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Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Nagy felelősséget 
vállalt magára, aki a budapesti rettentő 
zűrzavarban újból felemelte  a megtépett, 
könnyekkel és vérrel áztatott magyar 
zászlót és odakiáltja az elgyötört polgár 
ságnak: felém  nézzetek, rám hallgassa-
tok, utánam jöjjetek! József  főherceg 
szeme előtt vonultak fel  és merültek el 
a magyar vergődés vezéralakjai: előtte 
bukott fel  Tisza István — a szerencsét 
len háború legnagyobb fanatikusa  — 
látta, mint lett hontalanná, trónvesztetté, 
bujdosóvá Károly király, — szemtanuja 
volt a jóhiszemű Károlyi Mihály meg-
roppanásának és most a miuap, a Kun 
Bála féle  rémuralom gyâszoş összeom-
lásának is. 

Az események és alakok még élén-
ken, markáns vonalakkal állhatnak előtte. 
Még nem porladt el Tisza István szikár 
teste, — Linder Bélát még átkozza 
minden gyermek. Érzi-e, tudja e József 
főherceg,  hogy mire vállalkozott? Tisz-
tában van-e azzal — a közelmúlt siral-
mas próbálkozásainak lezajlása után, 
hogy ujabb hasztalan próbálkozásra a 
népnek már ereje nincsen? 

Aki az ország élére áll, ezzel azt 
hirdeti, hogy az ország ügyeit intézni 
képes és minden tetteért felel  a nép és 
a történelem előtt. Aki milliókat uj utakra 
vezet, annak ismernie kell az uj utak 
minden eegét-zugát. Ebben, vagy abl-an 
tévednie nem szabad. Ha elszámítja 
magát,, mentsége, nincs, minden bibázá-
sát bUoül róhatják fel  neki. A gyenge-
ség nem enyhítő körülmény, hanem vé 
tek, amelyért lakolnia kell a történelem 
ítélőszéke előtt. Károlyi Mihály is jót 
akart. De amidőn egy nép sorsáról van 
szó, a jótakarás nem elég. — A hata-
lom súlyos kötelezettségekkel jár. 

Leninen, Trockij on és Kun Béla 
fanatikus  kis csoportján kivül senki 
sem sirathatja, hogy a budapesti lidérc 
álom véget ért. Kun Béla nem váltott 
semmit valóra az álmok közül. Nem 
épités, hanem romok, vér, könny és uj 
szenvedések jelzik a vörös uralom 
nyomat. 

Aki a romok ormára feláll  és uj 
hajnal eljövetelét hirdeti, aki most jön, 
hogy az agyoncsigázott magyar népbe 
uj életerőt öntsön, annak bölcsnek, erős 
nek, nagyszerű embernek kell lennie. 
— Most Magyarországnak uj meBiásra 
van szüksége, aki harsáqy hangú táro-
gatóval uj életre ébreszti a halottakat. 
— Budapestről sok csalódás érte már a 
világot. — Több csalódásnak jönnie 
nem úabad. 

A Habsburgokról a világnak elég 
rossz véleménye van. — Az ő nevük-
höz fűződik  ez az ötesztendős szörnyű-
ség. — József  főherceg  is Habsburg 
sarjadék. — De ha bebizonyítja, hogy 
megérti az idők szavát, — ha ő lesz az 
életre keltő messiás, — ha csak annyi 
kormányzási tehetséget ós ludast mutat, 
amennyi a többi Habsburgokból hiány 
zott, — talán megbocsátja Józsefnek 
még azt is a világ, hogy ebez az omi-
nózus családhoz tartozott. 

A megfogyatkozott  számú társulat kitűnő 
vendégszereplőjélől kell elsősoron bucsut ven-
nünk : Vákár Vilmostól, akinek múltkori jegy-
zeteinkben szivesen tolmácsoltuk a közönség 
meleg üdvözletét, hogy most annál kelletle-
nebből állapítsuk meg: a „Nebántsvirág"-ban 
már uem élvezhettük. Az a négy alak azon-
ban: a „Bob herceg* Pomponiusa, a „Gyitnesi 
vadvirág' Törpe Csur^jâ, a „Sabinnök elrab-
lása"-nak Marosán Bogdánja s főkép  a „Gó-
lem" rabbija, akiket életre keltett a négy es-
téjén, olyan erővel nyomódtak rá a nézők lel-
kének érzékeny lapjára, hogy nem egyhamar 
feledjük  el őket s velük izig vérig müvész-
teremtójüket: Vákár Vilmost. Pedig jobbadán 
epizód-alakok, kiknek megelevenitesében nem 
érvényesülhet a mester egész fajsúlya.  Mind-
amellett jóizü figurák,  kiknek humoros-komi-
kus énjük vonásain gyönyörűségünk'telt abban, 
ami egyiküke sem és mégis mindeniké volt: 
Vákár saját művészi tulajdonaiban. Kivált a 
„Gólem" rabbijában sejthettük meg: mit nyújt-
hat vezérszerepekben. A rabbi xömör zöngéjü 
baritonja egyszerűen ismeretlen hangvilágba 
ragadott bennünket. Ha egyebet nem csinált 
volna, ezt a pár akkordot is azzal a remény-
nyel köszönnők meg neki, hogy látogasson el 
hozzánk máskor is. Hiszen van abban valami: 
Mindenütt jó, de otthon legjobb. Ó pedig kö-
zülünk való. 

