyalja. A békekongresszus mun-
kálatainak gyorsítása végett a nagyhatalmak 
külügyminisztereiből egy ötös bizottságot ala-
kítottak, melynek hatáskörébe a magyar, német-
osztrák, muraközi és schlesvigi kérdést utalták. 
A bizottság elnöke Liusing amerikai államtit-
kár, helyettese Pichon francia  külügyminiszter. 
A négyek tanács*, mely Magyarország helyze-
tével foglnlkozotr,  a Victorie jelentése szerint, 
megbízta Smuts tábornokot, ho»y sürgősen 
vizsgálja meg a magyarországi a lapotokat. 

— Halálozás. Simon Sándor városi tiszt-
viselő folyó  évi április hó 9 én 36 éves korá-
ban meghalt Csikszentkiráiyon. 

— Kezlpodgyasszal a demarkáoiós 
vonalon tul. A „Patria* közli a következő 
hivatalos kommünikét: A főhadiszállás  25. sz. 
parancsának megszegése miatt — kik a pa-
ranc-nak ellenszegülnek es magatartásukkal 
megakadál> ózzák a forgalom  rendes menetet, 
Mármarosszigemel a demarkációs \onalon tu 
kw»t'.-:i'tattak, ugy, hogy csak egy kézitáskái 
vihettek magukkal — 1919. évi március hó 
29-én kiutasítva lettek az alan:nevezettek: 
1. Kovács Zsigmod állomásfőnök.  2. Gelemezi 
mérnök. 3 Török mérnök. 4. Letalaces orvo--. 
5. Patreovi z József  helyettes állomásfőnök.  6. 
Bardy Juzsef  7. Peter József.  8. Puster István. 
9. Faranac Ferenc. 10. Hardy BHIÚZH.  11 
Vadasdy Kálmán. 12. Toscate Márton. 13. 
Balvári József.  14. Rózsa Lajos. 15. Kalmár 
József.  IG. Dobozi Gyula vasuii alkalmazottak 
17. Virág Sáudor postatiszt. 18. Barabás Gyul i 
postaalkalraazott. Mindnyáján marosvásárhelyi 
lakóíok. 

— Megcáfolják  Beszarábia kiüritését. 
Az „Epoca" pragaí keltezéssel a következőket 
irja* A román meghatalmazottak kijelentik, 
hogy azok a birek, miuth i a román hadsereg 
Baazarábiát kiürítette volna, nem felelnek  meg 
a valóságnak. 

— A levelek küldése. A megszálló ro-
mán c-apa!ok főparancsnoksága  figyelmezteti 
a közönséget, hogy az utazásnál csak cenzú-
rázott leveleket vigyen magával, mert akinél 
ceuzurtizatlan levelet találnak, azt a csendőr-
ség letartóztatja és szigorú büntetésbea ré-
szesül. 

— Lemberg az ukránoké marad. A 
Viitorul irja: A legfelsőbb  tanács határozata 
folytán  elrendelték Galíciában az ellenségeske-
dés megszüntetését. Keletgaliciában egy demar-
kációnalis vonalat állapítottak meg, amely 
Santól nyugatra esik és Lemberget Ukrajná-
nak hagyva a Premysli-i vasútvonal mentén 
halad. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.*) 
Köszönet. 

Feledhetetlen jó ferjera  elhunyta alkalmá-
ból mindazoknak, ukik részvétüket fejezték 
ki és a temetésen résztvettek, ezúton mondok 
köszönetet. 

Csíkszereda, 1919. évi április hó 11-én. 
özv. Filó  Károly  né 

és gyermekei. 
*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-

lflggéget  a Szerk. 

Eladó 137 darab juh, 
w ebből 55 darab 1—2 éves kos, 82 

darab 1—4 evez anya juh részben 
vemhesek és flasak,  Mikoujfalun 
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Sz. 548—1919. vt. 
Hirdetmény. 

Csíkszereda város tanácsa közhírré 
teszi, hogy a város tulajdonát képelő 
ingatlanok folyó  évi április hó 14 
én délután 2 órakor u városgazda hi 
vatalos helyiségében egy évi időtartamra 
h "Szonbérbo fognak  adatni. 

