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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, kí)Z<iAZl)ASA(H ÜH TA HSAI) ALMI HKTILAP 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vakar L. könyv-éa papirkereskedese Csiks/ereda. 
Uova a lap szellemi részét, illető miudeu közlemény, 
.'alamiul hirdetések és előti/otósi dijak is kiild<;nJ;>». 

Megjelenik minden vasárnap. 

Kwiolős szerkesztő: Dr. KLTHRS GYULA. 
Laptulajdonos: VÁKÁR L. 

SiíófiBetcsi  ár : Kgés/. évre 20 kor. (Külföldre  24 K) 
Félévre |0 kor. Negyedévre 5 kor. 

ríir.lotcs; dijak a l « g o l c a ó b b a n Beánittatuak 
''•.csirátok nem adatnak vissaa. 

orsz-go.-i propaganda bizottság küldötte le és 
•zokat a Nemz-íti Tanács ód a fókormánybiz-
iosság terjes/totm. Dr. Kérdsz »zt vallotta 
ugyan, ho^y a röpiratokat elégette, mert azok 
s«T»iut"k a királyi családot. 

Az ügyész déli egy órakor szünetet kér' 
Eluök az illési fölfüggeszti.  D. u. három óra-
kor folytatják. 

Az ítélet 
Hétfő  délután háromuegyed 5 urakor kezdte 

meg dr. Iiucíáu a védőbeszédet. 

A három óráig tartó védóbeBzéd után 
Apathy István egy 20 perces védőbeszédet 
moadoit, amely mély benyomást keltett a bal-
gaságban. 

Apathy beszéde után az elnök felállt  ós 
felolvasta  azokat a kérdőpontokat, amelyekre 
a bíróságnak í'-k'lni kellett. A bíróság ezután 
visszamaradt Ítélethozatalra. 

Apáthyt a taaácskozás alatt kivezették a 
folyosóra,  ahol egy falócán  ülve Janovica Je-
növei és orvosával beszélgetve várta az Ítélet 
kihirdetését. Kissé izgatott volt és folyton  di-
gitálist szedett. 

Egy negyedórái tanácskozás utáu a bíróság 
bevonuit » s kihirdette az Ítéletet. Apáthy az 
itelet kihirdetésénél num volt jelen. 

Az elnök a vádlott távollétében egy papi-
rosról felolvasta  a bíróság határozatát az öt 
vádpontra: 

1- Vetkes-c Apáihy látván a Bzékelyek to-
borzásában V — 3 igen és 2 nem. 

2. Vetkes-e Apáthy látván a felségsértés-
benV — Igen. 

3. Vetkes-e Apathy lázi tó röpiratok terjese-
tésebenV — Igen. 

4. VétkeB-e Apáthy a c ganyii mészárlás* 
biiU V — Nem. 

5. Kuyhitó körülmények vannak-e ? — Igen. 
Mindezek folytán  a bíróság Apáthy Istvánt 

öt évi fogházra  ítélte. 
A bíróság ezután kivonult. Apáthyt beszó-

iiiották és a jegyző közölte vele az ítéletet. 
Apáthy lstváu felebbezést  jelentett be az 

ítélet ellen. Ezután szuroayos őröktől körül-
véve visszakísérték a kórházba. 

A román nagyfőhadiszállás  hiva-
talos je len tése . 

Julius 22. 
1. Keleti hadszíntér: Az egéBZ Dnyeszter 

mentén kölcüöuös fegyver,  gépfegyver  és ágyu-
barc. 

Öt évi fogházra ítélték Apáthyt. 
Befejezték  a bizonyítási eljárást. — Az iigyéez 
a roman nép és katona k lázadásra biiá9aval 

vádolta Apáthyt. 
Hétfőn  délelőtt kilenc órakor folytatták  az 

A páthy - ügy tárgya) ását. 
Az utolsó tanuk. 

Gróf  15éldy Kálmán az ebö tuuu. A román 
hadsereg előny omulásakor Z ibón t;:ziózkod-
lam. Arról, hogy a magyarok ellenuilásra ké-
szültek, mitsem hallottam, sziniugy nem tu 
dok semmit a fókormánybiztossf'g  eilenulíábi 
rendeltéről. 

Szabó és lirüll hadnagyok, a kolozsvári 
neiuzetőr.-;eg parancsnok ni előad; ák n«*keiu, 
hogy vaiauii jegyzőiönyv :t!t>irasára ki.riék 
fel  öker, melyben azi keiktt volna biz-
tositaniok, hogy Apáthy ellenállást rendelt 
el az esetre, ha a románok átlépnék a 

demarkációs vonalat. 
li nó Jósika János a főkormúny  biztosságnál 

a közélelmezési ügyosztályba volt Leosztva. 
Miu>ú:i fonciaui  beszél, réfcztvett  a fraccia 
összekötő rlnzttel folytatott  tárgyalásokban. 
Apáthy es B-rthtlot között franciául  folyt  a 
tárgyaiád és igy j itt létre a megegyezés 
N-cu cea tábornoknak az egyezsegiöi fölteile-
nül tudomása volt, mert amikor má^ap a 
főkormánv  biztos úrral fölmentünk  hozza, egy 
papírlapról ugyanazokat a pornókat oivaata fel, 
amelyekben Apáihy Beríh. lotial megegyezett. 

