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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDAtíAGl ÉS TARSADALMI HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vákár Ii. könyv- és papirkereskodóae Csikszeredai 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
7alamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

Megjelenik minden vasáruap. 

Mentorii levele Focb marsallhoz. 
„Ne bántsák a császáromat!" 
Hindenburg tábornagy Kolbergből, a német 

főhadiszállás  székhelyéről, a következő saját-
kezű leveiet intézte Foch marsallhoz: 

Tábornagy Ur! 
A háború véget ért. A német nép el van 

tökéive, hogy teljesítse azokat a súlyos felté-
teleket, amelyeket a beke reá ró. A h..dsercţ 
és a tisztek is készek arra, hogy a legnagyobb 
személyes aldozatokat meghozzák, hogy ele-
get tegyenek ennek » békenok. 

Becsületünkről van szó. 
Ez a háború mindkét részről a katonai 

erényeknek és erkölcsöknek fényes  példáit 
szolgáltatta. Miut császáromnak t-s királyom-
nak U-göregebb szolgálattevő katouáj.» és ka 
tonai tanácsadója, kötelességemnek tartom, 
hogy Ganeralissimus urlioz, mint a szövetsé-
ges es csatlakozod hatalmak legfőbb  katoaui 
képviselőjéhez a régi német hadsereg nevében 
ezeket a sorokat intézőin és aszal a kéréssel 
lepjek közbe, hogy hagyjanak fel  Őfelségének, 
;i császárnak kiadatása iránti kívánságukká'. 

Mintegy olyan hadseregnek a vezére, amely 
évszázadokon keresztül a katonai bresület ha-
gyományos és lovagias érzését tartotta legfőbb 
kincsének, kijelentem, hogv a hadsereg és a 
német nép kész minden áldozatot meghozni, 
hogy elkerülje ezt a megaláztatást. En egész 
személyemmel a szövetkezett hatalmak ren-
delkezése alá bocsájtoui magamat császárom és 
királyom helvett és meg vagyok győződve, 
hogy régi hadseregünknek minden más tisztje 
is ugyan ezt tenné helyemben. 

HINDENBURG marsall. 

Alcsiki mümalom és villamosmiivek rész-
vénytársaság megalakulása. 

Folyó évi julius hó 15-én tartotta meg Csikszeut-
márloiiban az uj iparvállalat alakuló közgyűlését, 
KZ Alcsiki Butik üzlethelyiségében. Amint lapunkban 
már közöltük, de a közzétett hirdetményekben is 
tudva van, az Agrár Takarékpénztár és Alcsiki liauk 
magánosokkal karöltve alapították ezen ipari rész-
vénytársaságot, melynek célja a csikszcutinártoiii 
ügynevezett Csiki-féle  mümalom és villamosmü vek 
megszerzése s az igényeknek megfelelő  kifejlesztése. 
K tekintetben a jeleni tulajdonos, az Alcsiki Bankkal 
már előzetes megáltapodása vau az uj részyénytár-
saságuak. 

A julius 15-iki közgyűlésen kimondatott a tár-
saság megulakulása, miután megállapittatott, hogy i 
200.000 korona alaptőke nemcsak lejegyeztetett s 
csekély kivétellel be is fizettetett  — hanem nagy-
mérvben tul is jegyeztetett, mely túljegyzést az ala-
pítási tervezet korlátja miatt törülni kellett. Meg-
állapittatott a társaság alapszabálya a tárgysorozat 
további folyamán  s a közgyűlés tc-ljtartalmu meg-
hatalmazást adott az igazgatóságnak, hogy az Alcsiki 
üuukkul^ kötött eddigi megállapodások alapján a mii-
malom és villamosművek tulajdonba és birtokba át-
vételét a legsürgősebben eszközölje, tekintettel arra, 
liogy a mümalom is haladéktalanul üzembe veendő. 
Végül a közgyűlés tudomásul <rette az alapítási ter-
vezetnek megfelelően  kinevezett s illetve delegált 
első igazgatóságot, a felügyelő  bizottságot pedig 
megválasztotta. Igazgatósági tagok és pedig a rész-
vényesek választása folytán  Fejér Sándor ny. alis-
pán, incze Ignácz birtokos, az Alcsiki Bank dele-
gáltjai dr. Nagy Jenő ügyvéd és birtokos, dr. Cseh 
"landor bankigazgató, az Agrár Takarékpénztár dele-
gáltjai Fekete Manó maronvásárhelyi ügyvezető ta-
karékpénztári igazgató éa Tari Zoltán csíkszeredai 
'j6kiüiézeti igazgató. A felügyelő  bizottság tagjaiul 

r ' Zakariás Manó csikszeredai ügyvéd, Itajuer Fe-
renc marosvásárhelyi Agrár takarékpénztári főtiszt-
viselő és Cseh István csikszeredai muukásblztositó 
intézeti igazgató választattak meg. 

Felelős szerkesztő : Dr. ÉLTHES GYULA. 
Laptulajdonos: VÁKÁR L. 

A közgyűlés után nyomban megtartott igazga-
tósági gyiiíéscu elnökül Fejér Sáudor választatott 
meg. 

Megállapítanunk kell, hogy ezen ipari vállalko-
zást már eddig erkölcsi és auyagi siker követte. Er-
kölcsi, mert a vármegyénkben ennek nyomán két uj, 
hasonló célú vállalkozás indult meg. Anyagi, mert 
nagy rcszvénytuljegyzés eszközöltetett. Reméli ük is 
s erre meg is van a biztosilék, hogy két takarék-
pénztár erkölcsi és anyagi vezetése mellett e köz-
gazdasági vállalat felvirágzik. 

A szépen prosperáló villamosmü mellett a mii-
ninloin ez évi uugusztus 15-éa üzembe vehető már 
s a guzda és fogyasztó  közönség rendelkezésére áll. 