Csíkszereda, 1919. évi március hó 
18 án. 

A városi tanács: 
Dr. Ujfalusi  Jenő 

polgármester. 
Dr. Márton László s. k., 

főjegyző. 

i. k., 

Értes í t em, a. t i s z t e l t 
m.egrrend.elóimet, H o g y 

ÉPÜLET ÉS HÜBDTOR 
ASZTALOS MŰHELYEM 
taJra m e g n y i t o t t a m é s 
elvállalóid e szakmá"ba 
•vágó 3xxl33.<a.eziziem.-Ci ja -
v í t á s t l s a í eüotö leg-ol-
csó"bToan. i—13 

T i s z t e l e t t e l : 
B O T Á R , G É Z A 
Caikvárdotfalva,  (Bocskor-fele  ház.) 

• • • • • • 

Hirdetmeny. 
A csikszentléleki erdő közbirtokos-

ság közhirré teszi, hogy a „medvés" 
havasainak fütermése  1919. évre 
haszonbérbe adatik 1919. év április 
hó 22-én délelőtt 9 órakor a község 
házánál. — Készpénz fizetés  ellenében. 
Utóajánlat kizárásával. Kikiáltási ár 1540 
korona. Feltételek az elnökségnél meg-
tekinthetők. 

Csikszentléleken, 1919. évi április hó 
5 én. 

Kántori pályázat. 
A esiknagyboldogasszonyi róm. 

k Ü S i FŐKÁNTOR) 
állásra pályázatot hirdet. 

J a v a d a l m z á s a : 
1. Készpénzfizetés  (kepemegváltás) 

évi 1000 korona. 2. DAnfalva  közsfg 
várostizesének'és közópiizosének igás 
fogatú  gazdáitól egy-egy terű lágy tűzifa. 
(Körülbelül 100 terű éa mintegy 100 
kézi napszám. 3. Karcfalvátó!  12 terű 
bükkfa.  4. 200 korona kölcsönkötvény-
nek és ájtatos alapnak kamataiból évi 
14 korona. 5. S.oladijakból és kézimi-
sékből megfelelő  szokásos osztalék. 6 
1 hold 311 • öl kert. 7. 1 hold szántó, 
1 ho'd kaszaló és kőkertes temető fü-
haszonólvezete. 8. Orgonafuvó  nyoma 
tásért evi 80 korona. 9. Toronyóra ke 
zeléaért (ideiglenesen) 88 korona. 10. 
Tisztességes lakásgazdasági épületekkel. 

K ö t e 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 határidő 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. 
2 - 2 

András Péter, 
birt. jegyző. 

Veres Sándor, 
birt. elnök. 

Hirdetmény. 
Caikta píocza község törzskönyvezet^ 

lakósságának 2 darab l ipicai fajta 
fedképes ménlova 

van, mely ménekkel 60 K dij mellett 
bárkinek fedeztet. 

Reggel 7 órakor éB d. u. 4 órakor le-
het kancákat vezetni. Egyik szénfekete 
a másik sötétpej. 

Csiktaplocza, 1919. évi április hó 
11-én. 

Csedö Imre, 
elnök. 

Csikcsekefdivi  és kozmási határon levő 
14 hold szántó és 
réti kaszáló, 
12 hold erdei kaszáló 

1919. évi április 22-én reggel 9 óra 
kor Csikszentmárton küzi'-gbázánál ön-
kéntea árverés u ján eladatik. Rész-
letes feltételek  a cdkszentmártoni és 
kozmás* jegyzői irodákban, ugy a csík-
szeredai állami közjetryzói irodában meg-

2-2 tekinthető. 

Sz. 167—1919. 
mj. 

Hirdetmény. 
Közhirré teszem, hogy a Csikvár 

megye magánjavai tulajdonát képező, a 
gyergyótölgyesi kezelőség I., II., III-, IV 
vfdkerületében  levő havasok legel-
te tés i jogát, Gyergyótölgyesen a ke 
zelőségi irpdában 1919. évi április hó 
22 én délelőtt 9 órától kezdődőleg meg-
tartandó nyilvános szóbeli és írásbeli 
versenytárgyaláson, 1919. évi április hó 
24. tői—1920. évi április hó 23-ig ter-
jedő egy évre haszonbérbe adom. 