Azt mondják: a művészek világa egész 
külön világ. Akkor pedig a magunkfajta  szürke 
emberek képzetei nem egészen találnak bele 
ebbe a „külön" világba. Mi azonban nem te-
hetünk mást, mint saját „szürke" világunk 
elemeit használjuk arra, hogy az emberi vo-
natkozásokat ezen a sajátos területen is meg-
világítsuk. Bizonyára a művészek világában 
is ugy van: örülnek egymásnak a méltó felek. 
Nos, Rácz Károly mint „Gólem" méltó kezek 
bűvös erejéből elevenedik meg, hogy dicsére-
tére váljon alkotójának: Vákar csodarabbinak. 
Rácz jutalomjátekának ez a kettős ereje ma-
gáoan is ünnepies szint kölcsönzött az eBtnek. 
Maga az ünnepelt sok szinü, kiforrott  művészi 
erejének legjavát adta a „Gólem" igen tanul-
ságos fantomjában.  A zsendülő élet bámész 
gügyögésétől a reménytelen, kétségbeesett sze-
relem romboló őrületéig a hangulatok és ideg-
izgalmak olyan skáláját csinálta végig, amit 
csak az tud értékelni igazán, kinek magának 
ÍB finom  ideg elete van. Rácz mestere a gyön 
géd ellágy ulásokból egyszerre a viharzásba 
törésnek, szelíd indulatok völgyéből a ţombolo 
Bzenvedélyek hegyére szökkenesnek. Es hozzá 
kellemes, színezni tudó hangja van. Mind olyan 
jélességek, amelyek egy Qólem-ből, egy ro-

busztus agyagtömből is kiugratják az isteni 
szikrát: az embert. 

8 érdekes, hogy ennek :iz estnek kívülük 
más jelessége is volt. Baranyai Manci Eszter-
ben és Légrádi P. Dávidban olyan érdekes és 
sikerült páros epizódot nyújtottak, hogy sűrű 
tapsok között ismételniök is kellett jó nótát 
s szép táncot egyképpen. 

Egyéb előadásokat nem részletezhetünk, 
mert akkor itt-ott olyan megjegyzések is ki-
kívánkoznának, amiknek jobb ha a tollban ma-
radnak. Elvégre a személyzet nem teljes s igy 
mindenki beláthatja, hogy hirtelen vállalt sze-
repeket nem lehet jól átgyúrni, megtanulni. A 
„Xebántsvirág"-ban azonban F. Csók Vilma éB 
Fehér Imre igazgató duettjét és egész játé-
kukat nem lehet eléggé kiemelni. Ugyancsak 
jók voltak itt is: Feher Erzsi, Baranyai Manci, 
Sz. Kovács Gyula stb. (Folytatjuk.) 

József  főherceg  kormányzó 
kiáltmánya a magyar néphez. 
Az uj ideiglenes kormány tagjai. 

A Neues Politisches Volksblatt augusztus 
7-én kiadott száma közli József  főherceg  kiált-
ványát Magyarország lakosságához. A kiált-
ványban türelemre es munkara hivja fel  az 
ország népét s kifejti,  hogy az elmúlt kommu-
nista uralom után mindenkinek hozzá kell fog-
nia az újjáépítés munkájához. A válság ezen 
nebéz napjaiban elvállalta ideiglenesen az 
ország kormányzói tisztjét, melyet a megszálló 
katonai parancsnoksággal együttesen kiván 
gyakorolni. Mindenkit felhív  arra, hogy fogadja 
nyugodtan az eseményeket s térjen vissza a 
termelő munkához. Ezután bejelenti József  fő-
herceg, hogy az ország ügyeinek vezetésére 
ideiglenesen kinevezte az uj kormányt, amely-
nek feladata  a legszükségesebb áliami ügyek 
elintézése és az országgyűlési képviselő válasz-
tások végrehajtása. A választásokat a legsür-
gősebben ki fogják  irni. A választások megej-
tése utan megnyilatkozó országos közhangulat-
nak megfelelő  végleges kormány fogja  felvál-
tani az ideiglenes kabinetet. 

A kiáltvány ezután közli az uj miniszterek 
névsorát. A nevekből kitűnik, hogy csupa hiva-
talnok emberek állottak az egyes minisztériu-
mok élére, akik ott éveken át valóban dolgoztak. 

Az uj kabinet névsora a következő: 
Miniszterelnök és kereskedelmi miniszter: 

Friedrich István dr. a kereskedelemügyi minisz-
térium volt miniszteri tanácsosa. 

Pénzügyminiszter: Grün János volt állam-
titkár. 

Igazságügyminiszter: Szászy Béla dr. mi-
niszteri tanácsos. 

Belügyminiszter: Samassa Adolf  volt állam-
titkár. 

Külügyminiszter: Táncos Gábor tábornok. 
Hadügyminiszter: Schnetzer Ferenc tábor-

nok. Mindketten a honvédelmi minisztériumban 
voltak beosztva eddig. 

Közoktatási miniszter: Imre Sándor volt 
államtitkár. 

Földmivelési miniszter: Győry Lóránd ed-
dig a földmivelési  minisztériumban tanácsos volt. 

Népjóléti miniszter: Csilléry András dr. 
Nemzetiségi miniszter: Bleyer Jakab dr. 

egyetemi tanár. 
Az uj kormány átvette hivatalát s meg-

kezdte az újjászervezés munkáját. 



9. oldd. C S Í K I l a p o k 81. u á m . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— As ügyvédeket is felszólították  az 

eskütételre. Dr. Doublesiu György prefekt 
magához kérette az ügyvédeket és az eskü 
letételére hivta fel.  Értesülésünk szerint az 
ügyvédek azon indokolással, hogy esküjök alól 
feloldva  nincsenek és igy a román imperiumra 
esküt nem tehetnek, eskü letételére nem vol-
tak hajlandók, a bíróságoknál tehát képvisele-
tet nem vállalhatnak. Hir szerint a biróságok 
román bírákkal közelebbről megkezdik műkö-
désűket. 