Mindenesetre elismerés illeti az alapitó két taka-
rékpénztár vezetőségét a sikeres fáradozásért. 

Uj utazási rendelet. 
A „Hivatalos Közlönyében Mardarescu 

tábornok es Maniu elnök aláírásával »7. uta-
zásra vonatkozóig rendelet jelent meg, amely 
az utazási lehetőseget újból szabályozza. 

A rendelet szerint mindazok, akik vala-
mely ini-gszáliott terület varmegyéjében ál-
landó illetőséggel bírnak, személyazonosságot 
iguzoló okirattal, mely okiratot a rendőrség 
vagy a községi elöljáróság állítja ki, a var 
megye területén szabadon utazhatnak. Az 
egyes vármegyék között a helyközi forgalom 
lebonyolítására szinten szabad utazást enge-
délyez a rendelet. Az idegenek más elbírálás 
alá esnek, amennyiben tartózkodási helyüket 
még a vármegyében is csak kivételes enge-
déllyel hagyhatják el. Idegeneknek azok te-
kintendők, akik az illető városban vagy köz-
ségben 1919. augusztus l-ig áliandó illetőség-
gel nem bírtak. N?m utazhatnak továbbá sza-
badon lü 'g a vármegyében sem azok, akik 
ellen rendőri vagy birói eljárás van folyamat-
ban. 12. éven aluli gyermekek szülőik enge* 
delyével utazhatnak. 

A várni-gye területén kívül utazásra en-
gedélyt a pref  jktus ad, vagy a prefektus  meg-
bízása alapján a főszolgabíró. 

Ez engedélyek azonban a térparancsnok-
ságtól láttam azandók. A hadizónába való uta-
záshoz egy d.víziónál magasabb katonai pa-
rancsnokság engedélye kívántatik meg. Pre 
fektus  által kiállított utazási igazolvánnyal 
lehet utazni azokra a szerb megszállott terü-
letekre is, melyeket a románság magának vi-
tat. Meg nem szállott területekre az utazáB 
utlevélel történik. 

A rendelet szerint négyhónapos utazási 
igazolványok is adhatók; ezen igazolványokat 
a prefektus  állítja ki és a térparancsnokság 
látamozza. E hosszabb lejáratú engedélyek 
azokra a területekre adhatók csupán ki, muly-
iyek a prefektura  hatáskörébe tartoznak. Ilyen 
utazási igazolványhoz joga van kereskedelmi 
és ipari vállalatoknak, cégeknek, bejegyzett 
kereskedőknek, meghatalmazottjainak éa ügy-
nökeinek, gyárak mérnökeinek, termelés és 
oyersanyag beszerzése céljából. 

A tanuló ifjúságnak  a következő kedvez-
ményt nyújtják: Mindazon tanulók, akik ille-
tőségi helyükre el akarnak utazni, ha ez a 
megszállott területen kivül is esik, kaphatnak 
a prefektura  utján fénykép  nélkül utazási en-
gedélyt. Tanulmányi céljuk folytatása  végett 
azonban meg nem szállott területre utazási 
engedélyt nem kapnak. 

Bélyegilletékek: Az utazási engedélyek 
kiállításához 2 lei, a személyazonossági iga-
zolványok kiállításához 1 lel bélyegilleték ki-
vánatlk meg. 

Előfizetési  ár ; Egész évre 20 kor. (Külföldre  24 K) 
Félévre 10 kor. Negyedévre 5 kor. 

Hirdetési dijak a l e g o l o e ó b b a n ssámittatnak 
Réziratok nem adatnak v i m a . 

- - - — - — : _ — 

Mely területek tartoznak a kormányzó-
tanács hatáskörébe ? A rendelet folemliti  azon 
területeket is, melyek a kormányzótanács ha-
táskörébe tartoznak. Eszerint: az északi határ 
Mármarosszigettől nyugatra baladó határ Hasz-
tig; a Tisza folyása  Vásárosnaméuyig; Bihar 
és Szatmár nyugati határa, Szeghalom, Bé-
késnél elvonuló vonala. A caanádvármegyei 
haláron iefelé  menve Kovácsháza, Nagylak 
és a legdélibb határ a Nagylaktól ő km.-re 
terjedő terület. Ami e területen belül van, az 
a kormányzótanács hatáskörébe tartozik. 
A többi megszállott területek katonai igazga-
tás alatt állanak és a hadizónának tekinthetők. 

Ami a bánáti területet illeti, egyelőre Te-
mes és Krassó Szörény vármegyék megszállott 
reszei kerülnek román közigazgatás alá. 

Az uj utazási rendelet 1919. julius hó 8-án 
lép eletbe. 

A fehárliátu  üankj egyek becserélése. 
A bankok akciója. 

Hírt adtunk már arról, hogy több város 
akciót indított a fehérhátu  bankjegyek kicse-
rélésére. Így Aradról egy küldöttség ment 
Becsbe harmincnégy millió fehérhátu  pénzzel, 
bogy a bécsi Osztrák-Magyar Banknál becse-
rélje a pénzt. Ennek az akciónak nyomán ná-
lunk is mozgalom indult meg a féloldalra 
nyomott bankjegyek átcserélésére, mely a 
kormányzótanács ellenőrzése mellett fog  meg-
történni. Az összegyűjtött bankjegyeket külön 
vonaton katonai, polgári fedezet  mellett elszál-
lítják Bécsbe, abol becserélik kék bankjegyekre. 
A közönség lebélyegzett egyenértékű kék bank-
jegyeket fog  visszakapni. 

A becscrélési akciót négy pénzintézet ve-
zeti, de részt vesz benne a megszállott terü-
let minden pénzintézete is. 

A becserélesre kijelölt bankjegyek' minden, 
a románok által occupált területen működő 
pénzintézetnél ju'ius bó 15-tól 25-éig bezáró-
lag a hivatalos órák alatt benyújthatók, indo-
kolt osetekben julius 26-tól augusztus 2-áig 
bezárólag, de csak. kijelölt gyűjtőhelyeken. 