B-jlbu hadnagy meg nem jelent lanuvailo 
másat feoivassák. 

A védő néhány irat felolvasását  kivárj:?. 
Kire az elnök Rozin jegyzővel felolvastatja 
Apaihy Istvánnak Xeculcea tábornokkal Ko 
lozaVar in<*gszailása előtt folytatott  francia 
uyelvü üz< netváitásait. 

Muuteauu ügyész vadbeszede. 
E nök a bizonyítási eljárá-t befejezettnek 

nyilvHoitja es M óra 45 perckor felszólítja 
Muuteanu ügyiszt, hogy terjessze elő vádbe-
szédét. 

Nagy pátho-xzal ismerteti Apáthy politikai 
múltját és a román n^p helyzetét Erdélyben, 
mégis bungsulyoz/a, hogy a vád képvisoleté-
ben n^m a gyűlölet es a szenvedély vezeti. 
Apáthy a forradalom  előtt mm volt felelős 
állásban, ms gis egesz politikai tevékenységé-
vel és lekiutélyével a románok előuyoiuuiá-
sáért en nemzeti jellegüktől való mgfosztá 
sáért szállott sikra. Ismerteti az Kidéiyi Szö-
vetség akcióját, egy pár részletet olvas fel 
Apáthy nak a nemzetségekről irt munkájából 
és hirlapcikkeiból. Traian császárnál kezdi a 
román nép erdélyi történ>tlmóuek ismertetését, 
amelynek az a concluziója, hogy a románok-
nak történelmi joguk van Erdélyre 

Ismerteti a 

forradalmat,  a nemzeti tanácsok keletkezését, 

a gyulafehérvári  liai.'ruz-itot, Jászi Osztar 
politikáját. A kolozsvári Magy ar NemsíMi 'i\i-
nacs. Apathy vezetése alatt Siegler tábornok tói 
követeli»}, lio^y isnií'ije el a Neiezmi Tanáes 
hatalmát. Majd esküt követeli a román kato-
náktól a magyar áilamra. Bi?onyitani akarja, 
hogy Apáihy István a kormány r*. ndelete elle 
uere bi'ie.-.vatkozoit ugy a kiizisazgatási, mint 
a katonai hatóságok hat.'.;köiv.ho. Katonai 
rendeleteket adott ki. A fegyverek  *•« muníció 
felett,  továbbá a katonaság fölött  diszponált. 
A bi'igtádi fegyvi.Tázüneti  szerződés elrendelte 
a demarkációs terület kiüriiesít és a hadi-
anyagok üssz-'üj Ujtesót. Apathy a megszátloti 
területről is ujoncozást rendéit el é,s hadisze-
rek feleit  reiidelki-zi-'tt. Dr. l'op Julián igazolta, 
hogy Ap'.thy runleluiero sok lőszer jött Ko-
lozsvárra es igazolta azt is, lio^y a N -uueti 
Tanács rendrlkezeseiról A|Kith}uak tudni kel-
lett, minden az ő tuikával s az ó akarata sze 
rint történt. 

Majd kulüu akció' indítóit a székelyek to-
borzására. 15 toborzó* tisztet küldött ki. A 
megérkezett székelyekhez gyújtó beszedet 
intézett. 

Kratochvvül, miut katonai főparancsnok, 
mindezekről nem tud, ketscgtelen tehát, hogy 
Apáihy István e részben is oukeuyescu intéz-
kedett katonai ügyekben. 

FelOiViiăoa lapokból Ap iihycak a széke 
lyekli'iz intézőit bej-z-.dét. A szek«iyek garaz-
dalkodiak a romuuok eileu. Letéptek a kokár-
dákat. tiyiikoîiak, forogattak.  Dr. Pop 
Juiiáu iga* oh:-, hogy a Nemzeti Tanács szo-
cialista tagjaival szemben Apathy a székelyek 
pártjára áliotr. A branvickói eseíért az iratok 
szí rint ö t'tileiós. Kraiocbvviil erről &em tud. 
Világos tehát, hogy Apathy itt is önkeuyeseu 
rendelkezett. 

December 22-én a népgj ülésen tartott bu-
szodéban. bár uem szó szeriül, do lényegeben 
azt mondott.), amit Kelekán tauu vallott. Igyek-
szik bebizonyítani, hogy Keiekán tanú helye-
st n vette ki Apáthy beszédének értelmét. 
Apathy bizonyára gondoskodott arról, hogy 
beszéde a lapok bau ináakép jelonjék mt;g. 

Áttér a röpiratukra. Apáthy megkisérwlte, 
hogy a román nép .'t és a katonákat lázadásra 
birja röpiratok és plakátok utján, amelyekben 
a királyi családot is becsmérelte. A Frátii 
Români cimü röpirat Kolozsváron készült. A 
védő ós tanuk szerint Vince rendelte. Ter-
mészetes, hogy ezt most Vincének tulajdouit-
ják, aki a vizsgálat alatt eltűnt. A Nemzeti 
Tanács és a kormánybiztosság óriási akciót 
folytatott  röpiratok utján. Kétségtelen, hogy 
ezek részbon Kolozsvárt készültek, részben az 
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2. Nyugati hadazintér: A magyarok az 
egész Tisza-fronton  ádáz támadást kezdtek 
etöórseink ellen. Kemény harcok folynak  Tí-
már, Rakamaz, Tiszadob, Tiszadada, Szabolcs, 
Tiszaeszlár éB Kőrösmindszentnél. 

