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Az antant kiáltványa 
a magyar néphez! 

Ljon, julius 30. A szövetségesek legtöbb 
tanácsa délután Poch tabornagygyal tanács-
kozott Magyarországról es elhatározta, hogy 
egy kiáltványt bocsát ki a m igyar néphez és 
a budapesti kommuni&ta kormányhoz. A kiált-
vány szövege a következő: 

., A szövetséges és csatlakozott kormányok 
melegen óhajtják, hogy békét kösseuek a ma 
gyar néppel és hogy ekképpen véget vesse-
nek anuak az állapotnak, amely leheteti* naé 
teszi Közép-Európa gazdasági újjászületését 
es akadálya mindeu oly kísérletnek, amely a 
lakosság élelmezésére iránjul. Ennek a mun-
kának még a megkísérlése is lehetetlen addig, 
amíg Magyarorszagnak nincs olyan kormánya, 
amely a népet képviseli és amely Magyaror-
szág által a szövetséges kormányokkal szem-
ben elvállalt kötelezettségeket nem hajtja végre 
a szerződés beiüjehez és szelleméhez hiveu. 
Kun Béla kormánya e feltételek  egyikének 
sem felel  meg. Nem csupán, hogy megszegte 
a Magyarországgal kötött fegyverezüueti  szer 
zódést, hanem épp a jeleu pillanatbau offen-
zívát kezdett egy barátságos és szóvets-ges 
hatalom ellen. 

A szövetséges kormányoknak kötelessége, 
hogy e különös heiyzetből folyó  rendszabályo-
kért magukra vállaljak a felelősséget.  Élelmi 
szereket és szükségleti cikkeket csak ugy szál-
líthatunk, a blokádot csak ugy szüntethetjük 
meg, a gazdasági ujjáalkotás müvére csak ugy 
vállalkozhatunk, ha Magyarországnak egy, a 
nep-jt képviselő kormánya lesz és nein olyan 
kormánya, amelynek hatalma a terroron alap-
iszik. A Bzövetséges hatalmak szükségesnek 
tartják még hozzá tenni, bogy a magyar terü-
letnek minden idegen részről való megszállása 
ugy, — mint azt a békekonferencia  meghatá-
rozta — azonnal véget fog  érni, mihelyt a 
szövetségesek főparancsnoksága  ugy véli, hogy 
a magyarok kielégítő módon végrehajtották a 
fegyverszüneti  feltételeket*.  (Ind^pjndance). 

tatni. 
A 

Megjelent a termésrendelet. 
811— 919. szám alatt julius 15-iki dátum-

mal megielent végre az uj tcrmésrendelet. Pon-
tosabb részei a következők: 

A 100 kat. holdon felüli  felüli  területen 
termett gabonanemüek a tulajdonosoknál, illet-
ve birtokosoknál zár alá helyeztetnek. 

A 100 kat. holdon alóli területeken termett 
gabonafélék  szabad kereskedelem tárgyát ké-
pezik. 

A 100 kat. holdon felüli  területeken termett 
gabonanemüek elrekviráltatnak. 

A rekvirálás alól mentes 100 kat. holdnak 
a termésé a tulajdonos és birtokos által a 
szükségletek fedezésére  használandó fel. 

Amennyiben ezen mennyiség nem fedezné 
egy egész óvnék a szükségletét, a következő 
módozatok szerint Bzámitásba fog  vétetni: 

1. Minden csaljdi;^, vnuy alkalmazott élel-
mezési céljából havi 25 klg. gíthoiiu ; 

2. Minden kat. hold után 30 klg. gabona a 
napszámosok eb deléül; 

3. Vetőmagul minden k it. hold után 100 
klg. gabona az 1918. és 1919. években beve-
tett területeket figyelembe  véve; 

4. Minden sertés részére 200 klg., malac 
részére 100 klg. árpa. 

5. Minden ló részére naponta 4 klg. z:it>. 
Amennyiben az agrárreform  folytán  a szolga-

személyzet száma, vagy azon birtok terjedel-
me ri dukálódik, amely részére velőm ig rezH-
váltatott, a kormányzótanács fenntartja  a tu-
lajdonodnál vagy birtokosnál levő gabona kii 
lönbözutt feletti  rendelkezési jogút. 

Az f>Tekvir;ilt  gabonafélékért  következő 
árak fizettetnek: 

100 ks:. búzáért 120 kor. 
100 kg. rozsért 110 kor 
100 kg. árpáért 110 kor. 
100 kg. zabért 110 kor. 

A tengeri ára ann^k idején fog  megállapit-

fennti  árban a legközelebbi vasúti álio-
roá*ik szükséges szállítási költségek bennfog-
laltatnak. 

A termények elraktározására szo'gáló nyíl 
vános és magánraktárok ezennel elrekviráltat 
nak. Úgyszintén elrekvirálhatók a közélelmezés 
érdekében a malmok. 