A bankjegyeket a hátukon a benyújtó ne-
vével ellátva, pénznem éB érték szerint ren-
dezve, a sorszámokat, a folyószámokat  tartal-
mazó lista kíséretében kell benyújtani. A jegy-
zék tartalmazza az átadó teljes nevét, a bank-
jegyek számát, a különböző bankjegyek össze-
gét, az együttes végösszeget és a benyújtó 
nyilatkozatát, amely szerint elismeri, hogy a 
becserélés a saját veszélyére történik, a bank-
jegyek saját tulajdonát képezik. 

A pénzintézet egy elismervényt ad a be-
nyújtott bankjegyekről, a melynek ellenében a 
forgalomban  levő lebélyegzett bankjegyeket 
néhány héten belül visszaadják. Cserére hibás 
bankjegyeket is elfogadnak. 

A cserével összeköttetésben levő kiadáso 
kért, munkákért, személyi és dologi kiadásai-
ért a transportnak, amely Bécsbe viszi éa 
visszahozza a bankjegyeket, a meghatározott 
idő alatt, a benyújtott bankjegyek értékéből 2 
százalék levonatlk. 

Ez minden 200 koronás bankjegynél 4 ko-
ronát, 25 koronás bankjegynél 50 fillért  tesz 
ki. Az utólagos terminus alatt benyújtott bank-
jegyekből 3 százalékot vonnak le. A Bécsből 
visszahozott érvényes bankjegyeket a kormány-
zótanács rendelete értelmében szintén lebélyeg-
zik. 
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B i l i l & i l M i i k , 
A harmadik színházi hét változatos műsora újra 

sok kellemes szórakozást nyújtott a műkedvelő kö-
zönség részére. Valamennyi előadás a siker jegyében 
folyt  le, többször zsúfolt  ház előtt. Az igaz, hogy 
olyan darabok kerültek szinre, amilyen pld. Molnár 
F. „A doktor ur"-ja, a bájos muzsikáju „Gül Baba", 
vagy Strauss J. közkedveltségül daljátéka: a „Milliár-
dos* kisasszonyKözben volt egy u. n. intim-est is 
s akinek az efféle  „magyar szinre alkalmazott" világa 
a Gábor Andoroknak nem izlése, gyönyörködhetett 
a Géczy I. paraszti figuráiban  (Amit az erdő mesél) 
vapy a „Tartalékos férj"  bohókás jeleneteiben. Egy-
szóval megtalálhatta mindenki a neki tetszőt s hu 
itt-ott nem is ment minden a legjobban, mulatni, 
jóízűen szórakozni lehetett mindig s ez a fő. 

— Helyszűke miatt nem részletezhetünk egyes 
szerep-alakításokat, mert ha belefognánk,  csakugyan 
sok dicséretet kellene mondanunk a sugó nehéz és 
fáradságos  munkájától kezdve föl  és le, keresztül és 
viasza valamennyi factornak,  de az igazgató két népi 
típusát — minthogy őt előbb jelentősebb szerepben 
nem láttuk — a Géczy falusi  bíróját és a Gül Baba 
Mujkó-ját ki kell emelnünk. Nem kevésbé volt jel-
legzetes és erős vonalú kreatúrája Puzsér, a betörő 
sem. A nőszemélyzet valamennyi tagja többször si-
kerrel szerepelt. 

Mindezek jól eső lejegyzése után azonban kény-
telenek vagyunk tolmácsolni a közönség részéről 
többször fölhangzott  ama panaszok at_ is, amelyek 
egyrészt a pontatlan kezdésre, másrészt a terein-
kezelésre vonatkoznak. Az előbbit magyarázza oly-
kor a villany kései indulása, de áz utóbbi pontban, 
ha a felszálló  port le is nyeljük, vagy a helyekről 
le is töröljük, a székek rögzitéséről mégis csak vala-
liogy gondoskodni kellene. Hiszen ismételten meg-
esett, hogy a jegy birtokosa egyszerűen nem talált 
rá a helyérő, mert a 19-es helyén 31-es volt stb., 
vagy pedig többen is igényt formáltak  ugyanazon 
székre. (Lapzártáig történt is intézkedés.) Hisszük, 
hogy ezek a zavaró körülmények a jövőre elmarad-
nak s mindenki örömestebb tapsol, akár a fájdalom 
múzsája vonaglik, akár pukkanásra késztet Hólyag 
T ó n i , avagy talan a karmester újrázza meg szQnet-
vidámitó akkordjait. 

Péntek este a „Rinaldó" igen jó volt. A sziusze-
rttség is megkapja amennyire lehet a magáét s igy 
minden körülmény közrejátszik, hogy a jutalomjáté-
kok közeledtére még nagyobb kedvet kapjon a kö-
zönség, 

Hátralevő teljes műsor: Vasárnap, Goldsteiu 
Számi b. szünet. Hétfő,  Kisasszony férje  b. szüuet, 
Déry G. jutalomj. Kedd, Próbaházasság bérlet. Szerein, 
Mozgófényképek  bérlet. Csütörtök, Kinald) (másod-
szor) bérlet. Péntek, Hejehuja báró b. szünet felemelt 
helyárakkal. Szombat, Kabaré bérlet. — Vasárnap, 
Gyimesi vadvirág b. szünet Hétfőn,  Ezred apja b. 
szünet Darázs J. jutalomj. Kedd, Durand és Durand 
bérlet. Szerda, Hejehuja báró bérlet. Csütörtök, Vig 
özvegy b. szünet Sebestyén jutalomj. Péntek, Majd a 
Vica bérlet. Szombat, Kabaré bérlet. Vasárnap, Cigány 
b. szünet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
= Az antant csak Andrássyval haj-

landó tárgyalni. Az „Arbeiter Zeitung" az 
antantnak egy jegyzékét hozza nyilvánosságra, 
a melynek tartalmát a magyar szovjetkormány 
bécsi követével is közölték. E jegyzék szerint 
az antant csak Andrássy Gyula grófot,  a volt 
osztrák-magyar külügyminisztert fogadja  el 
olyan illetékes férfiúnak,  akivel miat Magyar-
ország képviselőjével tárgyalásokba bocsát-
kozik. Abban az esetben, ha az Andrássyval 
való tárgyalás lehetővé válnék, a szövetsége-
sek egy milliárd hitelt folyósítanának  a ma-
g y a r kormánynak, hogy a tönkrement o r s z á-
got t a l p r a á l l í t s á k és a külföldi  nyers-
anyag és élelmiszer behozatalt megszervezzék. 