— Hikor i r j á k alá a magyar b é k e -
szerződést? Az osztrák békeszerződésnek 
aláírását augusztus 2ő-ról augusztus 30-ra ha-
lasztották el. Ugyanekkor fogják  meghívni a 
magyar delegációt is a békeszerződés aláirá-
Bára. 

— A Méhész-Egyesület hang-
versenye. A Zsögödfürdőre  tervezett 
népünnepély helyett, a Csikmegyei Mé 
bészegyesület folyó  hó 23 án a Vigadó 
ban fényes  hangversenyt rendez. A ren-
dezés nehéz szerepét dr. Nagy Béniné 
és dr. Éltbes Gyuláné urnök vállalták, 
kik ismert agilitásukkal és körültekin 
téssel oly programmot biztosit,ot'ak az 
estélynek, mely méltán ki fogja  elégi 
teni városunk és vidéke intelligens kö 
zönségét. Programmon szerepel két ve 
gyes kar, melynek tagjai lesznek F jéi 
Ella, Veress Paula, Nagy Margit, Fej-̂ r 
Dóra, Farkas Margit, Tauber Manyika, 
dr. Csipak, Székely Vilmos Károly, Ká-
dár Ferenc és Sprencz György. További 
számok Farkas Margit zongorajáték», 
Tauber Manyika kupl'i, Székely V. Ká-
roly hegedüsolója, Nagy Boriska és Becze 
Anczy táncduettje és végül a „Kék 
kalap" cimü rövid, de annál mulatta 
tóbb bohózat, melynek szereplői Veress 
Paula, Fejér Dóra és Kádár Ferencz. 
A hangverseny védnökei városunk ve-
zető egyénei társadalmi külömbség nél-
kül. A zenét Miczi Miska jól szervezeit 
senekara szolgáltatja. Értesülésünk sze-
rint a rendezőség a programmon felül 
gondoskodik a közönség máB szórakoz-
tatásáról is. A hangverseny tiszta jöve-
delme a kezdő, de szépreményű Méhész-
Egyeselet pénztára javára fordittatik.  A 
meghívók mo?t küldöttnek szét. Az Egy 
let mindenkit szívesen lát és ezúton is 
kéri a közönség megértő, meleg támo 
gatását. Kéri a vidéki tagokat is, hogy 
azon esetben is, ba az idő rövidsége 
miatt netán meghívókat nem kaptak 
volna, a hangversenyen megjelenni szí-
veskedjenek. Jegyek jövő héten Vákár 
L. üzletében válthatók. 

— Kiutasított „idegenek'. A Kormányzó 
Tanács 8272—1919. sz. rendeletét most hajtják 
végre a rendőrhatóságok. A rendelet értelmé-
ben mindazok, akik nem születés jogán szerez-
tek illetőséget, vagy azt a törvényes formák 
betartásával kifejezetten  meg nem szerezték, 
lakóhelyűkről illetőségi (születési) helyükre kö-
telesek távozoi. Ide tartoznak az esküt nem 
tett tisztviselők is. A rendelet alapján Maros-
vásárhelyen a napokban 1087 személyt utasí-
tottak ki, akinek 20-ig el kell hagyniok Maros 
vásárhelyt. Ez azonban c-ak az első turnus. 
Hasonló rendeletek adattak ki Udvarhelyen és 
máB helyeken is. 

— Andrássy targyal a kormánnyal. 
Andrássy Gyula gróf  Budapestre érkezett tár-
gyalásokat folytat  a kormánnyal a külüg\i 
tárca átvételéről. Andrássy azonnal fel  fogja 
venni a tárgyalásokat a külfölddel  is. 

— Pétervár lángokban. Szentpétervárt 
a finn,  litván és az egyesül, nemzetközi csa-
patok bevették. A vad futásBal  menekülő bol-
sevikiek a várost több helyen felgyújtották. 
Pétervár még most is lángokban áll. 

— Csikmegye pénze. A bankjegyek le-
bélyegzését tudvalevőleg Gyergyószentmikló-
son egy bizottság végezte, A hiteles kimuta 
tások szerint összesen 46 millió korona értékű 
bankjegyet bélyegeztek le. Mintegy 10 millió 
koronát tebet ki az a pénzösszeg, melyet egye-
sek más vármegyékben működő bizottságoknál 
bélyegeztettek le. Forgalomban lehet mintegy 
4 millió korona román pénz. A forgalomból  ki-
vont fehérhálu,  valamint a le nem bélyegzett 
1 és 2 koronás bankjegyek értéke a váltó-
pénzekkel és le nem bélyegzett, elrejtett bank-
jegyekkel együtt kitesz mintegy 5 milliót. Csik-
vármegye forgalomképes  pénzét tehát legke-
vesebb 65 millióra becsülhetjük. Ehhez jöunek 
még a hadikötvénvek, értékpapírok, eldugott 
arany és ezüst pénzek, melyekkel együtt Csik-
vármegye pénz és értékpapír készletét 100 
millióra tehetjük. Elszomorító e számokban 
az, hogy ez óriáBi tőke kamatozatlanul hever 
legnagyobb részben. Niucs intenzív ipar és 
kereskedelem, melynél a tőke gyümölcsöző 
elhelyezést nyerhetne. Az ebből származó ká-
rosodás évenként legalább is 2 millióra be-
csülhető. Ennyivel szegényedik évenként a 
vármegye lakóssága. 