Az élelmiszerekkel nagyban való kereskedés 
el van tiltva. Kivételeknek e-sak a kormányzó 
tanács közélelmezési rezortjának külön enge-
délye alapján van helye. 

Az élelmiszerek a kormányzótanács közha-
talma alatt álló területekről való kivitele tilos. 
Kivételeknek csak a knrmányzótináes közé:el-
rnezési rezortjának külön engedélye alapján 
van helye. 

Minden olyao élelmiszer szállítmány, mely-
két zsákot meghalad és a vasúton történik, 
engedélyhez van kötvn. A tengelyen tötténő 
szállítás nincsen engedélyhez kötve. 

Az engedélyeket a megye területén belül a 
közélmezési bizottságok, a megyék területén 
kivül és a kormányzótanács közhatalma alá 
tartozó egész területre a közlekedési reszort 
állitja ki. 

A gabonanemüek vásárlására utalt lakosság-
nak ellátása a közéltuezési rezort által kibo-
csátandó külön utasítások alapján a rekvirált 
gabonákból a közélelmezési rezort által meg-
állapítandó áron történik. 

Minden személy után havi 15 klg. kenyér-
liszt számíttatik. 

A lakosságnak az első rendű szükségleti 
cikekkel, mint cukorral, petróleummal és mel-
lékterményeivel való ellátása a közélelmezési 
bizottságok által történik. 

A jelen rendelet intézkedéseinek megsze-
gése a közigazgatási hatóságok utján az élel-
miszerek maximális áron való elrekvirálásán 
felül  200,000 koronáig terjedhető pénzbirság-
gal és hat hónapig terjedhető elzárással bün-
tettetik. 

Jelen rendelet azonnal hatályba lép. 

Tájékozásul közöljük, hogy a ,100 kat. 
holdon felüli  terület" alatt a rendelet intenciói 
értelmében csakis a buza, árpa, roza éa zab-

fa  d bevotett terület vehető számításba. Ha 
valakinek pld. 150 kat. holdja van és ebből 
70—100 ho!d erdő, kaszáló, legelő, répás vagy 
tengerivel bevetett terület, ugy nem esik ter-
mése rehvirálás alá, viszont ha valakinek 200 
kíit. ho d kalászos gabona vetése van, az első 
100 kat. hold mentes az igénybevétel alól. 

Erélyes rendelet az áruzsora 
és árdrágítás megfékezésére. 

A román kormány hivatalos lapja a speku-
láció lueggá' lása végett törvényerejű rendele-
tet közöl, melyhez hasonló rendelkezés a meg-
szállott magyarországi részeken is érvénybe 
l^p. 

E rendelet szerint nz állam kizárólagos jo-
got tart fönn  a gabonafélék  és a cukor ela-
dására és behozatalára, mig más áruk — bi-
zonyos megszorításokkal — szabadon impor-
tálhatók. 

A kereskedők tartoznak az áruk árát kifüg-
geszteni ; az eredeti számla után, a költségek 
leszámolásával százalék hasznod bushat, 
többet nem. 

A nagykereskedők áruikat más nagykeres-
kedőknek nem adhatják tovább, hanem csak 
direkt detailkereskedőknek. Ezek viszont csak 
a fogyasztóknak. 

A 30 százalók aránya állandóan fentartandó. 
A kereskedő az eladott áruról az-eladott 

holmi megjelölésével tartozik jegyzéket adni. 
A megtagadás visszaélésnek minősíttetik éa a 
leggj orsabu eljárást von maga után. 

Azok a kereskedők, kik az árakat nein 
függesztik  ki, 100—5000 leiig büntettftuek; 
hasonlókép a jogtalan spekulálók és áruelrej-
•ók. Ez utóbbiak még 60 napi fogsággal  is 
büuhödoek. A visszaesés büntetése hat hóna 
pig terjedő fogház,  háromszoros pénzbírság és 
az üzlet bezárása. 

Az Iudépendance a következőket irja: Ha 
az osztrák békeszerződést olvassuk, valósággal 
meglepően hat az a különbség, amelyet a szer-
ződés a különböző államokkal szemben gya-
korolt bánásmód tekintetáben tanusit. Vonat 
kőzik ez ép ugy a szövetséges, mint az ellen-
séges államokra. A szerződés értelmében a 
kettős monarchia hagyatékába lépő államok 
ezerötszáz millió arany frankot  tartoznak fizetni 
a szövetségesek jóvátételi pénztárába, amely 
összegből a szövetségesek hadikiadásai fognak 
részbeni fedezetet  nyerni. Ennek az öBBzegnek 
a felét  Csehszlovákia, a másik felét  pedig 
Lengyelország, Románia és Jugoszlávia fogják 
fizetni.  Olaszország, jóllehet szintén réazt kap 
az egykori monarchia hagyatékából, mint nagy-
hatalom, mentesitve lesz a teher vállása alól. 