•= Az antant ultimátuma a magyar 
szovjetkormanyhoz. A bécsi sajtóorgánum 
részleteket vélnek tudni arról az ultimátumról, 
melyet a szövetséges hatalmak legujjabban 
a magyar szovjetkormányhoz intéztek. A bécsi 
lap szerint az ultimátum állítólag a követ-
kezőket tartalmazza: „Az antant nem ismeri 
el sem a budapesti, sem a többi magyar kor-
mányt, s velük nem bocsátkozik tárgyalásokba. 
Ellenben felszólítja  a budapesti kormányt, 
hogy haladéktalanul hagyja el a helyét, és 
julius 7-éig adjon határozott választ, hogy a 
felBzóíitáat  teljesítette. A népbiztosokkal szem 
ben semmiféle  megtorlással nem fogoak  élni, 
kivéve Szamuelly Tibor éB Vágó Béla nép-
biztosokat, akiknek kiadásához ragaszkodik, 
hogy felelősségre  vonhassák őket. A vörös 
hadsereg, vörös őrség és bármilyen, a szovjet-
kormány rendelkezésére álló haderő azonnal 
leszerelendő. A fronton  levő hadsereget fogoly-
táborokba fogják  internálni. Az országban 
egyelőre katonai diktatúrát léptetnek életbe. 
A polgári ügyek intézésére polgári biztosokat 
nevez ki a békekonferencia.  Mihelyt a nor-
mális élet visszatér az országban, azaz kon-

szolidált viszonyok lesznek, az aotant-hatalmak 
közös felügyelete  alatt pártatlan népszavazás 
lesz, melyen az ország lakosai a legszélesebb 
körii választói jog alapján fogják  eldönteni, 
milyen államforma,  királyság vagy köztársaság 
létesüljön. NemlegeB válasz esetén az antant 
fegyveres  hatalommal szerez érvényt akara-
tának. 

— Házasság. Cservény Gyula gőzmalom 
tulajdonos, tart. huszárfőhadnagy  folyó  hó 17-én 
vezeti oltárhoz Székely Krisztina tanítónőt, 
Székely Ferenc és Balogh Róza leányát Gyergyó-
csomafalván. 

— Nyugalomba vonult birák. A csík-
szeredai törvényszék két régi, érdemes bírája 
40 évi szolgálat után nyugalomba vonult. E 
két kiváló, köztiszteletben álló biró: Damény 
Ferenc táblabíró és László Géza törvényszéki 
biró. Mindketten pur-tán jellemükkel, pártat-
lanságukkal és igazságosságukkal példány-
képei voltak az igazi magyar bírónak, kik 
egész életüket erőí és szakadatlan munkában 
magasztos hivatásuknak szentelték. Nemcsak 
jogászkörökben, hanem a nép minden rétegé-
ben és a vármegye és Csikszereda társadal-
mában kiválló poziciót töltöttek be, elismerést 
és tiszteletet szerezvén maguknak. Nyugalomba 
vonulásuk érzékeny vesztesége a csikszeredai 
törvényszéknek. 

— Szabadlabra helyezték a főjegyzőt 
ós má80dföjegyzőt.  A román katonai pa-
rancsnokság Szász Lajos vármegyei főjegyzőt 
és dr. Gaal Endre másodfőjegyzőt  a mu!t hét 
végén szabadlábra helyezte és sz őrizetet meg-
szüntette. A szabadlábra helyezés csak azon 
feltétel  mellett rendeltetett el, hogy a katonai 
kincstári javak értékesítéséből befolyt  azon 
összegek, melyeket a tisztviselőknek fizetésére 
fordítottak,  a legrövidebb idő alatt visszatérit-
tetik. A megtérítendő összeg meghaladja a 
100.000 koronát, melyet az állásukat elhagyott 
megyei tisztviselők most visszafizetnek. 

— Rablótámadás a Nyergesen. A 
mult. héten SzanÍBzIó Kálmán kászonujfalvi 
községi jegyző nagyobb összegű felülbélyegzett 
pénzt hozott Gyergyóazentmiklósról, melyet 
egy román őrmester és katona kíséretében 
szekéren vitt haza. Amint a Nyergesen haza-
felé  tartottak, egyszerre az erdő sűrűjéből 
puskalövések hangzottak el, melyek a szekér 
körül az ut porát felkavarták.  A rouián kato-
nák Biirü go'.yóváltással viszonozták a tüzet, 
bár a tettesek a sürli erdő miatt nem voltak 
láthatók. A viszonzott puskatüz elriasztotta a 
rablókat, mert sürü lövéseikkel, melyek azon-
ban embarben és állatban kárt, szeren-
csére nem tettek, felhagytak  és nyomtalanul 
eltűntek. A nyomozás erélyesen folyik.  Remény 
van rá, hogy az alaposan gyanúsított tettesek 
hamarosan kézrekerülnek. 

— Az ipartestület házat vett. A csík-
szeredai ipartestület a Jakab Gyula csődtöme-
gének árverése alkalmával megvásárolta az 
ApalTy-utcai kettős földszintes  házat 171.000 
korona vételáron. Az árverés igen élénk volt, 
minek eredménye a feltűnést  keltő magas 
vételár volt. Hir szerint a vételár még igy 
sem magas, mert utóajánlat beadását várják. 
Az ipartestület a házat székházának szánta. 