Julius 23. 
Keleti front:  Kölcsönös puskatüzelés az 

egész Dnyeszter-fronton. 
Nyugati front:  A harcok elkeseredetten 

folynak  az egész TiBza fronton. 

Sai&k&ai es ték. 
A negyedik színházi hét is meghozta a 

maga változatos műsorával a kívánt sikereket 
egyrészről és az óhajtott kellemes estéket 
másrészről. 

A megismételt -Tul a nngy krívánonM 
«gy pár vígjáték, illetve bohózat követte. Kö-
zülök „A kisasszony férje*  Déry Gizi jutalom-
játékául került szinre hétfőn.  A mindig ked-
ves és temperamentumos művésznőt virág és 
taps egyképpen melegen ünnepelte. Az ilyen 
csak párbeszédekben gördülő darabok azonban 
áitalában kevésbé vonzák a nézőket, bogy ne 
írjuk: kevésbé sikerülnek inint az olyanok, 
amelyekben a mozgás és hangok ritmusa ia 
közrehat, hogy az önfeledt  illúzió színes 
vizeibe szálljanak a lelkek Bizonysága 
ennek a „Gróf  Rinaldó* második előadása, 
amely csütörtök estét a hét legkiemelkedőbb 
pontjává avatta. Ritka szép közöoség tömör 
sorai előtt zsongta végig Szirmai lágy tónusu 
muzsikája azt a furcsa  lovagkori történetet, 
fmelynek  hősében, Rinaldóban Sebestyén egyik 
legjobb alakítását végzi. Mellette és körötte 
azonban többen jelentós szerephez jutunk 
iDéry G., Darázs p'd.i g a darab tengelyének 
forgópontjai:  F. Csók Vilma és Légrádi Pál. 
Helén színes, meleg melódiái igazán sziveket 
fogók  B a „Rózsákkal nyiló hajnalon"... fino-
man nüanszirozott akkordjai zenei fülekből 
soha el nem szállnak. „Királyné!" hangzik fel 
a megbűvölt Rinaldó csodálata egy helyt. Igaza 
van. O mondja a darabban a legszebb bírála-
tot Csók Vilma-Helénről. S hogy ne csak a 
magunk benyomását rögzítsük: Légrádiról is 
megírhatjuk Kereszthy gróf  mesteri tnegele-
venitésével kapcsolatban, hogy egyhangú elis-
merés koszorúja fonódik  — észrevétlenül tán — 
homloka köré. A nagy közönség a legjobb 
kritikus. Megérzi az, melyik darabot érdemes 
kétszer megnézui s a töuieglélek sajátos ér-
tékelő megnyilatkozása, mikor a személyek 
között ezt a nevet kereBik: Légrádi. 

Természetes a többi darabokban is volna 
aláhúzni való. Igy pld. a .Mozgófényképek"-
ben Rácz K. Kaján Tóbiása erős plasztikával 
dolgozott, Márton S. szintén többször volt elő-
térben. A pénteki „Hejehuja báró"-ban pedig 
Baranyai Maucit csokrok is üdvözölték Nud 
csinoB kis szerepében. 

- - - — — — - -

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kéretnek  a t. színházi  bérlők,  hogy a 

bérlet  ősszeg  második  részletét  e hóban 
Pototzky  Pál úrhoz befizetni  szíveskedjenek. 

— A kath. papság köréből. Ujlaky Já-
nos marosvásárhelyi róm kath. s>:gédl<-lkészt 
Mailáth püspök Csikkarcfalvára  phbmos helyet-
tesé nevezte ki. 

— Rablógyilkossag. Egy kegyetlenül 
végrehajtott rablógyilkossá^ foglalkoztatja  vá-
rosunk közönségét. László Dénes csikszeredai 
lakos szekerével Barc«ai Dénes részére Brassó-
ból árukot szállított. Útközben Szászhermány-
nál eddig ismeretlen tettesek megtámadták, 
lovait feltartóztatták  és őt a halántékára mért 
egyetlen revorverlövéssel megölték és kirabol-

ták. Holtetemét az úttest mellett, a gabona 
között kapták meg, ahonnan BrasBÓba szállí-
tották. A lovak, szekér és az áruk nyomtala-
nul eltűntek. László Dénes zaebében találtak 
még 300 korona készpénzt, amit a rablók való-
színűleg sietségükben nem vettek el. Pallós 
Anna férjét,  özv. László AndráBné fiát  gyászolja 
a tragikus véget ért fiatal  emberben. László 
Dénes csak két évvel előbb házasodott meg. 
Egy kis árvát íb hagyott hátra. Holttetemét 
hozátartozói hazaszállították éa folyó  hó 25-én 
általános részvét mellett temették el. A tette-
sek kiderítése iránt a nyomozás folyik. 

— A Brassót Lapok szerkesztőjét át-
adták a hadbiró8ágnak. Az Universul irja: 
A „Brassói Lapok" letartóztatott szerkesztőjét 
dr. Szele Bélát átadták a román kir. hadbirö-
ságnak. 