Azok az államok, amelyek az egykori mo-
narchia fejszámolásából  előnyt élveznek, köte-
lesek lesznek elvállalni a monarchia háború 
előtti adósságának egy bizonyos hányadát, 
továbbá felelŐBÖk  lesznek a területükön lévő 
osztrák-magyar hadikölcsönkötvényekért, ha-
sonlóképen el kell vállalniok *z általak annek-
tált tartományokban forgalomban  levő bank-
jegyek terhét, saját költségükön viasza kell 
vásárolniok az egykori állam éa az exdinaaztia 
vagyontárgyait, meg kell flzeitniök  az egykori 
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osztrák és magyar honosok nyugdijait stb. stb. 
Ezzel szemben h Németországtól elszakított 
teriiletek boldog örököseivel egészen máskép 
bánt a konferencia. 

A német békeszerződés értelmében egyéb-
ként a szövetségeseknek joguk van felszámol 
laini minden olyan német vállalatot, amely az 
antanthatalmak által annektált területen fek-
szik. A monarchia örökösei természetesen ezt. 
az előnyt sem élvezik. Továbbra is türuiök 
kell területükön az egykori osztrák és magyar 
gazdasági vállalatokat. 

S s i a & â s i e s t é k . 
Utolsó referádánk  óta egy nagv miivész-

eatély gazdag és változatos műsora gyönyör-
ködtette végig a színházlátogató közönséget, 
amely a nyári szezon egyéb üdülései közepett 
is kitart és csaknem minden este zsúfolásig 
megtölti a sorokat. A művész-est sokszii;ü és 
fajtájú  produkciói közül az elsőrendüek soráu 
is kimagaslott — ha nem csalódunk, bár min 
d*>n illúzió csalódás — Rácz K. száma, aki 
nagy átérzéssel és megéreztetéssel, szóval 1u 
datos művészi erővel szólaltatta meg az ó ér 
dekeB .botanikusát" és gyönyörűen szavalt. Az 
előadott régibb s ujabb darabok egymásutáu 
jából Darázs és Sebestyén jutalomjátékai emel-
kednek ki. Amaz „Az ezred apja" c. énekes 
bohózatbau fejtette  ki komikus erejének leg-
javát, ez pedig a „Víg özvegy" Daniló-jában 
mutatta be egy kellemes megjeleuésü bonvi 
vant minden előnyös vonásait. Mindkettőjüket 
égési sora borította el a csokroknak, virág-
kosaraknak, sőt súlyosabb és tán oko-abb er 
tékekkel és javakkal is elhalmozta őket a kö-
zönség szeretete. Fenteken „nagy ujdonság"-
ként „Majd a Vicza" (Qábor Andor énekes 
vígjátéka) kerül színre. Szombaton pedig » 
társulat egyik legtiszteltebb és legértékesebb 
tagjának, Fehér Erzsinek jutalomjátéka követ-
kezik: „A cigány", vasárnap pedig az idény 
utolsó rendeB előadásaként a közkedvelt „Va-
rázskeringó" uj díszletekkel. 

* 
• • 

Értesüléseink szerint a színtársulat vusár 
nap eBtével befejezi  előadásai sorozatát. Fehér 
Imre a társulat agilis színigazgatója neh >.ny 
esti vendégszereplésre megn} erte V á k á r 
Vilmost, a vidék jónevü operett buflo  komiku-
sát, akinek közreműködésével és a megmaradt 
társu'attal irég néhány este előad sokat tart, 
amelyekre a szinpártoló közönség figyelmet 
ez uton is felhivjak,  annál is inkább, mert a 
jövő hét csütörtök, Bzombat, vasárnapra terve-
zett ezen kivételes előadások jegyei uiár előre 
megválthatók Potótzky Pal ur divatüzletében. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
V l i i s e t t l é l e k . 

Nyugodj meg lelkem s roszketésedet 
Merítsd a .minden-mindegy " nek tavába, 
Ott elcsitul félelmed,  mely zihálva 
Űzött s szurokként forrva  égetett 

Pihenj meg lelkem, gyászba tébolyult I 
A rém kígyóit nem sziszentí rád ma 
8 a tostedet sem várja már a máglya, 
Sötét emlékké vált a béna mult. 

Ó lenne bárcsak békés nyugovásom! 
Rejtett vadonba' — hol senkise lásson -
Lecsilapulna lelkem, ugy hiszem; 

De hogyha egyezer ott is e m b e r t látnék 
Életre kelne minden szörnyű árnyék 
És összetörne elgyötört szivem I 

Sziai  Lajos. 

— A bíróságok átvétele. Julius 28-an 
a csikszeredai törvényszéknél, járásbíróságnál 
és államügyészségnél megjelent dr. Oltean 
subprefekt  s miután felhívására  a birak, ke-
zelő és segédszemélyzet tagjai esküt nem vo. 
tak hajlandók tenni, a hivatalokat átvette es 
lepecsételtette. Jelenleg, őrizet alatt vannak. 
A tisztviselők kivétel nélkül eltávoztak, csu 
pán a fogház  őrség maradt helyén a foglyok 
őrizetére." A bíróságoknál egyelőre törveny-
szünet állott be, mivel uj tisztikar tuég nem 
érkezett. 