— Halálozás. Cstikmadéfalvi  Zöld Ferenc 
nyugalmazott állampénztárnok, 70 eves korá-
ban, folyó  hó 11-en meghalt, Várdotfalván. 
Eihuuytat foiyó  hó 13-an (emelték el, igen 
nagy részvét meilett. Sz-wipé'.er templomának 
kerítésében. Haiáiát kiterjedt rokonság gyá-
szolja. 

Hatósági huskimérós. A város köz-
élelmezési ügyosztálya minden hét csütörtök 
és szombat napjain Cseh István mészárszéké-
ben hatósági bust szolgáltat ki. Kapható marha-
és borjúhús kilónként 14 koronáért, ami jóval 
alacsonyabb a napi áraknál. Jegyeket a varos 
közélelmezési ügyosztálya ad ki jelentkezőknek. 

— Megkezdődött az aratás. A kedve-
zőtlen idő dacára vármegyénkben is megkez-
dődött az aratás és mindenfelé  nagy erővel 
folyik.  A termés a kedvezőtlen esős időjárás 
miatt csalódást hoz a gazdáknak, mert a csép-
lési próbák szerint mintegy 25—30 százalék-
kal kevesebb lesz a bozatu. A szomszéd vár-
megyékben a buza vékája 40 korona, ami 260 
koronának felel  tneg métermázsánként. Az idő-
árás egyébként az utóbbi napokban kedve-

zőre fordult. 
— Marosvásárhelyi művészek Csik-

Bzeredaban. Dr. Csatt Kálmán tenorista és 
Zsizsmand zenekonzervatoriumi tanár köze-
lebbről nagyszabású hangversenyt rendeznek 
a Vigadóban. A közönség figyelmét  előre fel-
hívjuk a kiváló művészekre. 

— Méhészek figyelmébe.  A caikvárme-
gyei Méhész-Egyesület részére országos méretű, 
négy keretsoros, hármas kaptárak érkeztek, 
melyek mérsékelt áron a tagok rendelkezésére 
állanak. Keretléczek szintén kaphatók. Jelent-
kezni lehet Biró Józsefnél  Csíkszeredán. 

Váltó és lombard kölcsönöket 
gyorsan, előnyös kamatláb mellett folyó.-it 
es " b e t é t e d e t a legelőnyösebb felté-
telek mellett elfogad  a 

Csikmegyei Széke lybank R.-T. 
Csíkszereda, Kossuth Lajos-utca 4. sz. 

1—3 
A román katonai paranosnokság rendeletére 

közöljük: 
A 16, 17, 18, 24. éa 27. •>. rendeletek módoeitása. 

Mi, az erdélyi csapatok parancsnoka, a katonai 
törvénykönyv II. fejezetének  32. és 57-ik §. értelmé-
ben, a hadsereg biztonsága és az ország védolme 

érdekében 
e l r e ^ d e l J - í l l E : 

1. • román hadsereg által elfoglalt  egész Kárpát 
és Tisza közötti terület hadműveleti zona lévén, a 
vasutak, pósta távirda és telefon  az erdélyi csapat-
parancsnokság egyenes használata és felügyelete 
alatt áll, képviselve a nagy főhadiszállás  kiküldöttje 
és a nagyszebeni román államvasutak központi igaz-
gatósága révén. 

2. A rekvirálási töryény és ennek a törvénynek 
szabályzata értelmében, az ösaaes hivatalnokok abból 
a területből, amelyet a román hadsereg jelenleg el-
foglalt,  bármily nemzetiségűek ls legyenek és abban 
a pillanatban, amidőn a megszállás törtónt, a vasút, 
pósta, távirda és telefon  szolgálataiban állottak, kö-
telezve vannak szolgálataik elvégzésére. 

3. Azon hivatalnokoknak, kik a vasutak, pj.ita, 
távirda és telefon  szabályzataiban foglalt  összes kö-
telezettségek értelmében járnak el, tiszteletben lesz-
nek tartva összes szerzett jogaik és biztosítva les?, 
szolgálataik zavartalan elvégzése. 

4. A vasutak, pósta, távirda és telefon  alkalma-
zottai, kik nem fogják  alávetni magukat az illető 
igazgatóság rendeleteinek, valamint azok, kik fegyelmi 
vétsegeket fognak  elkövetni, a körülményekhez képest, 
akár engedetTenkedőknek, akár zavargóknak lesznek 
tekintve és az illető hadbiróságok elé lesznek állítva, 
hogy a háború idejében érvényes katonai büntetőtör-
vények érteimébea legyenek megbüntetve. 

5. Azok, akik rosszhiszemtlleg bujtogatnak, rom-
bolnak, károkat okoznak, vagy másokat rábeszélnek, 
műalkotások, vasúti hidak, főutak,  távirda- és telefou 
vonalak szétrombolására, avagy bizonyos alkatrésze-
ket ki vesznek gépekből, vagy különböző szerkeze-
tekből, azok működése megállítása végett; azok, akik 
bárminemű: ipari, gyári berendezéseket, vagy más, a 
hadseregnek és az országnak védelmére szükséges 
berendezéseket rongálnak, valamint azok, akik auto-
mobilokat, repülőgepeket, más hasonló jármüveket, 
közlekedési és szállítási eszközöket rombolnak, azon-
nal le leszuek tartóztatva s az illető hadbíróság elé 
állitva, hol 10 évi kényszermunkára lesznek ítélve, 
alkalmazván a román katonai büntetőtörvéuykönyv 
II. fejezetének  56. paragrafusát. 