— Köllő volt alispán gyásza. Gyergyó-
szentmiklósi id. KÖHó Ignácz 48-as honvédhu-
szár, földbirtokos,  kiérdemiilt községi főbíró 
életének 94-ik évében Gyergyócsomafalván  el-
hunyt. A néhaiban, kit nagy részvét mellett 
temettek cl, Köllő Iţnâcz volt alispán atyját 
gyászolja. 

— Ferdinánd cár tiz millióját konfis-
kaltak. Az angol bíróság, mint Londonból 
jelentik, akként ítélkezett, hogy Ferdinánd volt 
bolgár cárnak lotétbe helyezett tiz millió frank 
értékű papírjai az angol kincstár javára elko-
boztassanak. 

— Hogy történik a fehérhátu  pénzek 
lebélyegzése? A mult számunkban közölt 
lebélyegzési rendelettel kapcsolatosan értesí-
tenek, hogy julius 25-étől augusztus hó 2 áig 
minden bank köteles revers (nyugtatvány) elle-
nében a fehérhátu  pénzt átvenni lebélyegzés 
végett. A kifizetés  más lebélyegzett pénzjegy-
ben 2—3 héten belül történik. Minden bank-
jegyre ráírják a tulajdonos nevét és lakását, 
ba esetleg hamis lenne a pénzt, ugy visszaad-
ják neki. 

— Vilmos császár a vádlottak pad-
ján. Lloyd Gtorge a brit alsóház csütörtöki 
ülésén bejelentette, hogy Vilmos császárt pörbe 
fogják  és pedig a békeszerződés i}87 cikke 
alapján, mint aki a nemzetközi adott szót és 
a szerződések szentségét megsertette és hábo-
rút idézett föl.  A bíróság uz Egyesült Ádámok, 
Nagybrittánia, Fr nciaország, Itália és Japán 
képviselőiből fog  állnia. A császár kiadatása 
végett a szövetségesek kollektív jegyzéket in-
téznek a holland kormányhoz, mely már eddig 
u kénytelen voit Amerongenben a császár őr-
ségét megnövelni és vezérkarát megcsökkenteni. 
A kiadás után, amiben nem kételkednek, Vil-
mos császárt angol hajó viszi el Londonba, 
ahol a bires régi torouyban helyezik el. Védőt 
szabadon válaszhat Németország egykori hatal-
mas imperatOM. Az amerikaiak csak azon fel-
tétel alatt járultak hozzá Vilmos volt caászár 
elitéléséhez, ha nem alkalmaznak halálbünte-
tést éB a iárgyalást nem Párisbnn, hanem Lon 
donban tartják meg. Abban az esetbi u, ha a 
volt császárt bűnösnek találják, a szövetsége 
sek egy mesazi szigetre fogják  Bzámüzni, 

Mibe került a győzelem? A Viitorul 
a központi hatalmakkal háborúban volt álla-
mok statisztikáját közli, mely Hz<-rint a köz-
ponti hatalmakkal ellenséges viszonyban volt 
államok összesen 4,411.700 halottat vesztettek. 

— Torzszülött. Egy bukaresti lapban 
olvassuk, hogy oit egy asszony halott gyer 
meket szült, melynek nem volt orra és felső 
ajka, kezén, lábán 6—6 ujja van éB a fejét 
h»j helyett vékony bőr fedi. 

— Bankhivatalnok lett a német csá-
szár fia.  A bukaresti Orient közli: A Natio-
nal Zeitung irja, bogy Vilmos Ágost herceg, a 
császár negyedik fia  egy berlini bankban al-
kalmaztatását kérte. A császár fiát  a bankba 
fel  's vették kezdő hivatalnoknak. 

— Egy ebéd 137 leu. Egyik bukaresti 
újságban olvassuk, hogy ott egy kerti vendég-
lőben egy ebédért, melyben többek között két-
féle  aült éa egy fél  liter bor ára ia benfoglal-
tatik, 137 leube került. 

— Aki nem birta elviselni hazája 
szégyenét. Weisslor Adolf  német jogtudós, 
mint egy hallei távirat jelenti, megölte magát. 
Hátrahagyott levelében arra kérte hozzátarto-
zóit, hogy fejfájára  csak annyit írjanak Itt 
nyugszik egy, aki nem birta elviselni hazája 
lealacsonyítaná*. 

— Az első hétemeletes ház Magyar-
országon. Budapesten csak nem rég enged-
ték meg az 5 emeletes házak építését. Ujab-
ban 7 emeletes házak építését is megengedik. 
Most építik az első ilyen felhőkarcolót,  amely 
november elsejére elkészül éa nein kövesebb, 
inint 2000 szobát fog  tartalmazni. Az építke-
zés költségei meghaladják a 12 milliót. 