_ Hazassag Tusnádi dr. Elibe* Kndre 
karczfalvi  körorvos augusztus hó 2-án kötha-
zassagot özv. Ágner Biharival, Antal Gergely 
földbirtokos  leányával Dáufalván.  Násznagyok 
dr. Éithes Béla járásorvos és Antal Áron fő-
gimnáziumi U-nár lesznek. 

— A nyers és feldolgozott  bőr maxi-
malt ára. A román kormányzótanács a kö-
vetkező rendeletet adt» ki: A) Nyers börók : 
I. Marha ós borjú klg. (i kor. Bivaly és 
bivalyborju kle. 5 kor. B) Feldolgozott bőrök : 
3. Talp (Wachensehle s=i Btvndscho'e) 1 klg. 
42 kor. 4. Bocikortalp (Opintich-nleder) 1 kis:. 
42-52 kor. 5. Marha bór (Riad beriede ) 1 kig. 
tiO kor. tí. Bjrju t őr 1 klg. 70 kor. 7. B->x t>ör 
1 lát) 13 kor. 8. Chevreaux bőr 1 láb 14 kor. 
50 till. 9. Chevrerie t.őr 1 lab 11 kor. 10. 
Gépszij (Maschiű' nriemeui upen^ 1 klg. 5G kor. 
AZ arak a gjarbau «rteudök. A viszoutehru 
sitók 20 százalék uvereség.-t ezámiihatnak be-
ieértvo minden nyeresége:, is. C) Kész muaka: 
II. Katonai bakancs 1 par 150 kor. 12. Kató 
n-ii bakancs készítése 1 pár 55 korona. Jeieu 
rendeiet mai napáit el-jtbe lép. Az ellene v-.-
lők a 21041). sz. rendelet erteiiuében büuteUe 
lesznek. 

— Útszéli fosztogatások.  A szerdán 
megtartott csíkszeredai hetivásárra nz udvar-
beiymegjei Szeniegyházasfalubol  is több vá-
sáros jött, be szekerekkel. Bevásárlásaikat el 
végezve, a H.irgittun át haza felé  tar oltuk. 
Két szekeret, amint áruikkal icjanutlanul ha-
ladtak, az erdőből eioroiiam fegyveres  kaíouuk 
támadtak meg. Az utasokat halálos fenyegetés-
sel arra ken) szeritették, hogy áruikat út-
pénzüket Hionnal adjak at, amit :iz utasuk 
félelmükben  meg is tettek. A lettesek ezután 
az erdőben zsákmányukkal egyült nyoailr.la-
nui eltűntek. 

— Tyúktól vájok. A szerdára virrdó 
•jjel eddig ismeretlen tettesek dr. Kovács 
Gyárfás  üg>véd Apaffy-utcai  lakásába beható'. -
tak és a baromliolbol 13 drb tjukot, az ud-
varról pedig száradni kitett fehérnemiiekot  el-
loptak. Az utóbbi időben sűrűn i>m ülődő tol-
vajlások a vagyonbiztonságot megrendítették, 
melynek helyreállítására a legszigorúbb intéz-
kedések volnának ,szükségesek. 

— A bankjegyek felülbélyegzeset 
meghosszabbítottak. A nagyszebeni román 
kormányzótanács, a,10, 20, 50, 100, 1000 én 
10.000 koronás baukjegyek loiüibeiyegzéséra, 
miután igen sok bankjegy ntm bélyegeztetett, 
felül,  póthatáridőt tűzött ki. Ezen póthatáridő 
julius 28-tól augusztus 28 ig terjed. Aki bank-
jegyét a pólhatáridőben sem szolgáltatja be 
felülbélyegzés  vegeit, szigorú büntetésben ré-
szesül és labélyegzötleuül talált bankjegyei el 
fognak  koboztatai. A lebélyegzésért 2°/o költ-
ség citnén levonaiik, melyből V»0/« a bankje-
gyeket gyűjtő ponziiézeteket iiieti. A bankje-
gyeket vármegyénkben a csikszeredai éB 
gyerg)ószenimik:ósi pénzintézetek gyüj'ik 

— Tüsnádfürdői  élet. Tusnádfürdő  több 
évi stagnálás után újra eleven képet mutat. A 
fürdővendégek  tekintélyes száma kereste fel 
az idén a nagyszerű fürdőt.  A Három huszár 
vendéglő a közönség rendelkezésére áll b egy-
ben a társaság központjául éB szórakozó helyé-
ül szolgál. A fürdőn  a sepsiszentgyörgyi zene-

kar működik. Julius 26-án a szokásos Anna-
bált is megtartották, melyen igen Bokán vettek 
részt Csik és Háromszékmegyékből. 