6. Ha bebizonyul, hogy az 5-ik pontban foglalt 
rombolások oly egyének iltal voltak elkövetve, kik 
összeköttetésben lévén az ellenséggel, e/.ea  tetteket 
megbízásból, vfcgy  azokkal való megegyezésből kö-
vették el, ugy ezen merénylők, akik elősegítik az 
ellenség hadműveleteit, kémeknek, vagy árulóknak 
lesz tekintve és azonnal az illető hadbiróságok elé 
lesznek állitva, hol agyonlövés általi halállal lesz-
nek büntetve. Hasonlóképen, ha a fenti  cselekedetek 
valamelyike allatomos modon, hamis ürügyek leple 
alatt, vagy bármely más család, vagy a hadmüvele-
tek, honvedelem és az állam közbiztonságára nézve 
veszélyes eszközök által lett elkövetve, ugy az elkö-
vetők a hadbíróság által halállal lesznek büntetve, a 
a katonai büntető törvénykönyv II. fejezetének  53. 
paragrafusa  alapján. 

7. Azok, akik nem rosszhiszemüleg fogják  elkö-
vetni az 5-ik pontban foglalt  rombolások, valamelyi-
két, azouual le lesznek tartóztatva és bíróság elé 
állítva, hol 2 évig elterjedő elzárással és 2000 lei-ig 
terjedő pénzbüntetéssel lesznek sújtva. 

(Folyt, köv.) 

NYÍLT TÉR.*) 
FELHÍVÁS. 

Özv. Nagy Ferencné tulajdonát képező fű-
szer- és csemegeáru üzletet megvettem, A ke-
reskedelmi törvény ide vonatkozó §-ai értel-
mében ezúton felhívom  e s e t l e g e s hitele-
zőit, hogy igényeiket nálam 15 napon belül 
eleutsék be, annál is inkább, miután később 
azokért semmi felelősséget  nem vállalok. 

Petres Andor kereskedő, 
Csikszereda, Apafl'y  Mihály-utca I. 

A csíkszeredai  tisztviselői  szövetkezet 
t. üzletrészeseihez. 

Értesítjük a t. üzletrészeseket, hogy a f. 
év julius hó 28-ára kitűzött folytatólagos  köz-
;yülóa megtartására a katonai parancsnokság 
, ulius 27-en (vasárnap) írásban kiadott intézke-
désével engedélyt nem adott. Erről az igazga-
tóság a szövetkezet tagjait a városházán ki-
függesztett  hirdetménnyel értesítette és azt 
igen sok tagnak szóbelileg is tudomására 
hozta. Ennek következtében ugy az igazgató-
ság és felügyelő-bizottság,  mint a tagok túl-
nyomó nagy része tartózkodott a közgyüléB 
színhelyén való mogjelenéstől. 

Tudomást szereztünk arról, hogy ezen ér-
tesítés dacára a szövetkezet 680 tagja közül 
mintegy 72 személyesen, illetőleg képviseleti-
lég megjelent üzletrészes az utolsó órakban 
megszerzett engedéllyel gyűlést tartott, melyen 
tói vény- és alapszabályellenesen olyan határo-
zatokat hozott, a melyek a törvényesen egybe-
gyűlt közgyűlésnek képezik jogát, sőt ezen is 
lulment akkor, amikor meg nem üresedett igaz-
gatósági tagsági helyeket töltött be és olyan 
egyéneket is választott igazgatókká, akik a 
szövetkezetnek nem is tagjai. 

Minthogy mi a 72 üzletrészes által megtar-
tott gyütéBt a fent  előadott indokokból tör-

*) £ rovat alatt köxlöttekért nem vállal fele-
lőséget a Sswk, 
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vényesen összejött közgyűlésnek el nem ismer-
jük, annak határozatait sem tartjuk magunkra 
nézve kötelezőnek s mihelyt megleBz annak a 
törvényes lehetősébe, azok megsemmisítése iránt 
a szükséges lépéseket meg fogjuk  tenni. 

Addig is, mig sikerülni fog  a megtartott 
^ülésnek az illetékes forum  által való mug-
semmisittetése, kijelentjük,  hogy a julius 

'22-ike  óta történtekért  semmi felelősséget 
nem vállalunk  s tiltakozunk  az ellen,  bogy 
arra nem illetékes  tényezők  a szövetkezet 
ügyeinek  vitelét  magukhoz  ragadva,  intéz-
kedjenek. 

Csíkszereda, 1919. évi julius hó 31 én. 
A csikszeredai fogyasztási 
szövetkezet igazgatósága. 

K e r e s e k e g y m e g b í z h a t ó 
szakácsnőt, 

ki a háitaiíátibau jártas sa konyhai teen-
dőket Önállóan végzi. Cim a kindéhan. 

1 - 3 

Tisztelettel értesítem Csikvármegye 
közönségét, hogy Csíkszeredán az Apaffy 
Mihály-utca I. szám alatt lévA özv. dr. Filsp 
Sandorné-féle  házban 

FŰSZER- ÉS CSEMEGEÁRU ÜZLETET 
nyitottam és azt a mai kor igényeinek 
megfelelő'eg  kereskedői szaktudásommal 
kifogástalan  friss  áruval berendezve fogóin 
vezetni. A midőn a pontos kiszolgálásról 
és versenykepes szolid áraimról előre is 
biztosithatom nagybecsű vevőimet, szíves 
pártfugást  kérve, vsgyok kiváló tisztelettel: 
PETRES ANDOR, kereskedő. 