— A legsötétebb szamok mióta a 
világ föan  áll. A francia  kamara költségve-
tési bizottságának előadója részletes jelentést 
tett a franciák  háborua vérveszteségéről, mely 
ltok főbo  adatait nemrég már közöltük. A 
francia  köztársaság 1914. évi augusztus bú 
2 ától 1919. évi január hó elsejéig mozgósított 
195 ezer tisztet, 7 millió 740 ezer csapatbelit. 
2G0 ezer északafrikai  benszülöttet és 215 ezer 
gyarmatbelit, összesen 8 millió 410 ezer em 
bert. Ezek közül meghalt 62 ezer tiszt, egy 
millió hatezer európai, 27 ezer északafrikai, 
7800 gyarmatbeli, összesen 265 ezer 300. El-
tűnt 2500 tiszt, 246 ezer európai, 9 ezer afri-
kai és 7300 gyarmatbeli, összesen 205 ezer 
300. A halottak és eltűntek száma egymillió 
355 ezer (16 2 százalék). Franciaország min-
den 28 lako ára egy harctéri halott esik. Nagy-
brittánia lAngiia, Skótország és Írország) hábo-
rús vesztesége halottakban 618 ezer. Mindeu 
66-ik lakosra esik egy harctéri halott. Olasz-
ország háborús vesztesége 465 ezer halott. 
Minden 79 lakosra egy harctéri halott. Orosz-
ország, a bizoytalan adatok után ítélve, min-
den 107 lakos után , számlál egy harctéri el 
esettet. Az Egyesült Államokban 2000 emberre 
esik egy háborús halott. Ausztria és Magyar-
ország 49 millió lakossából 50 emberre esik 
egy háborús halott; mig az összes elesettek-
száma körülbelül egy millió. Németországnak 
vérvesztesége két millió halott; mioden 3-~> 
lakosra egy háborús halott esik. Az ös»zeha 
Ronlitásból Franciarszág erős vérvesztesége 
tűnik ki. 

— Szolnok városa két tüz közt. A 
bukaresti Progrés híradása 6zerint a Tisza jobb 
partjáu fekvó  Szoluok városa, ahonnan a ma-
gyar támadások a tiszai román frout  ellen 
irányulnak, majdnem teljesen elpusztult. A 
villatnopmü, malmok, a gyárak, a középületek 
jórészt a vörös hadsereg ágyúitól rommá 
vannak lőve. Ezenkivül a lakosságnak négy 
millió korona sarcot is kell fizetnie. 

— A száz évesek hazája. A párisi or 
vosi akadémiában Laurent doktor felolvasási 
tartott, melyben kimutatta, hogy Kaliforniában 
majdnem három millió lakós közül több miut 
háromszáz olyan aggastyán van, akik túlélték 
a száz évet, többen 110—118 évesek, egy in 
dián épen csak 150 éves korában halt meg. 
Laurent dr. a kaliforniaiaknak  ezt. a megelőző 
hoâszu életkorát, első sorban a tiszta levegőre 
vezeti vissza, aztán a rendkívül állandó mér 
sékelt égaljra, végül a talaj reudkivüli terme-
kenynégére, amely ezer évet is elérő fákat 
nevel. 

— Kun Bela életrajzából. A budapesti 
állapotok bőven termik az akasztófahumort  ÍB. 
Ennek egyik hajtása ez a tömör pályamutató 
amagyar kommunisták vezéréről: — Kun Béla 
alant kezdte és fönn  fogja  vegezni. 

— Megszüntetik az állami közjegyző-
ségeket. A román kormányzótanács, miDt 
Nagyszebenből jelentik lapunknak, az egyeB 
közjegyzői állásokat az^rt nem töltötte be, mert 
az a célja, hogy a maayar állami közjagyzói 
hivatalokat megszüntesse. 
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— M e g h í v ó . Ceikazentgyörgy—Bánk-

falva  községek nagytermében 1919. augusztus 
hó 3-án, Fót. Incze Domokos esperes-plebánoB 
25 éve? jubileuma alkalmából, a szegény gyer-
mekek felruházási  alap javára jótékonycélu 
táncmulatságot rendeznek. Belépti-dij: Sze-
mélyjegy IG korona. Családjegy (három sze-
mélyig) 30 korona. 

— Hirdetmény. A nagyszebeni bábaképző 
intézetben szülésznői tanfolyam  kezdődik folyó 
év szeptember 1-én. A tanitás román, német, 
és magyar nyelven lesz. A kérvényhez csato-
landó: 1. Keresztlevél. 2. Iskolai bizonyítvány. 

Orvosi bizonyítvány. 4. Erkölcsi bizonyítvány. 
A kéréseket Írásban, vagy személyeseu szept. 
l-ig kell beadni. Dij 400 korona, ebbe bele-
számítva 5 hónapi ellátás, táska, vizsga és 
oklevél dij. Az intézetben 38 benlakó lesz. A 
szorga'mabok és jómaga\íseletüek ösztöndíjban 
is részt sülnek. 2 surcra való vásznat vigyen 
mindenki. 