— Az aratás megkezdése. A kedvezőt-
len hideg ór esős időjárás miatt vármegyénk-
ben az aratást még Alcsikon sem kezdették 
míg. A termés jónak ígérkezik, a gabona be-
érésére azonban meleg időre van szükség. 

— A méz kereslete. A cukorhiány a 
mézet, a legkeresettebb élelmieikké tette. Ugy 
Csíkban, mint a szomszéd vármegyékben a 
termelők 55—60 koronáért adják kilogramm 
jár. a kergetett méznek, a kereskedők pedig 
65—70 koronáért árusítják. A kereslet oly 
nagy, hogy a készletekből megközelítőleg sem 
elégi'hető ki. 

— Halalozás. Bajna Mária, Bajna Ferenc 
sz''nts/éki tanácsos, csikszentsimon—csjuósze-
gi plébános nővére, 58 éves korában szivszél-
hüdésben julius hó 28-án elhunyt. Tetemét kí-
vánságához képest, Csntószpgrő! Székelyudvar-
helyre szállították és szülői mellé helyezték. 
Halálát kiterjedt rokonság eyászo'ja. 

— Károlyi Mihály Amerikában. A 
Dáeia irja: A francia  l*pok azt a hirt közlik, 
hoey Károlyi Mihály grófnak,  a raneyar köztár-
saság volt elnökének sikerült Amerikába menni. 
A szovjet kormány megengedte.'hogy tiz millió 
koronát vigyen magáva'. A Viitorul szetint. 
Károlyi a magyar igények támogatására utazott 
Amerikába. 

— Az antant támogatja a szegedi ellen-
kormányt a rend helyreállításában. Az 
Izbanea Iföíli:  A bécsi Neue Tag jelentése 
szerint., Pranch d'Eaperay tábornok erélyes 
akciót, kezdett Kun Bélfi  ellen ós minden te-
kintetben támogatja a szegedi kormányt. Az 
uj kormány, melynek elnöke P. Ábrahám D ?zső, 
a nieg-zá lott területekről toborozható csapatok 
•̂ zfjrvezése  érdekében, nagy anyagi forrásokkal 
rendelkezik. K csapatokat az antant fogja  fel-
szerelni és rendelkezésükre is bocs Uott már 
több tankot. P. Ábrahám miniszterelnök n-mé)i, 
hogy n kommunisták ellen indítandó akcióban 
az antant hozzájárulását még e hó v-.'gén meg-
kapja. 

Mit tartalmaz az osztrák békeszer-
ződes Romániárol. A Viitorul részletesen 
közű az Ausztriának átnyújtott b-'*kffe:téte):  k 
szövegéből Români ira ronatkozó részt. Ezek 
szeriut Bukovinát Románia kapja és nz ottani 
letelepedett osztrák állampolgároknak két év 
alatt nyilatkoznia kell, ho^y román állampol-
gárok kivánnak-e lenni, vagy pedig osztrákok 
akarunk maradni. Utóbbiak további egy év alatt 
kötelesek Ausztriába költözni. A kisebbségek 
védelméről a 72. §. rendelkezik, amely meg-
felel  a langyel szerződés 5. §-ának. Ez«n pa-
ragrafus  szerint Románia egy srerzódest köt a 
szövetseges hatalmak vezetőivel azokra a fel-
tótelekre nézve, amelyeket ezek szükségesnek 
látnak ahoz, hogy Romániában megvédelmez-
zék a faj,  nyelv, vagy valiásszempon'jából 
kisebbséget képviselő lakosok érdekét. Ugyan-
csak kötelezi magát Románia aunak a szerző-
désnek megkötésére, amely más nemzetek 
szabad szállításának és kereskedelmének meg-
védelmezésére irányul. Ez az osztrák szerző-
dős szövege. Magyarországról még semmifele 
határozat nem történt. 

— Uj román hadteBtparanosnok. Nagy-
szebenből jelenti a .Pátria* : Boeriu tábornok 
a nagyszebeni Vll-ik hadtest parancsnokává 
neveztetett ki. Mint emlékezetes, Boeriu gya-
logsági tábornok a volt osztrák-magyar hadse 
regben teljesített szolgálatot, ahol a harctéren 
szerzett érdemeit a Mária Terézia renddel és 
a bárói méltósággal tüntették ki. 
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— Mennek as erdélyi kivándorlók. 
Nagyszebenből útnak indították az első vona-
tot az Erdélyből kivándorlókkal. A vonatot, 
melynek 45 kocsija egészvn megtelt az Erdély-
ből kiköltözni szándékozókkal, Napyszebonből 
Arad—Temesvár—Szeged—Szabadka-Vinkov-
ce—Zágrábon át Bécsbe irányították. Akik cl 
akarják hagyni Erdélyt, azok a közbeeső állo-
mások fónökeiuól  jelentke/hotnek. Ha okmá-
nyaik, utazási engedélyük rendbeu van, az 
állomáBfőnökük  gondoskodni fognak  elutazásuk-
ról. A szegény-sorsunk ingyen utazhatnak. A 
kivándorlók, mintegy 300 an Palesztiuába szán 
dékoznak menni. 