Fed él c s e r e p e t , pal&t, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyűrűket stb., etb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 

5 4 -

l^j" i V / Tisztelettel liozoiu tudomá-
I L 3 1 1 C 3 . gir® ufţy  a helybeli, inint a 

vidéki közönségnek, hogy Kézdivásárhelyről 
átköltözködve, Csikaseredában a Mikó-utoa 
IS. szám alatt (Seabó Fereno ur bálában), 

a mai kor igényeinek teljesen megfelelő 

CIPÉSZ MŰHELYT 
rendeztem be, hol elvállalok zsevró, box, borja, 
vászen és szinea hőrökbőt ni cipők pontos és 
csinosan való készítését, valamint javításokat 
in verseny árak mellett. — Célom az, hogy a 
legjobb anyagból jó és tartós munkáimmal az 
igen tisztelt megrendelőim bizalmát, a lehető leg-
kényesebb igényeknek megfelelően  megnyerjem. 
Szives pártfogást  kérve, maradok tisztelettel: 

SZIGETI GYULA, cipészmester. 

Elveszett a csomortáni legelőről 
V A , kajlás szarvn, fejős  telién, 

aki tud róla, jelentkezzék G y ö r g y 
Lázár csomortáni tanítónál, nagy 

jutalmát kapja. :—: 

a csiktaploczai határ La-
jos nevü dűlőjében 14 k. b. 

'Ős é s b ü k k ö s , j j f S ?  Líd' 
réti s a r j u s k a s z á l ó E * 
•"•tatMM Balfai  AodrániI CrittaplMaáa. 

Pályázat. 
A csikcaobotfalvi  róm. kath. elemi 

népiskolánál halálozás folytán  megüre-
sedett tanítói állásra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

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

Kötelessége: az I - VI. osztású osz 
tatlan iskola önálló vezetéae éa ismét 
lök tanításán kivUl a mindkét nembeli 
ifjúság  énekre való tanítása és társa-
dalmi képzése. 

Pályázati határidő 1919. évi augusz 
tus utolsó napja. 

C n i k s o m l y ó , 1919. évi juliuu hó 
•27-én. 

Bálint Lajos, 
3—3 főesperes,  iskolaszéki elnök. 

Számj 15—1919. 
árvsz. 
Pályázati hirdetmény. 

A csiksotnlyói árva éa szeretetház-
ban 8 fiu  és 12 leány gyermnk helye 
megüresedvén, e helyek b töltésé-e 
pályázatot hirdetünk. 

Kzími üresedépben levő helyekre 
elsősorban pályázhatnak törvényes kép 
viselőjük vagy pártfogójuk  utján azon 
6 évet betöltött, de 10 éveanél nem 
idősebb fiu  ús leány gyermekek, akik-
nek atyjuk a harctéren hősi halált halt 
vagy a harctéren s/.erzetr. betegség vagy 
a harctéren kapott sebesülés vagy hadi-
fáradalmak  következtében hősi halált 
balt s édes anyjuk nem él (teljes hadi 
árvák). Másodsorban pályázhatnak fent-
irt módon azon kiskorú leáoy és fiu 
gyermekek, akiknek atyjuk fent  jelzett 
körülmények között elhalt s anyjuk él, 
(fél  hadiárvák). Harmadsorban teljesen 
vagyontalan és keresetképtelen hadi 
rokkantak gyermekei. 

Pályázni lehet az árva- és szeretet-
ház igazgató választmányához intézendő 
kérés utján vngy pedig az illetékes 
helyhatóságnál történt jelentkezés utján, 
mely a jelentkezést belyegtelen jegyző 
könyvbe foglalja  éa a jegyzökönyvet 
felszerelve  az árva- és szerere'hás igaz 
gató választmányához Csíkszeredába 
küldi. 

A felvételi  kellékek a kéréshez, vagy 
jegyzőkönyvhöz melléklendő követkeaő 
okiratokkal igazolandók : 

1. a csikmegyei illetőség az illető 
ségi község elöljáróságának bizonyít-
ványával ; 

2- Az apának a harctéren történt 
elhalálozása, a lurOreu szerzett sobe 
süiés, vagy betegseg következtében tör-
tént elhalálozás katonai vagy polgári 
hatóság, vagy egészségügyi intézmény 
hiteles ertesitéseve), a szülők elhaiálo 
záaa s az árva életkora, caaiadi érresi 
tővel, vagy hiteles anyakönyvi Kivonat-
tal vagy egyéb hiteles bizonyítékokkal; 

3. a vagyoni és családi állapot a 
községi elöljáróság bizonyítványával, 
amelyben a pályázó ingó és ingatlan 
vagyonának közforgalmi  értéke és annak 
évi tiszta jövedelme számszerűleg fel-
tüntetendő, valamint az is, hogy a csa-
lád hány tagból áll, hány szorul ellá-
tásra, hány keresőképes? 

4. a gyermekek egészségi állapota 
a kör vagy községi orvos bizonyítvá-
nyával; 

5 a gyermekek véglegesen az in-
tézetbe csak likkor fogadtatnak  be, ba 
a felvételt  követő vármegyei tiszti fő-
orvosi vizsgálat Püerin: teljesen épek-
nek és egészségieknek találtattak; 

6. korábbi ia!-.olázt;-.tás esetén az 
előmenetel iskolai bizonyítvánnyal; 

7. a róni. kath. valláshoz tartozás 
ktreaztievéllol. 