— Hivatal átvétel Gyergyoszentmik-
lóson. Folyó hó 8 án a gyergyóalfalui  m. já 
rási erdőgondnokságnál magjelent Dr. Doblesiu 
György csikvármegyei prefektus,  Dencu János 
gyergyószentmikiósi főszolgabíró  és Bogdán 
Aurél csendőrörnagy; miután Barabásy József, 
m. állami főerdőiuérnök  és Szakács András 
erdőgondnoksági dijnok az uj irup^riumra hü-
Bég eBküt tenni nem volt hajlandó, jegyzőkönyv 
felvétele  mellett az erdógondnoksági irodát át-
vették és lepecsételték. 

— Autóbus járatok. Péter József  vár-
do'< falvi  lakós egy nyolc üléses személyszállító 
automobilt szerzett be, mellyel már megkezdte 
a személyszállítást. A gépkocsi elsősorban a 
zsögödi és csikszeredai fürdőkkel  fog  létesí-
teni rendes járatokat, melyeknek menetrendjét 
a napokban állapítják meg. A gépkocsi be-
állítása a személyforgalmat  rendkívül meg-
könnyíti B bizonyára a fürdőzókozönség  igé-
nyeit ia teljes mértékben ki fogja  elégiteni. 

— Betöréses lopások. Városunk vagyon 
biztonsága, miként a nagyobb városokban, 
alaposan megrendült. Sürü egymásutánban 

merülnek fel  vagyon elleni deliktumok, me-
lyeknek tetteseit ezideig csak részben sikerült 
kinyomozni. A mult hét végén Dcmee Antal 
Miké-utcai istállójából éjnek idajén eddig is-
meretlen tettesek gazdasági eszközöket loptak 
el. Ugyanakkor a lakóház alsó részében lakó 
Rácz István szíjgyártó konyhája ablakán be-
másztak és ODuan egy pár uj cipőt, ruhane-
müeket és élelmiszereket loptak el mintegy 
1500 korona értékben. A rendőrség elfogU 
Darvas Béla bánkfalvi  illetőségű legényt, ki 
dr. Élthes Gyula árvsz. elnöknél szolgált és 
aki alaposan gyanúsítható a szolgálatadójánál 
bárom ízben elkövetett lopásokkal is. A Do-
raes Antal udvarán és kertjében hagyott friss 
lábnyomokkal gyanúsított Darvas Bela szeges 
bakkancsai teljesen egyezők voltak. Nevezett 
lopásért már büntetve volt. A mult évben 
Pongrácz Béniné bánkfalvi  lakostól lopott el 
közel 2000 korona készpénzt, melyet nála meg-
találtak. A rendőrség Darvas Belát átadta a 
csíkszeredai államügyészségnek. Egy másik 
betöréses lopás is foglalkoztatja  a rendőrséget. 
Élthes Károly birtokos Vörösmarthy-utcai la-
kása kamrájának ablakán éjnek idején isme-
retlen tettesek bemásztak és onnan sonkákat, 
zsírt, szalonnát és fehérnemüeket  loptak el. A 
lopás valószínűleg ugy követtetett el, hogy a 
kamara kis ablakán egy gyereket segítettek 
be, mert felnőtt  ember azonnem jutott volna át. 

— Targyalások Magyarország és a 
cseh-szlovák állam hatarairól. A Le Temps 
írja: A szövetségesek legfőbb  tanácsa pénte-
ken ülést tartott ÓB megvitatta Ausztria hatá-
rait. A tanács különösen megvizsgálta Magyar-
ország és a csehszlovák köztársaság jövő hatá-
rait. Tardieu azt kérte, bogy a cseheknek en-
gedményeket tegyenek és Pozsonnyal szemben, 
a Dunától délre hídfőt  adjanak nekik és Fu-
doberg vidékén helyesbitsék a határt az ő 
előnyükre. 

— A száz holdon felüli  bir tokokon 
felül  rekvirálnak. A kormányzótanács a 
nemrégen kiadott gabonarekvirálási rendeletét 
megváltoztatta. Az uj rendelet — az eddigi 
rendelettel ellentétben — a 100 holdon felüli 
birtok gabonatermését mondja ki elrekvirálha-
tónak. 

— Az Erdélyi Szemle kulturmunkája. 
Az Erdélyi Szernie ötödik éve folytatja  azt a 
kulturális munkát, mely Erdély magyarságá-
nak progresszív irányú művelődését szolgálja. 
Az Erdélyi Szemle a haladás jegyében áll; aki 
kuiturtörekvéseit szolgálja, vele a magyarság 
ügyének és a modern irodalomnak tesz szol-
gálatot. A lap Erdély legkiválób Írógárdáját 
egyesíti s ez a legjobb biztosíték arra, bogy 
nívós cikkeivel, novelláival, verseivel nem ma-
rad a pesti irodalmi élet eszmetermékei mögött, 
amelyekből most teljesen izotáltan állunk. 
Megrendelhető Kolozsvárt, Szentegyház-utca 3. 
sz. Kérje minden kávéházban, tőzsdében. 

— Az aranysarkantyús vitéz szaba-
dulása. Vén Zoltán aranysarkantyús vitéz, ki 
a polgári életben tanító volt, mint egyszerű 
tartalékos közlegény voiiult be és rövid időn 
alatt főhadnagy  lett, megszerezte az összes 
hadi kitüntetéseket éa a koronázáshoz arany-
sarkantyús vitéznek ütötték. Az elmúlt télen 
a székely hadosztályba állott be és ott meg-
sebesült. Felgyógyulása után internálták, mig 
aztán most az igazoltatást idő leteltével ót is 
szabadon bocsájtották. Vén Zoltán ismét vissza-
tér régi pályájához és meg ia nősült. 