Apróságok. 
A Vttlopöf  Székely atya ti idiit be nz 

ügyvédhez: 
— Haliom, a tekinteten ur érti a legjob-

ban, hogy a féi  fit,  m<-g :ig"-/onyi hoitvan 
kell elválasztani. 

— Foglalkozom ilyen ügyekkel! - mondta 
az ügyvéd. 

- - No hát válasszon ei engemet az asz-
Hzonytól. Nem sajnálom a tültség-?t. Tovább 
élni úgysem tudok vele, mert házMárío.i, im-g 
kii.após is. 

— Az bizony éppen elegendő ok az elvái-
lssra. Mikor keltek egyhe ? 

— Nem keitünk még egybe ! 
— Hát? 
— Csak ugy élünk egy mással 1 
— De hiszen akkor D'-m kell válóper! — 

szólt az ügyvéd. — Egyszerűen lerázhatja a 
nyakáról az a-:szonyt. 

Az a-yafi  gondolkozik. Es aztán la-it-u hau-
gon mondja: 

— Hát azt hiszi a tekintetes ur, hogy ha 
azt az asszonyt csak u;ry' egyszerűen 1* le-
hetne rázni, hát eljöttem volna ide ? 

* 

A jog. A törvényszék előtt egy markon 
gazdaember állt vádlottként, súlyos testiséi-
tés büntett*v«l vádolva, mert szomszédját egy 
hatalmas karóval alaposan összeverte. 

A törvényszék elnöke es a vádlott között 
a végtárgyalás alkalmával a küvethező pár-
beszéd folyt  le; 

Bíró : Milyen joggal verte mrg a panaszost? 
Vádlott: Nem joggal vertem én meg, ha-

mm karóval. 
Biró: Ugy értem, honnan vette magának 

azt a jogot? 
Vádlott: Hát kitörtem a kerítésből. 

NYÍLT TÉR*) 
V y ü a t k t i a t . 

Folyó bó 28-án az arra illetékes szervek 
mellőzésével, szabályellenesen megtartott fo-
gyasztási szövetkezeti összejövetelen hozott 
határozat és eértó nyilatkozatról mély megüt-
közéssel értesültem. 

Egyéni meggyőződésem, hogy ily ügyek 
hirlapi uton soha tisztázva nem lettek, miért 
íh ezt mellőzöm, annál inkább, mert a mostani 
idők ezt nem is engedik meg. 

Azonban önérzettel — bátran jelentem ki, 
hogy tör venyes éa közérdeket szolgáló köteles-
ségem teljesítése miatt ért támadás igaztalan, 
jogtalan és alaptalan, mit elfogulatlan  és füg-
getlen biróBág és hatÓBág utján fogok  tisztázni 
és azok Ítéleteit fogom  a nyilvánosságra hozni. 

Csíkszeredán, 1919. évi julius hó 30-án. 
Fejér Sándor, 

ny. alispán. 

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-
lOsiéget a Sxerk. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
Hirdető Csikszentimre. Közölje nevét, 

mart a nélkül hirdetését nem közölhetjük. 

Pályázat. 
A esikcsobotfalvi  róm. kath. e'emi 

népiskolánál halálozás folytán  megüre-
sedett tanitói állásra ezennnl pályá 
zatot hirdetek. 

Javadalmazás a természetbeni iaká-
son kivül, mint az államiaké. 

Kötelessége: az I VI. osztályú osx 
tatlan iskola önálló veiu-it oe és isami 
lök tanításán kivül a ni ind két nembeli 
ifjúság  énekre való tanítása éa rársa 
dalmi képzése. 

Pályázati határidő 1919. évi augusz 
tus utolsó napja. 

C s i k s o m l y ó , 1919. övi juliu-i hó 
27 

Bálint Lajos, 
1 —3 föfisprres.  iskoiaszeki elnök. 

Eladó 100 150 drb nyúlni való 
berbécs 03 meddő juh. Kisebb 
vétellel is «dalik el (10 kint, 20 kim) 
Sántha Lajosnál, Mikoujfalun. 
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Faeladási hirdetmény. 
Csik szentlelek i erdő közbirtokosság 

eladja Csikszentlélek község házánál 
1919. évi augusztus 17-én dé!eiör.f 
9 órától kezdve a II. haiárré'3:-ben 
„Mvidvén lelek" nevü erdejében lövő 
feldolgozott  szélföréartkfct,  fönnálló,  szá-
radni kés/ült ftíDyófa  anyágiit, amely 
lehet 1000—lűOo' m8 körüli fatümeg. 
A ponio.i mennyin g az erdőgortdnok-
ság által ál lap itta tik m ĝ. 