Ugyanakkor haszonbérbe adom a 
tutajkikötőket és néhány kisebb ter-
jedelmű kaszálót. 

Kas?onbérbeadá3 feltételei  a keze 
lőségi irodában Gyergyótölgyesen tekint-
hetők meg. 

A havasok a kimutatásban felvett 
sorrendben adatnak bérbe és árverezőit 
a kikiáitá&i ár 10% át kötelesek kész-
pénzben befektetni. 

Csikvármegye magánjavainak igaz-
gatósága. 

Csíkszeredán, 1919. évi március hó 
31-ón. 

Dr. Gaal Endre, 
Igftfgató. 

Sz. 115-1919. 
Pályázati hirdetés. 

A halálozás által megüresedett ősik-

S r i , kántor-tanitói 
állusra pályázat hirdettetik. 

J ö v e d e l m e i : 
u) A községi közbirto-

kosság pénztárából . . 800 K — f 
b) 76 terű lágy tűzifa, 

a község egyeseitől 202 K 16 f 
c) 30 kézi napszám 30 K — f 
d) 16 hold szántó és ka-

száló évi értéke . . . . 100 K — f 
e) Stoláris jövedelem 

átlag 250 K — f 
i) Regale kártalanítási 

töke évi kamata . . . 4 K — f 
g) Pajzási és legelte-

tési jog . . . 120 K — f 
h) Természetbeni jó la-

kás, gazdasági épület kerttel 
i) Szolgálati évek sze-

rint, fizetés  kiegészítő állam 
segély. 

1506 K 16 f 

>11' >lf  >ll'>ll' >11' >11' Ml/ >1ÍÁU' >11' >11' Ml/ >U' Mlolf  >IC 

Megfelelő alkalmazást keresek! 
38 éves, IV. középoszt, végzett, 20 évi 
közéleti tapasztalattal biró, jelenleg, ön-
hibáján kivül állásnélküli családos ember. 
— Elvállalnék i r o d a i , muakafelügyelói 
esetleg pincéri vagy haBoaló alkalmazást. 

Cim a kiadóhivatalban. 2—2 
>itw»t> "ít> 'tţv'itv /n>/m /uvnv /m /nwn> 'ii* 

K ö t e l e s s é g e i : 
a) Az összes kántori teendők lelkiis-

meretes teljesítése. 
b) Ünnep és vasárnapokon az olvasó 

e'őimidkoztatása. 
c) Az iskolaszék által kijelölendő 

osztályok, vallásos és hazafias  tanitása. 
A szabályszerűen felszerelt  pályáza-

tok 1919. évi május 18-áig a plébániai 
hivatalhoz benyújtandók, amely napon a 
személyes megjelenés és bemutatkoz&s 
is megejtetik. 

Az állás a kinevezés után azonnal 
elfoglalandó. 

Az egyháztanács 1919. évi február 
hó 9 én hozott határozata alapján. 

Csikmadaras, 1919. évi április hó 
6-án. 

Balló János, 
1—3 alesp. pleb. isk. elnök. 

Segédkántori pályázat. 
A esiknagyboldogasszonyi róm. 

kath.egy segéd kántori 
haztanacs ° 
állásra pályázatot hirdet. 

J a v a d a l m a z á s a : 
1. Készpénzben (kepemegváltás) 500 

korona. 2. Dánfalva  felszegtizeBétől  40 
terű lágy tűzifa  és 30 kézi napszám. 3. 
Negyedholdnyi kert és legrégibb temető 
fütermésének  fele.  4. Stóladijakból és 
kézi misékből megfelelő  szokásos oszta-
lék. 5. Kétszobás lakás kamrával, pin-
cével, gazdasági épületekkel. 

K ö t e l e s s é g e : 
Segédkántori funkciókat  végezni és 

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

Pályázati határidő 1919. óvi 
május 16. Személyes bemutatko-
zás előzetesen megkívántatik, 
lehetőleg május 18-án. 