— Magyar szó cini'-n egy minden izében 
magas színvonalú uj szépirodalmi lap érkezik 
Erdély és Tiszavidék olvasóihoz. A föltétlen 
komoly szándékú es ritka gerinces folyóirat 
köré a vidék valamennyi értékes irója csopor-
tosul. Ma, sem a Vasárnap Újság, Uj Idők, A 
llét, Az Elet, Nyugat, sem más irodalmi lap 
nem nyújt szellemi szórakozást a magyarnak. 
Ezeknek a szépirodalmi lapoknak elmaradá-
sát van hivatva pótolni a Magyar Szó. Tabéry 
Géza szerkesztésében, a békebeli pestilapok-
kal vetekedő kiállításban, hallatlan gazdag 
tartalommal jelenik meg minden vasárnap ez 
a kitűnő tolyóirat. Eddig Juhász Gyuia, Etnőd 
Tamás, Kuthy, Sándor, Csermely Gj ula, Ligeti 
Ernő, Dutka Ákos, Jávor József,  Branyiczkv 
Dezső, stb. stb. eredeti friss  írásait, Ady End-
rétől Tömörkényig a régebbi nemzedék kevéssé 
ismert, vagy kiadatlan cikkeit közölte a lap. 
Legutóbbi számában magyar nyelven első for-
dítását hozza Dosztojevszkij Karamazov Test-
vérek cimü nagyszabású regényének, augusz-
tus hó közepétől pedig illusztrációkkal gazda-
gon lép a nyilvánosság elé. Örömmel üdvözöl-
jük ezt az akaraterőtől duzzadó nagy anyagi 
áldozatokkal megindult lapot, melynek kettős 
célja: nem hagyni szellemi vezetes nélkül a 
magárautalt olvasót és elősegíteni a vidék 
magyar íróinak érvényesülését. Az üzleti célok 
ballasztja nélkül tisztára önzetlen mozzanato-
kért sikraszállt lapot mindenkinek kötelessége 
legyen tamogatni. A folyóirat  szerkesztősége 
es kiadóhivatala Nagyváradon, Rákóczi-ut IS. 
szám alatt vau. Előfizetések  ugyanoda cime-
zendók, egyes számok pedig bárhol megkap-
hatok. 

A román katonai parancsnokság rendeletére 
kÖEÖljük: 

32. számú rendelet. 
Mi, az erdélyi csapatok parancsnoka, a 112 

és 57. cikk II. tétele értelmében, a katonai 
igazságszolgáltatás, a hadsereg biztosítása és 
az ország védelme végett, 

e l r e x i c L e l j V L l s : 
a Tiszáig vonatkozó hadműveleti területre: 

1. Akár milyen személy, aki leereszkedő 
repülőgépet fog  észre venni, amely nem a ro-
mán hadsereghez tartozik, köteles azonnal a 
legközelebbi katonai vagy civil hatóságnak 
azt bejelenteni. 

2. Az illető, aki ezt nem fogja  tudtu1 adni 
10 évi elzárással és 10.000 leu pénzbüntetés-
sel lesz megbüntetve. 

3. Mindazok az egyének, akik egy ellensé-
ges leereszkedő repülőgépet el akarnának dugni 
vagy a pilótának fölvilágosítást,  vagy tájéko-
zást adni, vagy elősegíti a fölszálláshoz  épugy 
valamint a civil és csendórhatóságok is, akik 
idejekorán nem fogják  le a repülőgépet éB a 
pilótákat azonnal be nem csukatják, kémeknek 
vagy hazaárulóknak lesznek nyilvánítva és át 
leBznek adva a haditörvényszéknek, bogy ha-
lálra legyenek Ítélve. 

E rendelet ellenőrzésére a királyi biztosok, 
járásbirók, térparancsnokságok, csendőrtisztek 
és rendőrtisztek vagy detektívek által lesz 
végrehajtva. 

5. A jelen rendelet közhírré lesz téve az 
újságokban, ki lesz piatáti rozva minden község-
elöljáróságánál, csendőreégeknél, rendőrségek-
nél és járásbíróságoknál, valamint dobverés ál-
tal ÍH. 

E rendelet csak az 5. pont elintézése után 
3 nap múlva lép életbe, azok ellen akik a 
fenti  parancsot nem hajtották véghez. 

Kiadatott a mi nagyszebeni parancsnoksá-
gunknál. 

Ma 1919. évi julius hó 8-án. 
Az erdélyi csapatok parancsnoka: 

MARDARESCU, tábornok. 
Vezérkari főnök: 

PANAITESCU, tábornok. 

NYILTTBR*) 
Tájékoztató a nagyközönséghez! 

A helyi szövetkezet hatósági zár alá vétele 
iniatt, különösen a közelebbről érdekeltek kö-
zül egyesek azon meggondolatlan kijelentésre 
ragadtatják magukat, hogy a feljelentés  a vizs-
gáló bizottság részéről tétetett. 

Közöljük, miszerint Szász Lijos szövetke-
zeti elnökkel egyetemben folyó  hó 23 án meg 
jelentünk Dr. O'tean subprefakt  ur előtt, ki 
kérdésünkre kijelentette, hogy a zár alá vételt, 
a fenálló  rendeletekbe  ütköző  cukor  hal-
mozás miatt rendelte  el. Ez árut lefoglaltnak 
jelentette ki, egyebekben közölte, hogy a szö-
vetkezet működését folytathatja,  valamint a 
közgyűlési diferencíákba  se avatkozik bele. 

Kérdésünkre ugyancsak Szász Lajos elnök 
előtt azt is kijelentette, hogy Ee a vizsgáló 
bizottság mint ilyen, se annak elnöke,  se az 
előtte  névszerint  megnevezett  tagok  közül 
senki se szóbeli, se írásbeli  feljelentést  nem 
tett. 