Kikiáltási ár in8kinr 20 korona. 
Bánatpénz 3000 korona, amelyet az 

einük.sí'g vesz át. KihaszuAlási idő 1 év. 
Az árverezést feltételek  az elnöknél 

in-.'glekintendők. A mely tő! eltérni nem 
lehet. 

Utóajiníat nem fô adtat-ik  el. 
Az Írásbeli iijin'nf  ». szóbeli árve-

rezés előtt az el nők né! benyújtandó 
A in '̂g-.jánloit összeg ir&>ban éa 

számokban is kifejezendő.  Az ajánlatot 
tevő som miképpen vissaa n-m léphet 
ajánlatától, mivel árverési feltétele-
ket mjgára nézve kötelezőnek ismeri e). 

Cdikszeuilelekcn, 1919 évi ju'ius 
hó 22 én. 
Veress Sándor, András Péter, 

kb. elnök. kb. jegyző. 

Sz. 669 -1919. 
kj. 

Hirdetmény. 
Közhirré tétetik, hogy Csikszenfki-

rály község elöljáróságánál 1919. évi 
julius 19 óta fel  van fogva  1 drb sárga 
kauct. homlokán csillag, nyakán egy 
szász harang és 1 drb piros pej jegy 
nélküli kanca ló. Ezen lovak, ha jogos 
tulajdonosa addig nem jelentkezik, 1919. 
évi augusztus hó 19 én d. e. 8 óra 
kor a községházánál megtartandó nyil-
vános árverésen — mint gasdátlan jó 
szágok — el fognak  árverezted. 

A községi elöljáróság. 
Csikszentkirá'y, 1919. évi julius hó 

20 An. 
Kovács Béla, Ferenc Lázár, 

Jegyié. bíró. 

Kettős belső telek 
szabadkézből örök áron eladó 
Csíkszeredában, a Kossuth-
Lajos-utcában- — Értekezni lehet 
lüyéri János tulajdonossal, i_2 

S/ám: 353—1919. 
mj. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye magánjavak igazgató-

sága eladja Csíkszeredán, a vármegye 
magánjavai hivatalos helyiségében 1919. 
évi szeptember hó 3 án délelőtt 10 
orakor kezdődő zárt Írásbeli ajánlatok 
aUpjáu tartandó nyilvános árverésen a 
Csikvármegye Gyt:r«yóíö!gyea község 
határában levő 9 a Szilvás-sarok, Kis-
Beszte.icze, Péntek-patak, Hegyes kö-
zötti, továbbá a Babizspatak, Hegyes és 
B.*l«zs-nyaka által határéit erdő részei-
ben kihasználásra engedélyezett szórvá-
nyos Hzé'döntéíü iíet, láb-ín száradt fákat 
és a katonaság által beépített fatömeget. 

Az eladás tárgyúi képező fatömeg 
kitermelés után a főnéi  foganatosítandó 
d.-trühonkinii beméréssel kezelő erdő-
goridnoiiság által lesz megállapítva. 

Hozzávetőleges mennyiség 5000 ui\ 
Kikiáltási ár : 
a) szé'düotött és láhun szándt mütanál 

in'-kint tövön 15 korona; 
b) böépimtt fánálmakiút  10 korona; 
tüsifáná!  5 korona. 
Bánatpénz 8000 korona. 
Kihüsználái időtartama egy év. 
Az árverési éa szerződési feltételek 

az erdőbirtokos alóiirort képviselőjénél, 
a magánjavak tölgyesi kezelósegénél 
rendelkezésre álianak. 

O yan :«j uilâ ok, meiyek az árverési 
éa szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
báuaipenzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek. 

U;óajánlatok el nem fogadtatnak. 
Írásbeli ?;árí. ajánlatok a fenti  határ-

ideig az árverező bizottság elnökénél 
nyújtandók be. A megajánlott összeg 
számokkai éa hetükkel is kiirandok s 
az ajánlatban kifejezendő  az, hogy aján-
lattevő az árverési és szerződési felté-
teleket teljesen ismeri és magát azok-
nak alíveti. 

Cdikvárraegye m-igánjavat igazga-
tósága : 

Csíkszereda, 1919. évi julius hó 
28-án. 

Dr. Oaal Endre, 
igazgató. 

SzAm; 6133-1919. 
arv. 

Árverési hirdetmény. 
Csikvármegye árvaszéke néhai Lan-

dau Zsigmond hagy atékához tartozó fa-
házas belsőséget, melynek tartozókát 
itaimerési jog is képezi, Csikszentsimon 
községházánál 1919. évi augusztus 
hó 10 én délután 2 órakor nyilvános 
árverésen eladja. 

Csikvármegye árvaszéke: 
Csikszereda, 1919. évi julius hó 

26-án. 
Dr. Élthes Gyula, 

árvaszéki elnök. 
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FOGORVOS 
Rendel naponta délután 2—6 óráig. 

CaUunredt, Mikó-utoa 34. ezám. 