— A székely tanács Szegeden jóté-
konykodik. A budapesti Székely Nemzeti 
Tanács tngjai az ország különböző részeiből 
Szegedre menekültek és a szegedi Székelv 
Nemzeti Tanáccsai együttesen megalakítottak, 
újból életre hívták az országos Székely Nem-
zeti Tanácsot, mely minden politika kizárásá-
val tisztán humanisztikus működést fejt  ki. 
Célja a székelye g és magyarság segélyezése 
és elhelyezése. Az uj életrekelt tanács elnöke 
Ugrón Gábor volt belügyminiszter. 

— A Ludovika akadémia növendekelt 
nevelési munkara Ítélték. Budapestről ke 
rüló uton, de teljesen megbízható forrásból 
azt jelentik, hogy az imént lezajlott ellenfora-
dalomban részvett Ludovika akadémiai tiszte-
ket a kommunisták letartóztatták, de még nem 
ítélkeztek fölöttük.  A 280 akadémiai növendé-
ket a forradalmi  törvényszék nevelési munkára 
Ítélte éB valamennyiüket ssabadon bocsátotta. 
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— A aaékely éa a len. A csikszentmár 
toni román katonai parancsnokság a községi 
elöljárósággal kidoboltatta, bogy aki az erdő-
ket rongálja vagy fát  lop, szigorú büntetésben 
részesül. A községi dobos a rendeletet igy 
adta vissza: Aki az erdőt rongálja vagy onnan 
fát  lop, 1000 Leó pénzbüntetéssel t>ujtatik. 

NYÍLT TÉR.*) 
Felhívás. 

Alólirott  a „Csíkszereda  és Vidéke  Tiszt-
viselőinek  Fogyasztási  és Értékesítő  Szö-
vetkezete11  folyó  évi julius 0-iki  közgyű-
lésében vizsgáló-bizottság  kiküldését  indít-
ványoztam. Mint  ilyen felkérem  az összes 
üzletrészeseket,  hogy a 21-én (hétfőn)  dél-
után 2 órára elnapolt  közgyűlésen  szíves-
kedjenek  személyesen megjelenni,  még ab-
ban az esetben is, ha ezen folytatólagos 
közgyűlésre  bárkinek  meghatalmazást  ad-
tak  volna. 

A „valóság"  kiderítésének  közvetlen 
meghallgatása  elegendő  indok  arra, hogy 
sürgős  munkáját  egy pár órára mindenki 
fellüggessze. 

Tisztelettel: 
Hajnód  lynács, 

részvényes. 
*) £ rovat alatt közlöttekért uem vállal fele-

lAsséget a Szeik. 

Pályázati hirdetés 
a gyergyóalfalui  róm. kath. segedkántor-

tanitoi állásra. 
ÉVI JAVADALMA: 

Aj 1. A „Nevelés alapiból K G00 — 
2. Iskolai pénztárból . . K 200.— 
3. Alapitv. misék kamataiból K 15.38 
4. Stóla K 50.-
5. Két marba és sertés legelt, jog K 9.20 
6. Többi állami kiegészités. 

B) 1. Kerti illetmény . . . . K 20.— 
2., Megfelelő  lakpénz, esetleg természetbeni 

megfelelő  lakás. 
Kötelessége: a kántori teendők végzése a 

szükséghez mérten és az iskolaszék által ki-
jelölt osztálynak vezetése. 

Pályázati határidő julius 30. 
Kántori próba augusztus 3-án délelőtt a 

uagymisénél. 
(Jyergyóalfalu,  1919. évi junius hó 30-án. 

Salati Ferenc s. k., 
2—3 iskolaszéki elnök. 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
Caikszépvizen a Piaciéin levő 

belsőségemet, a raj'a levő földszin 
tos kőház-, melléképületek- és kerttel 
1919. évi julius hó 27-én déluián 
2 órakor Caikszépviz község házánál 
készpénzfizetés  mellett elárvereztetem. 

Feltételek az árverés napján bete-
kinthetők. 

Zakariás Qerő. 

A Csikvármegyei Közkorhaz keres 
egy ápolónőt és egy 
k ó r h á z i s z o l g á t . 

X j e D a e t u . á , z a e p á x i s . 
S z o l g á l a t b a l é p é s a u g u s z t u s 1 - é r e . 
Jelentkezzenek i kórházi gondnoknál a hivatalos Arák alatt. 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
Csiktaplocza községben levő épü 

letes belsőségemet 1919. évi ju 
lius hó 27 én délután 3 órakor, a 
helyszínén (Országút mentén) készpénz 
fizetés  mellett elárvereztetem. 

E r ö u János. 

Artealtóa. 
Minden hírlap és nyomtatvány, ami egy vár-

megye területén jelenik meg, agyszintén a szini- és 
mozgókép-előadásoknál, megjelenés és bemutatás előtt 
a kéziratot a megye székhelyén levő cenzura hiva-
talnak bemutatandó, mivel a cenzura engedélye nél-
kül semmi sem jelenhetik meg illetőleg elő nem ad-
ható. Az ez ellen vétők viselni fogják  a legszigorúbb 
következméuyeket. Olyan városokban, ahol ceuzura 
hivatal nincsen, a cenzurálást a helyőrségi parancs-
nokság fogja  végezni. 

HIRDETMÉNY. 
Tudomásra hozatik, hogv a Csíkszeredán felállí-

tandó clvllcenzara hivatal részére kerestetnek a kö-
vetkező alkalmazottak : 

Egy cenzur főnök  havi 1200 korona fizetéssel. 
Három ceuzur a telefon  és távirdához (a postahiva-
talhoz és állomáshoz) havi 1000 korona fizetéssel. 
Egy ceuzur az állomáshoz (levél osztályhoz) havi 
800 korona fizetéssel.  Nyolc cenzur a postai levél 
osztályhoz, havi 800 korona fizetéssel.  Egy nyomtat-
vány és hírlap cenzur havi 800 korona fizetéssel.  Egy 
cenzur a mozgókép és szinelőadásokhoz, havi 700 
korona fizetéssel. 