Karczfalva,  1919. évi március hó 18. 
2-2 M g y k & a t & a á M u 
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1 £Is6 brassói penrneb̂fl j és tressor-oár-
— I t i e a K i t c f  éc S í m » 

Brassó, Hosssu-utos 131. esiin alatt. 

O Gyárt: péiizszekrényeket, kazettákat, 
tressorokat, okmányszekrényeket, safc 
deposite, páncél szobákat, biztonsági 
zárakat. Elvállalja rongált pénzszek 
rények kljavitását. - Vásárol feltört 

3—5 

Egy jó karban levő g ő z g é p e t 
azonnali használatra megveszek. 
Ajánlatokat kér Pé te r Albert, 
Vacsárcsi u. p. Rákos. 2-2 

Értes í tés! 
c7aL0|v/óo Rófi  erdélymiibütorgyárr.t. 
0£cKt/l]r Oö ROII Marosvásárhelyt, 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

mintaszobákat 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyisegeben 
megtekinthetők én megrendítsek 

ugyanitt felvétetnek.  6— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. 

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet , gipszet, s tucatur 
nádat , cementcsöveket, kut-
gyürüket etb., a;b., mindenfele 
epitesi anyagot áilanduan rakta 
ron tart s azok barmikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, aepeiszenrjiyörgyi r* k6'/dí-
vásárhelyi épiíési hnyagraktaraibói. 

37-

M0SÓ-, VASALÓ- VEGY-
TISZTITÓ-ÜZLETEDET 

Rákóczi-utca 69. szám alatt 
(főgimnáziummal  szemben) meg-
nyitottam. Midőn ezt a mélyen 
tisztelt közönség tudomására ho-
zom, egyben biz'oáitom is a poa-
tOB és tisztességes kiszolgálásról. 

Becses pártfogást  kér, kész szo'gálittai 
Hajdú Gergely, Csikszeredában. 

a-a 

FAJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, t ra 
min, bakar, oporto stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kcicsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK. 
c o g n a c é s l i k ő r i s , k l c s i n y -
b e n é s n a g y b a n . — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Heumann Benő Szászrégen. 

R5Á két fogatos  ekét és 
2 és 3 tagu vasboronát acélfogakkal 
S Z É K E L Y G A Z D Á K S Z Ö V E T K E Z E T E 
S e p s 

a—3 

I E l s c d - ó t - Ű L z í í s l é s f s u s z é » . . 
T Az Udvarhelymegyei Fatermelő Részvénytársaság 
B l ö v é t e i b ü k k e r d e j é b e n (a régi festékmalomnál) 
W egy szekér bükk hulladékfa  10 korona 
£ egy iirméter 1 méteres bükk hasáb tűzifa  20 korona 
• j egy hektoliter faszén  7 korona 
• Venni szándékozók bárcát Jakab Gyulánál Csikszeredában 
X válthatnak, r fuvarosok  pedig a lövéte i festék  malomnál 

Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 
UPVARHELYMEtíYEI FATERMELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

2 0 -
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I 
• 

I 

i 1919. április hó 1. 39. ssámu körrendelet 
C. T. T. halblróságáuak >1 1919. március hó 81-én kelt rende-

letének másolatát oly cdlbAl kOilOm, hogy ait a hndcikztily Aiul el-
foţii»  tarUleten megjelenő lapokban klh Tdeaékt 

A hadosatily badhirája 
Illésen, őrnagy. 

A 7-ik badosaUly hadbírósága ai IBID. március bó U é« 15-én 
boiott 1 éa 4 BaátQB Ítélettel «olomon Ferenci ailabi lakost 6 éri kény-
••er munkára éa Bgergi Mostes, Hsilágymegye egresi lakost 1 éri 
foghásra  ítélte, kémkedés ullno miatt. 