* Csik- vagy üdvarheljmeoe t ernletén f* 
40—50 kat. hold 
kaszáló és legelő 

k e r e s t e t i k m e g v é t e l r e . 
Cim a kiadóhivatalban. 3-3 

Lófogatos  csövestangeri-darálók 
Sack-rendszerfi  kisebb ekék 

6 sz. váltóekék 
fagerendelyii  ekók * 

2 és 3 tagú boronák 
répavágók 

szecskavágók és 
kézi morzsolok 

nagy raktára 
Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja 

Sepsiszentgyörgy. 3—lü 

Bardócz Márton csikszentsimoni 
korcsmája részére egy ital 
mérőt keres, cipész vagy szabii 
előnyben részesül. — Ugyanon pgy 
jó családból való fiu  kereskedő 
tanulónak felvétetik.  3-5 

I 

Értesités! p 
Székely és R é l i ^ S í í l 
előnyösen ismert cég, intézetünknél jEj 

m i n t a s z o b á k a t p 
helyezett el, ma yek minői-ég é-í ár |jf! 
tekintetében a legmesszebbmenő igé- jg) 
nyeket is kielégítik. — A mintaszohak j§i 
intézetünk külön belyiseg6ben p 
megtekinthetők és megrendelések !Ü 

ugyanitt felvétetnek.  20— g! 
Agrár takarékpénztár r. 

Csikszereda. 
!BMiaiiBaBBailBS5iaiHiHnallcaaiiallcaaBal 

F f l J B O R O K 
u. in.: rizling, leányka, tra-
min, bakar, oporto stb. jutá-
nyos áron kapiintól; bármilyen 
n»pry icnnyiaégben ós fcöic^ön 
hordók hűn. Valamint. mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny^ 
ben és nagyban. — A tisztült 
vevők becses pártfogását  I- éri 

Neumann Benő Szászrégen. 
6 3 -

ETZJra 

Elemi iskolai gyermekek tanitá-
sát elvállalja okleveles tanítónő. 

Cim a kiadóhivatalban. 2— 

Szappan főzéshez 
maró-szóda 

^ kapható nagyban és kicsinyben [jjj 

~ Karda Gyulánál, Csíkszeredában. 

Hirdetmény. 
A Süárheíí.vi II. rész határban ;» köz-

birtokosság 8544 lio'd 254 Q öl területű 
erdójébíMi, melyből rövid idő alatt 5000 
luxi 3 000.000 becaértókQ erdő árverfa 
utján ohtdatik, mintegy 60 bold ré-
szemet talajostól eladom. 

Vtnni szándékozók értekezhetnek 
Puskás Sándor erzsébetvárosi la-
k o s , nyűg. tisztviselőnél. 2-5 

cs •C >1 

m 

Saját magam által rendszeresített praktikus öngyújtóim a legkiválóbbak I 

Tisztelettel vnn szerencséin ért-sit.eni Csikvármegye 
közönségéi, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. szám 

modern technika követelményeinek teljesen megfelelő 
FIGYELEM! 
alatt egy 

épület- és diszmű-bádogos műhelyt 
rendeztem be. Elvállalót, különösen toronyfödeseket, 
amelyhez saját hordozható alU;i i_\om van, továbbá mindennemű épület-
es diszmü-badogos munkákat, amelyekről költségvetést és tervet díjtala-

nul keszitek. Szíves pártfogást  kér, kivá ó tisztelettel 
BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmübádogos, Csikszeredában. 

2—4 
Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! Jutányos árak! 

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

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és ké/di-
vásárheiyi épitési anyagraktáraiból. 

52 

I FEDÉL-CSERÉP 
• I-sö rendű anyagból 

I
készült, kapható 

^Sárossy Gyula 

Uj gépjavitó- és szerelő-műhely! 
Vau szerencsém a t közönség tudomására hozni, hogv a Cîanz-
féle  villamos cégtől küéptem s Csíkszeredában a Mikó utca 16. sz. a. 
(Stabó Ferenc ur házában) egy a mai kor igényeinek megfelelő 

G é p l a k a t o s é s g é p j a v í t ó m ű h e l y t 
létesítettem, hol elváltatok minden e szakmába vágó munkát, va-
lamint vízvezeték, szivatiyuk javítását, fürdőszoba  berendezés ké-
szítését és minasnnemü mechanikai munkát, a legszolidabb árak 
mellett. — Szíves pártfogásukat  kérve, v:>gyok kiváló tisz'eletfel 

Kürthy Lajos gépész és géplakatos 
C s i l c s z e r e c L a , 2*£llró--u.tca s z á m a l a t t . 

5 -
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! 
cement fedél-cserépgyárábao 

Gyimesbükkön (Csikmegye). 
3-4 
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A J Á N L J U K l -A N I I N Ő S É G Ü 

ö É P O L A J U H K A T 
a közeli cséplési idényre 

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
SEPSISZENTGYÖRGY. 

1 E 

Myomatott Vákár h. könyvnyomdájában, Otkweredábas. Cmziitázva: Subit Joaa Fraoln. 