Ezen állásokat betölteni szándékozóknak a követ-
kező feltételeknek  kell megfelelniök. 

1) Románoknak vagy elrománosodottaknak kell 
lenniök. 

2) 18 és 40 év közötti korral kell birniok. 
3) Iskolai képzettségük négy középosztály kell 

legyen és a románnyelven ki vii I birjak a magyar 
nyelvet. 

Azok, akik ezen állásokat betölteni óhajtják 
jelentkezzenek a csikszeredai helyőrségi parancsnok-
ságnál bármely hétköznapon délelőtt 7 órától dél-
utáu 7 óráig. 

Hölgyek is felvétetnek. 
Csikszereda helyőrségi parancsnoka: 

Radianu, asázadoa. 

Szám: 1362—1919. 
mj. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavainak alap 

szabálya 6- és 14. §§ ai alapján felhí-
vom mindazokat, kik a „Ruházati", „Ló-
beszerzési" és „Ipar" alapból az 1919— 
1920. tanévre kiosztandó, alább felsorolt 
ösztöndijakat vagy segélypénzeket el-
nyerni óhajtják, hogy kérvényüket hoz 
zám 1919. évi augusztus hó 6ik 
napjáig adják be. 

A később beérkező kérvények nem 
fognak  figyelembe  vétetni. 

Betöltés alá kerlllnek az alábbi 
ösztöndijak: 

A) a Ruházati alapból: 
Egy 600 K bányászati ösztöndíj, 
Egy 600 K bölcsészeti 
Egy 600 K erdészeti „ 
Egy 600 K gazdászati „ 
Egy 600 K jogi 
Egy 600 K műegyetemi „ 
Egy 600 K művészeti „ 
Kettő 1200—1200 kor. ösztöndíj az 

orvosi fakultásra. 
Kettő 300-300 kor. ösztöndíj erdő-

őri szakiskolára. 
Kettő 300—300 kor. ösztöndíj reál-

isk. tanulók részére. 
Kettő 160—160 kor. ösztöndíj siket-

nomák részére. 
Egy 400 kor. ösztöndíj középipar 

isk. tanulók részére. 
A Madár Imro-féle  263 kor. ösztön-

díj gimnáziumi tanuló részére, 
ü) a Lóbeszerzési alapból: 
Kettő egyenként 600-600 koronáé 

ösztöndij egyetemeken, akadémiákon, 
vagy felsőbb  tanintézeteken tanuló ifjak 
részére. 

Kiosztás alá kerülnek a következő 
segélypénzek: 

C) a Ruházati alapból: 
Az erdészeti, bányászati, gazdászati, 

műegyetemi, müipari, művészeti, jogi, 
orvosi és böícaészettani felsőbb  taninté-
zeteket hallgató s kellő előmenetelt 
igazoló tanulók között 200—400 koro-
náig. 

D) a Lóbeszerzési alapból: 
Gimnáziumot, reál- és ipariskolát, 

tanitó képezdét, valamint erdészetet, 
bányászatot, gazd tazatot, műegyetemet, 
mü'purt, jogot, orvostant és bölcsészet-
tant. hallgató s ke! ő előmenetelt igazoló 
csikvármegyei a .̂é\ely huszár családok 
fiuágon  való l"szárraazói között 60—200 
koronáig terjedő összegű spgélypénzek. 

E) az Ipar alapból: 
200—400 koronás segélypénzek a 

felső  ipariskolák s ipari szakiskolákban 
tanuló s keiló eredményt igazoló csik-
megyei származású és illetékes székely 
tanulók között. 

Állami vagy bármely más állandó 
támdjjat vagy segélyt élvezők támdijban 
egyáltalán nem, segélyben pedig 200 
koronáig részesíthetők; e körülmény 
tehát a kérvénynél elfogadhatóan  iga-
zolandó : 

A lóbeszerzési alapból kérelmezők 
tartoznak huszár családból való szárma-
zásukat igazolni s ezen kivül még is-
kolai és vagyoni bizonyítványt is be-
csatolni. 

A Ruházati és Ipar alapból folya-
modók előmeneteli éa vagyoni bizonyít-
ványokon kivül kérvényeiknél tartoznak 
igazolni, hogy C'ikvármegyében szüle-
tett székely származású és e megyében 
illetékességgel biró szülők gyermekei. 

Kellően fel  nem szerelt kérvé-
nyek nem fognak  figyelembe  vé-
tetni. 

Ugy az ösztöndíjak, mint segélypén-
zek csak az esetben folyósithatók,  ha 
segélyezett beiratkozási bizonyítványát 
az igazgató tanácshoz bemutatja. 

A bizonyítványok alapján az ösztön-
díjak havi utólagos részletekben; 200 
koronánál kisebb segélypénzek (a Ló-
beszerzési alapnál 100 koronánál kisebb) 
az iskolai év elején egy összegben; a 
200 koronánál nagyobb, (a Lóbeszerzési 
alapnál 100 koronánál nagyobb} segély-
pénzek kettő egyenlő részletben az is-
kolai évszakok kezdetén lesznek kiutal-
hatok. 

Ösztöndijasok kötelesek évvégi bi-
zonyítványaikat az igazgató tanácsnak 
bemutatni s ki ezt elmulasztja, vagy 
kellő eredményt nem igazol, ösztöndiját 
elveszíti. 

Tekintettel arra, hogy a megválto-
zott viszonyok folytán  az alapszabályok 
6 — 14 §§-ai szerint rendszeresített ösz-
töndijak és segélypénzek a nevelés 
ügyét nem kellően szolgálják, amennyi-
ben az ig. tanács ezen álláspontot szin-
tén magáévá teszi, ugy az ösztöndíjak, 
miut a segélypénzek ez alapszabályban 
megállapított összegek háromszorosában 
fognak  adományoztatni. 