8. Minden hadiárva vagy hadirokkant 
gyermekének kérése a községi hadi-
gondozó bizottság véleményével ia ellá-
tandó. A véleményben határozottan ki-
fejezendő  az, hogy a bizottság az illető 
felvételét  elkerülhetetlenül szükséges-
nek tartja-e vagy nem s minő okok 
indokolják a felvételt. 

A pályázatok beadásának határideje 
1919. évi augusztus 3Mk napja 
bezárólag, mely napon tul pályázatokat 
nem fogadunk  el. 

Csikszereda, 1919. évi augusztus 
hó 13 án. 
Botár Béla, Dr. Élthes Gyula, 
árvaházi előadó. ig. választ, elnök. 

Értesités! 
Székely és Réti •SKHSSÍ; 
előnyösen ismert cég, intezetünknél 

m i n t a s z ob á k a t 
helyezett el, melyek minőség é« ár 
tekintetobuu a ltgmes&zebbmcnő ige-
nyeket is kielégítik. — A mintaszohak 
intezetünk külön heiyiségeben 
megtekinthetők és mosrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  22— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. = 

Szám: 6322-1919. árv. 

Hirdetmény. 
Csík v ármegy e árvaszék e a 2000—917. 

M. fi.  sz&mu rendelet alapján a hadi-
árvák és hadirokkantak gyermekei ré-
szére adományozandó nevelési segé-
lyekre a folyó  évben is pályázatot 
hirdet. 

A segélyekre vonatkozó kérelmek 
a 64,933—1918. B. M. Xll. számú kör-
rendeletben foglallak  szemelőtt tartásá-
val folyó  evi augusztus hó 31ig 
Csikvármegye árvaszékéhez nyújtan-
dók be. 

Bívebb felvilág03Ításokut  érdekel-
teknek a községi elöljáróságok adnak, 
ahol a hivatkozott számú B. M. rendelet 
feltalálható  (megjelent az 1918. évi B. K. 
23-ik számában). 

Mivel a benyújtandó kérelmekhez 
megkívánt A. és B. jelzésű űrlapok 
technikai nehezaégek miatt rendelke-
zésre nem állanak, az árvaszék a folyó 
évben ezektől eltekint; de feltétlenül 
megkívánja, hogy a hivatkozott számú 
rende.et VI pontja érteimeben benyúj-
tandó kérelmekhez az ott felsorolt  1—5. 
pontok alatti okmányok csatoltassanak. 

Caikvármegye árvaszéke: 
Csíkszereda, 1919. évi augusztus 

hó 13 án. 
Dr. Élthes Gyula, 

árvasiéki elnök. 
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A ditró- r. k . egyháztanács eladja Ditrón a plébánia hivatalban 1919. óv. s z e p t e m b e r h o 2-an 

és zárt Írásbeli árverésen a Csikvármegye Ditró község határában levő: k ^ t e r ü j e t é n 
7-7 k. h. területén 1. a ditrói r. k. lelkészi hivatal erdejének mintegy 

2. 
3. 

kántori 
egyház 

jnyőfa 
155 0 k". h] területén 97476-914. és 95407-1)14. sz. F M. reu-

" . . . „ nitró-Miiroshévízi országúttól 15 km. Ditró vasútállomástól 20 
d e l e t e k k e l kihasználásra engedélyezeit lucz és jegenye fenyőfa  állományát. A vagasterület a Ditró-Alarosneviz. or-, fi 

fog  Gyergyóholló, Borszék és Ditro felé  termelhető ki. km. távolban van, a fa  anyag 
Az eladás tárgyát képező fa  állomány törzsenkénti bemérés szerint: r,,.«mutre 3870 m» 

1. a lelkész erdejében 5558 drbból áll, melynek bruttó fatömege  4382 m', nettó fatömege  MIU m , 
2. a kántor „ 2559 „ 2347 „ 
3. az egyház erdejében: 

a) az ásott nti részen . 
szél döntés 5653 „ „ n J784 

álló 10605 „ „ „ „ 8 7 0 9 

3539 
8056 

kikiáltási áru 142.000 korona, 
„ 76'000 korona, és a 

91.500 korona, 
298-r>00 korona, 

Összesen . . . 16258 „ „ „ „ » 
Területe a széldöntésnek 18 k. h„ az állónak 35 k. h. összesen 53 k. hold. 

b) Mélik utján kivül 6403 darabból áll, melynek brnttó fatömege  5207 m " . 
Mélik ntján belül 16890 „ „ ,, 10066 ,, 

13493 10595 390 000 korona, 

nettó fatömege  4737 m*, kikiáltási ár 175-000 korona, 
„ 9307 „ „ „ 335.000 korona, 

összesen. . 23293 „ „ „ „ „ 15 273 
Területe Mélik utján kivül 20 k. h., belül 46 k. h., összesen 66 k. li. 

14043 510.000 korona, 

ruiete meiis utian mvui aj k. n., neiui «tu k. ii-, m»»»" «« Q I O , ....ii.i,. j.. oafkW  u m i l , 
c) Csibiék pataki 1855 darabból áll, melynek bruttó fatömege  876im', nettó fatömege  8^2 m», k.k.áltásl ar ^ . 0 0 0 korona, 
Oyaluláshátirész 9732 „ ,, ,, ii ii " " 
Összesen . 11567 7575 

6210 
7022 

222.000 korona, 
250.000 korona. 