Amennyiben ezek után a feljelentést  bárki 
a vizsgáló bizottságnak, avagy akár egyes tag-
jainak imputálja, az illető ellen rága'mazásért 
a bíróságnál teszünk feljelentést. 

Csikszereda, 1919 évi julius hó 24-én. 
Balogh Géza, Bartha János,  Cseh István, 
Dávid  Ignácz,  B. Nagy  József,  Székely 

Károly,  Túri  Zoltán. 

7964—1919. 

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-
lfisséget  a Szerk. 

* Csifc- vagy Ivarhelpöe területén 
40—50 kat. hold ^ 

I? kaszáló és legelő & 
t ; k e r e s t e t i k m e g v é t e l r e , s* 

[ Cim a kiadóhivatalban. 2-3 ^ 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszentmiklós róm kath. egyház-

megye folyó  évi augusztus hó 4 én 
délelőtt 9 órakor Csikszentmiklóson az 
egyházmegye elöljáróságának hivatalos 
helyiségében megtartandó szó- és zárt 
írásbeli árverésen eladja a csikszent 
miklósi II ik határrészben „Á'domás ha 
vas"-ban levő mintegy 4000 köbmétert 
kitevő széldöntésnek kitett lucfenyő 
fatömeget,  köbméterenként 40 korona 
kikiáltási áron. 

Bánatpénz 20000, azaz húszezer ko-
rona. 

Árverési és szerződési feltételek  az 
árverés napján a fennt  megjolöit hiva 
talos helyiségben megtekinthetők. 

Csikszentmiklós, 1919. évi julius hó 
17 én. 

Csikszentmiklós r. k. egyház-
megye elnöksége. 

I 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai pénzügyigazgatóság 

és állami adóhivatal hivatalos helyi-
ségei, valamint az ott alkalmazottak 
részére az 1919—1920. évi fűtési  évadra 
szállítandó 800, azaz nyolcszáz köbmé-
ter száraz, kemény btlkk tűzifára  nyil-
vános árlejtés hirdettetik és felhívatnak 
mindazon fakereskedők,  faszállitók  és 
közbirtokosságok, kik kemény bükk 
tűzifával  rendelkeznek és szállítani óhaj-
tanak, hogy ketfő  koronás bélyeggel és 
10 százalék bánatpénznek készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban a 
csikszeredai állami adóhivatalnál történt 
letételét igazoló eredeti adóhivatali 
nyugtával ellátott Írásbeli zárt ajánla-
taikat legkésőbb folyó  évi julius 
hó 30 án déli 12 óráig annál inkább 
nyújtsák be, mert a későbbi ajánlatok 
figyelembe  nem vétetnek. 

A feltételek  a következők: 
1. 800, azaz nyolcszáz köbméter 

legalább féléves  vágatu, tehát száraz 
kemény bükk tűzifa,  a szükséghez mért 
részletekben Csikszeredában a pénzügy-
igazgatóság udvarára, illetve a Csík-
szeredán lakó tisztviselők lakására szál-
lítandó, az egységár köbméterenkint 
értendő. 

2 A fenti  mennyiségből 40 köbméter 
legkésőbb az 1919. évi szeptember hó 
15-ig a pénzügyigazgatóság udvarára 
ölben kirakandó. 

3. A kirakott ölek kifogástalan  át* 
vétele után, amit a pénzügyi irodave-
zető igazol, II. fok.  és az 1918. évi 
XI. tc. 71. §-a értelmében érték után 
1 százalék szerint bélyegzett nyugtára 
a beszállított fa  árát mindenkor utal-
ványozni fogja  a pénzügyigazgatóeág. 

4. Az ajánlat elfogadása  esetén vál-
lalkozó erről és a szerződés megköté-
sének idejéről értesítve lesz. 

Csikszereda, 1919. évi junius hó 
27-én. 

Schuster Olivér, 
miniszteri tanácsos, 
pénzügyigazgató. 

Eladó 100-150 drb nyúzni való 
berbécs és meddő juh. Kisebb 
vétellel is adatik el (10 kint, 20 kint) 
Sántha Lajosnál, Mikóujfalun. 

3-4 

Pályázati hirdetés 
a gyergyóalfalui  róm. kath. segédkántor-

tanitoi állásra. 
ÉVI JAVADALMA: 

A) 1. A „Nevelés alapu-ból K 600 — 
2. Iskolai pénztárból . . K 200.— 
3. Alapitv. misék kamataiból K 15.33 
4. Stóla K 50-
5. Két marha és sertés legelt, jog K 9.20 
6. Többi állami kiegészítés. 

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 

nagy misénél. 
Gyergyóalfalu,  1919. évi junius bó 30-án. 

Salati Ferenc s. k., 
3-3 iskolaacókl alnOk. 
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Hirdetés. 

Folyó évi julius hó 29 én (ked 
d«n) dóiután 3 úrai»or Caikázcredában, 
Szentlélek-utci 2. szára a'atti lakáson) 
szomszédságában ügyvedem dr. Pál Gá 
bor ur közbejöttével több darab kisebb-
nagyobb belsőtelket önkén árve-
réai-a eladok. 