A 8-ik badosatály hadbírósága a 3-lk körrendelet értelmében, 
mert nem adták be a fegyvereket:  1819 évi Január hú 81-én, február 
hó 7-én és március bó 7-en a köretkelő<et itélt el; Lole Kálmán 
koloisvárl la ost 1 «ţi loghásra, Salamon Aron Ólod kOiségi lakest 
I évi fogháira  is 600 lei penibirságra, Pop Miklós felvinci  lakost 2 
évi és Bender Lajost e hónapi fogháira  Ítélte 

A 2-1» hadoaatály liadblrája I91B. évi mároins bó 16—30-lg a 
kOvetkesóket Itelte el: Thell Adulf  ssebeni lakost 2 hónapi fogh  ira 
és 50u iei pénibirsagra, meri nyilvános helyen sertO saavakat moniiou 
0 Pelsége a Királyról, Dávid Mafl.il  felsóprisaakal  lakost 2 bónapi 
fogbásnt  láiadás bttn miatt büntetett. 

1»I9. április hó 2-án 79. ss. körrendelet. As 1919. évi márclns 
bó 81-én a maramarosssigetl pontén átlettek utasítva a megssállott 
terllletrfll  Bruts Kleo. Lakatos mndéfalai  állomásról, mert agitált és 
nem engedelmeskedett a fOllebbvalótnak.  Aa I vaaaashadosiiály had 
bírósaga a kóvetkeiO büntetéseket adta. 1. Csomó Peronos cslkcseke-
falvi  2 hónapi foghusra.  2 Faiak» sándort tordal lakost 1 évi fog-
háira. 3. Plfca  Mihály tordal lakost 1 évi fogháira,  4. Kuk (Javril 
tordal lakost 1 évi foghásra  6. t sessek János lordal lakost 6 hónapi 
fogháira  mindeaek a 15. stámu karrendelet meghágásaért. 7. Andor-
fer  István illatost lakost 1 évi foghásia  8. felovac  Imre nagyenyedi 
lakost; 21 ssámu kO,rendelet megbágásáért 9. elea Teodor varnai 
lakost 1 évi fogháira  as idegen egyenruha viseléséért. 10. Mihallescu 
ionstaut:n bucareall 18 bónapi foghásra  idegen egyenruha viselésért. 
II Vertman Alexandru, oávesco Jassy 1 évi foghásra  idegen egyen-
ruha viselésért. 12. Acsenu lUe elópatakl lakosi 8 hónapi foghásra 
idegen egyenruha viselésért. 1U Kumrat Miklós ensébetvarosi lakost 
700 lel péniblrságm 13. ssámu körrendelet meghágásáert. 14. Banca 
Verelngte Oherbe und Hlpotek aotlon gesse^sebaft.  Segesvár 1000 lel 
a 18 es 16 körrendelet megbágásáért. 15. National Bank Brassó 8000 
lei pénsbirságra a 1& ssámu körrendelet megbágásáért. 

A főparancsnokság  hadbírósága : 
Faplioa, alearedes s. k. 

Hirdetmény. 
Heiwig Q. János örökösei tulajdonát 

képező csíkszeredai fürdő  folyó  év 
és hótól kezdve egy évi időtartamra 
haszonbérre kiadó. Értekezni lehet 
Rakocai-u:ca 8. szám alatt. 

nj szaionputura e l a d ó , 
CSIKSZEREDÁB&N. 
Oiaaa. a feiad.ó"ban. 

Hirdetmény. 
Caikmenaság község elöljárósága 

közhírré teaüi, hogy az állami iskola 
tulajdonát kép ẑó Caobányoa völgyben 
levó 101 hold erdei kaszálójának 
egy evi (1919) 

fűtermését 
1919. évi április 22-én délután 2 
órakor, a község házánál tartandó nyil-
vános nzóbcli árverésen, a IfR'öbbot 
igéróuek haszonbérbe i-dja. 

Árverési feltételek  a jegyzői irodá-
ban megtudhatók. 

Csikmenasóg, 1919. évi ápriiia hó 
2-án. 2 _ 2 
Székely Miklós, Ferencz János, 

jegyző. biró. 

Eladó I Egy darab 4-es 
GŐZCSÉPLŐGÉP. 
C i n a a J r l a d L ó n l v a t a T b a n -

Níomafctt  Vákár fc.  MnyroyanUMbaii, C m m ^ m . 