A Lóbeszerzési alap kamatjövedel-
mei az ösztöndijak és segélypénzek ily 
mérvű felemelését  előreláthatólag nein 
engedik meg, felhivatnak  azért mind-
azok a folyamodók,  akik a •Lóbeszer-
zési" alapból akarnak ösztöndijat, vagy 
segélypénzt elnyerni, hogy kérvényeik-
ben kifejezetten  azt is kérjék, hogy a 
mennyiben a Lóbeszerzési alap kamat-
jövedelmei a tervezett felemelést  nem 
engednék meg, segélyezésük a Ruhá-
zati alapból történjék. 
Csikvármegye magánjavai igazgatósága: 

Csikszereda, 1919. évi julius 14-én. 
Igazgatóság. 
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f V E R E S S S Á N D O R 
* POOOBVOS 
ţ Bendel naponta délután 2—e óráig, 
^ Csikasereda, Mikó-utca 34. sz 

D r . ^ 

3 - 3 J 
Eladó 100—150 drb nyúzni való 

berbécs és meddő juh. Kisebb 
vétellel is adatik el (10 kint, 20 kint) 
Sántha Lajosnál, Mikóujfalun. 

2—4 

Kerestetik egy vizsgázott gépész, 
aki a motorgáp kezelésében jártas 
előnyben részesül. Ajánlatok Moskó 
Jakab Madéfalva  cini re küldendők. 

2 - 3 

Bardócz Márton csikszentsimoni 
korcsmaja részére egy ital 
mérőt keres, cipész vagy azaba 
előnyben rezesül. 2—5 

a Már most lefogadunk  elöjegy- ^ 
0 zéseket ősszel szállítandó q 
© 6 sz. váltóekékre © 
Q fagerendelyü  ekékre © 
O 2 és 3 ta qu boronákra ® 
© répavágókra és @ 
Q szecskavágókra. @ 
O Viszonteladóknak árengedmény! © 
® Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja ® 
w S f i n s i s z e n t e v ö r e v .  1 — 1 • i 

Szabadonfutó  férfiésnöikerékpár 
eladó. Mikó utca 23. sz. alatt. 

FflJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tră-
iri in, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becŝ a pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 
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É S z t a n k ó Z o l t á n | 
^ O O e r d ő m é r n ö k , P 

EládÓ Szentegyházasfaluban, 
özv. Perentzy Andorn̂ na1 gy teljes felszerelésű  9 jó karban levő 

benzinmotor-gép m«*h 
egy gyapjufésülőgéppel 

egylltt. Értekezni leliot. otl helyben vagy 
Csíkszeredán, Mikó utca 31. sz. a. 

(Mehéazgazdaaág). 5-5 

I 
I 
I 
I 

Értesités! 
Székely és Réti t S S K , , 
előnyösen ismert cég, intezetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek minő-ég és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

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

Csikszereda. 

Ü Szappan főzéshez 
1 100°]o maró-szóda 

kapható nagyban és kicsinyben 

Karda Gyulánál, Csitedálian. 
H  $ 

O O C s i k s z e r e d á n + 
Apaffy  Mihály-utca 38 sz.a. 

^ (CöiliSíeredai T. Pénz'ár mel.eft). I I 
Sz. 584—1919. 

kj. 
Hirdetmény. 

Közhirré tétetik, hogy a Csikszenr-
király község határában 1919. évi ju-
nius hó 16-án felfogott  1 drh S —9 év 
körüli söté tpej herél t ló, homlokán 
csillag, jobb hátsó lába csuklóba fehér, 
ha jogos tulajdonosa addig nem jelent-
kezik h községházánál, 1919. évi ju-
lius hó 28-án délelőtt 10 orakor meg-
tartandó árvt'réseu az 1894. évi XII. 
t c 105. § a alapján el fog  adatni. 

Caikszentkirály, 1919. évi julius hó 
14 én. 
Kovács Béla, 

jegyző. 
Ferencz Lázár, 

bíró. 

« Csit- vaiy I v a r h e l p o e területen £ 
« 4 0 — 5 0 k a t . h o l d » 
# k a s z á l ó é s l e g e l ő & 
H k e r e s t e t i k m e g v é t e l r e . ^ 
g Cim a kiadóhivatalban. 1-3 ^ 

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

Nagymihály Sándor caikszeredui, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi éB kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 

5 0 -

Uj gépjavító- és szerelő-műhely I 
Van szerencsém a t. küzönsé» tudomására hozni, hogy a Ganz-
féle  villamos cégtől kiléptem s Csíkszeredában a Mikó utca 16. sz. a. 
(Szabó Ferenc ur házában) egy a mai kor igéuyeinek megfelelő 

Géplakatos és gépjavító műhelyt 
létesítettem, hol elvállalok minden e szakmába vágó munkát, va-
lamint. vízvezeték, szivattyúk javítását, fürdőszoba  berendezés ké-
szítését és mindennemű mechanikai munkát, a legszolidabb árak 
mellett. — Szíves pártfogásukat  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

Kürthy Lajos gépész és géplakatos 
C s í k s z e r e d a , a^iicó-vitca 1.6. s z á m . alatt . 

3-
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FEDEL-CSEREP 
I-ső rendű anyagból 
készült, kapható :-: 

Sárossy Gyula 
cement fedél-cserépgyáráb  n 

Gyimesbükkön (Csikmegye). 
1—4 

Myomatott Vákár b. könyvnyomdájában, ftdkaiwTvdábaii. 

AJÂNUUK I-A MINÖSÉ6Ü 

( S É P O L A J U N K R T 
a közeli cséplési idényre 

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
SEPSISZENTGYÖRGY. 2 - 5 

Cenzúrázva: 8ublt Joaa Fradi. 