erdejére az árverés külön-
külön tartatik meg; az egyház erdejében először a a) 1.) és c) alatti részletek, aziunii az egesz arverezicua c j . e m u » , képező faállomány  területé-
nek határai a természetben határhalmokkal és a szomszédos fákon  piros olaj gyűrűzéssel vannak megjelölve. Ivikialtas. ar: a lelkesz erdejének fa  allonmnyara 
142000 korona, a kántoréra 76.000 korona, az egyház a) alatti részletére 390.000 korona, 1») alattira 51(1000 korona, c) alattira 250.000 korona, a), l>), e), együtt-
véve 1.150000 korona. Bánatpénz a kikiáltási árnak 10 százaléka, kihasználási időtartam a lelkész és káutor erdejére nézve M év, az egyház erdejére nezve az 
egyes részletekre — ha azok külön lesznek eladva 3 óv - ha az összes részletek együtt adatnak el 4 év. Az árverezési os szerződési feltetelek,  valamint a 
részletes becslési munkálat az erdőbirtokos alattirt képviselőjénél megtekinthető és beszerezhető. Olyan ajanlatok, melyek az arveresi és szerzó.lesi feltetelek-
től eltérnek, vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, figyelembe  nem vétetnek, ntóajánlatok cl uem fogadtatnak.  írásbeli zárt ajanlatok a szóbeli árverezés meg-
kezdése előtt az árverező bizottság elnökénél nyújtandók be. A megajánlott összeg számokkal és betűkkel is kiírandó s az ajánlatban kifejezendő  az. hogy 
ajánlattevő az árverezési és szerződési feltételeket  teljesen ismeri és magát azoknak aláveti. 

Ditró, 1919. évi augusztus hó 10-én. 
Dr. Xj*u.lsá.cB József,  az egyháztanács elnöke. 

t B & M S 6 Á H © 0 S i t . 
FOGORVOS 

Rendel naponta délután 2— 6 óráig. 
O Csikszereda, Mikó-utoa 34. szám. 

8 
O 
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Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a helybeli ós vidéki tisztelt 

közönséget, hogy elvállalok mindennemű kárpitos 
munkálatokat, nevezetesen: pamlagok, díványok, 
koosi és asekórülósek ú j ra tömését ós bevonását 
a legszolidabb árak mellett. 

Oyors és pontos kiszolgálásról biztosítom. Szíves 
pártfogást  kér Csikszeredában, Szentlélek-utca 5 sz. a. 

Becze Andor, kárpitos. 

FÉRFISZABÓ-ÜZLETlJ 
Értesítem Csikszereda város és vidéke 
közönségét, hogy Csikszeredában, 
Hákóczi-utcea 30. se. a. férflszabó-
üzletemben elvállalok mindennemű 

FÉRFI- ÉS GYERMEK-RUHA 

FEDÉL-CSERÉP! 
I-só rendű anyagból • 
készült, kapható A 

Sárossy Gyulai 
cement fedél-cserépgyárában  • 

Gyimesbűkkön (Csikmegye). • 
5 - 8 

Bardócz Márton csikszentsimoni 
korcsmája részére egy ital 
mérőt keres, cipész vagy szabó 
előnyben részesül. — Ugyanott egy 
jó családból való flu  kereskedő 
tanulónak felvétetik. 

készítést a legszolidabb árak mellett. 
A f ő t i s z t e l e n d ő  l e l k é s z urak 
f i g y e l m é t  is f e l h í v o m ,  hogy 

REVERENDÁK 
előállításában is a legnagyobb jártas-
sággal birok s biztosítom minden 
egyes megrendelőmet a pontos, tisz-
tességes és becsületes kiszolgálásról. 

Szives pártfogást  kérve, vagyok tisztelettel 

PÉTER GYULA, CSÍKSZEREDA. 
fBlfBH151fBÍBl511gÍBlgllBÍBl51(SfB151ÍBJHl51fBl 

Bor nagyban és kiesinyben. 
Kicsinyben 1 liter 12 korona, 

nagybani vételnél árkedvezmény, 
Karda Gyulánál, Csíkszeredán. 

FflJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra-
min, 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 becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 

iBliM^iBMBgiicnMgilraBaiiwBlaMnwffliBl 
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Hirdetmény. 
A szárhegyi II. rész határbau a köz-

birtokosság 8544 hold 254 • öl területű 
erdőjében, melyből rövid idő alatt 5000 
hold 3,000.000 becsértékü erdő árverés 
utján eladatik, mintegy 50 hold ré-
szemet talajodtól eladom. 

Venni szándékozók értekezhetnek 
Puskás Sándor erzsébetvárosi la-
kos, nyug. tisztviselőnél. 4-5 
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5 - 5 

Lófogatos  csövestengeri darálók ® 
Sack-rendszerl kisebb ekék © 

6 sz. váltóekék ® 
fagerendelyü  ekék ® 

2 és 3 tagu boronák ® 
répavágók ® 

szecskavágók is ® 
kéii morzsolók ® 

nagy raktára ® 
Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja § 

Sepsiszentgyörgy. 5-10 l f I 
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Saját magam által rendszeresített praktikus öngyújtóim a legkiválóbbak I 

FI fiY  F I F M I T i s z t e l e t t e l szerencsém értesíteni Csikvármegye 
, L L L m ' közönségét, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. szám 

alatt egy a modern technika követelményeinek teljesen megfelelő 

épület- és diszmfi-bádogos műhelyt 
rendeztem be. Elvállalok különösen toronyfödéseket, 
amelyhez saját hordozható állványom van, továbbá mindennemű épület-
fts  diszmu-bádogos munkákat, amelyekről költségvetést és tervet díjtala-

nul keszitek. Hzives pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 
BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmttbádogos, Csíkszeredában. 

Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnekI Jutányos árak! 

Njevatott Vákár b, könyvnyomdájában, Csiksseredâban. Ctaurizva: M i t . Joaa Fraota. 