Cöikszemda, 1919. évi juiius 24 én. 
Hajnód Ignác. 

Kerestetik egy vizsgázott gépész, 
aki a ueotorgAp kezelésében jártat* 
előnyben részesül. Ajánlatok M ŝkó 
Jakab Madófalvt*  cimte küldendők. 

3 - 3 

F f l J B O R O K 
u. ni.: rizling, leányka, tra 
min, bakar, oportó stb. ju'A-
nyos áron Icapbafók  bánüílyon 
u>igy mciinyiaegbon es köíosö'j 
ljOi dókb in. Y:>lan:ní Aiindemu mü 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tiszteit 
vevők becse» pártfogását  köri 
Neumann Benői Szászrégen. 

6 2 -

Lófogatos  csövestengeri daralók 
Sack-rendszerü kisebb ekék 

6 sz. váltóekék 
fagerendelyii  ekék 

2 és 3 tagu boronák 
répavágók 

szecskavágók és 
kéii morzsolok 

nagy raktára 
Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja 

Sepsiszentgyörgy. 2—10 

Elemi iskolai gyermekek tanitá 
sat elvállalja okleveles tanítónő 

Cim a kiadóhivatalban. 1— 

Szappan főzéshez 
100°jo maró-szóda 
kapható nagyban és kicsinyben 

Karda Gyulánál, CsitallábaD. 

Hirdetmény. 
A Hzárhegyi II. rísa határban a köz 

hirtokosnág 8.r)44 ho!d 2ő4 • ül férfilét  U 
erdejében, melyből rövid idö nlattfiOOO 
hoUi 3,000.000 le: cfu' rl.'kü .wv.-dVh 
utjAn niiídatik, mintegy 50 hold ré-
szemet talajostól eladom. 

Venni szándékozók ór? v.K'.xíic! n.*Js 
Puskás Sándor erzsebetvárosi la-
kós, nyűg. tisztviselőnél. 1—5 

Bardócz Márton csikszentsimoni 
korcsmaja részére egy ital 
mérőt keres, cipész .'agy ^abo 
előnyben részesül. — UgyanoóL »gy 
jó családból való fiu  kereskedő 
tanulónak felvétetik.  3-5 

EH3Î3 

Értesítés! 
Székely és Réti T S S E í ' í ; p 
előnyösen ismert eeg, iniezetUiiknci |§jp 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett ei, ir.t-yek iuiüó*eg es ár jgi 
tekintetében a legitst-•»•.-zobbmenö ig«- @ i 
nyeket is kielégítik.— A minta-zolc'ifc  < 
intézetünk külön helyisegtben J 

Saját magam által rendszeresített praktikus öngyújtóim a legkiválóbbak I 

FlfiYFI FMI Tisztelettel van H*pr.-nc*ém é r t e n i Csikvármegye 
I IUI L LLIVI. Kozousrgét, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. szám 
abtt eay a modern technika követelményeinek tt;ijeaen megfelelő 

épület- és diszmű-bádogos műhelyt 
rendeztem be. Elváüalok kuiönö*r-n toronyfödeseket, 
Hiueiyhez najnt bordozluttó állvány "iu van, tovül.-t á mindennemű epület-
és diszmü-badogos munkákat, amelyekről költségvetést és tervet dij'ata-

nu! készítek. Szíves pártfogáBt  kér, kuá ó tisztelettel 
BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmübádogos, Csíkszeredában. 

Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! Jutányos árak! 

I 
F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 

cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., «íb., mindenféle 
épitési anyagot .'tiiundna;) rna!.a 
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihaly Sándor eaiks:-. predai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi A.s kezdi-
vásárhelyi epiu-si anyagraktáraiból. 

51 

Uj gépjavító- és szerelő-műhely! 
Van zi. rencsém a t közönség tudomására hozni, hogy a (îanz-
féiv  '.íühi'-ios cégtől kiiépteiu s Csíkszeredában a Mikó utca 16. sz. a. 
(Szabó Ferenc ur házában) eg> a tud kor idényeinek megfelelő 

megtekinthetők ér> megrendelések is! U / N ' l i i * ' • • a ' " I l i 

A r á r S u ^ I f h Géplakatos es gépjavító műhelyt 
Csikszereda. létesítettem, bol elvallaiok minden « szakmába vágó munkát, v;i-

lamirii. víivezsték, s/ívatyuk javítását, fürdőszoba  berendezés ké-
szítését és mindennemű mechanikai munkát, a legszolidabb árak 
mellett. — S/.ivew pártfogánukat  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

Kürthy Lajos gépész és géplakatos 
C s í k s z e r e d a , l ^ H c ó - v i t c a 1Q. s z á m a l a t t . 
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F E P E L - C S E R É P 1 1 
I-ső rendű anyagból 
készült, kapható 

Sárossy Gyula 
cement fedél-cserépgyárában 

Gyimesbükkön (Csikmegye). 

Nyugtatott Vákár k, könyvnyomdájában, Cafescpmlábau, 

A J Á N L J U K l -A M I N Ő S É á Ü 

6 É P 0 L A J U N K A T 
a közeli cséplési idényre 

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
SEPSISZENTGYÖRGY. 
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Cenzúrázva: Sublt Joan Fraclu. 




