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Laptulajdonos VÁKÁR L. 

Előfizetési  ár: Kgész évre 20 kor. (Külffildru  34 K) 
félévre  10 kor. Negyedévre 5 kor. 

Hirdetési dijak a l e g o l o a o b b a n saamittatnaii 
Kéziratok nem adatnak Tieaaa. 

Raport. 
Elzász egy darab föld,  a prestige 

annyi se s a vérünk huli, uiég egyre 
hull. Brest-Lifowsk  egy erőd, Udine egy 
város, Oatende fürdőhely.  Málta flotta-
bázis, Bagdad végállomás — a gyerek 
is tudja. Az öreg is tudja, az asszony is 
tudja — tudás ínég igy nem fájt.  Mennyi 
föld  rajzórát ÍB vettünk! Óh égi iskola-
mester, már mi e tantárggyal tisztában 
vagyunk, áttérhetünk másra. 

Lloyd George egy miniszter, Lenin 
még annyi se s az ennivalónk egyre 
kevesebb. Lansing államtitkár, Kühlmann 
csak volt vala, Monroe egy elv csak. 
Tannenberg győzelem, Montello vereség, 
Skagerrak dubióz. Hibátlanul tudjuk már 
ezt is, neveket évszámokat mindent, hat 
évi kulturmunka egész történetét. 

S még mi mindent tudunk I Tudunk 
technikát, láttuk csodáit — Barnum el-
pirulhat — ekrazit bombának három 
emeleten átverő erejét, önlángjában 
elégő gépmadarat, hullahegyekre játszva 
kapaszkodó páncélosautót. Amott kere-
kedik nagy fekete  felhő,  lenn a völgy 
ben megül, de mire tovaszáll — halott 
lesz ott mind a baka, mind a tüzér, 
mind a huszár. Láttunk sziklacsucâot az 
ég felé  szállni, acélhálóban fickándó 
búvárhajót s egy nemzetközi flottát  a 
tenger fenekén. 

Tudunk élettant, orvostudományt. 
Müködéseben figyelhettük  meg a vonagló 
szivet, a fecskendő  eret, a tépett ideget. 
Tudományos precizitással megállapítot-
tuk, hány napig birja az éhséget a hajó-
töröt német tengerész és hány óra alatt 
iagy meg a honvéd a Kárpátokban. 
Legértesültebb helyről kaptuk meg a 
fogolytáborok  tífusz  halálozási arányszá-
mait Északon, Délen, Keleten, Nyugaton 

Ettünk a tudás fájáról  és — sokan 
meg is haltak ó Uram. Meghaltak Elzá-
szért, a kis népek és nagy tengerek 
szabadságáért, királyért, hazáért, Wilson 
tanár ur tizennégy pontjaért. Városok, 
faluk  elnépteledtek, földjeink  parlagon 
maradtak, lehullottak legszebb virágaink 
és nagyobb már mint Elzász — hurrá! 
— a halottaktól megszállott terület. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Csikvármegye szókhelyének áthe-

lyeţAfp.  A púpokban nagy megdöbbenést oko-
zott az ai elterjedt hír, hogy a román kor-
mányzótanács „Cqikvâcmşgye székhelyét Csík-
szeredáról GyergyószentmiklŐBra helyezte át. 
A hir minden elósmény nélkttl nemcsak meg-
döbbentö, hanem váratlan la volt. Értesülésünk 
szerint az átfielyetfwek  alapja a román kor 
mányaótanácsnak a vármegyéből a napokban 

érkezett azon lehata, mely szerint az áthelye-
zés előkészítése iránt intézkedések teendők. 
Az áthelyezés tehát még korántsem befejezett 
tény, de az ügy tárgyalás alá vétetett. Sajnos, 
nem áll módunkban az áthelyezés kérdésével 
foglalkozni. 

— Tanari kinevezések. Székely Vilmos 
csíkszeredai h. vallástanár a csiksomlyói tanító-
képző intézet zenetanárává, Veress Ernő brassói 
hitoktató a csikszeredai főgimnázium  rendes 
vallástanárává neveztetett ki. 

— Kinevezések. Az ujmisések közül 
Adám Imre Gyergyócsomafalvára,  Cseh András 
Csikszengyörgyre, Imre László Kézdiszentlé-
lekre, Marton Géza Sepsiszentgyörgyre helyez-
tetlek sogédlelkészeknek. 

— Áthelyeztettek a követkézé segédlel-
készek: Otczwirk Lajos Petrozsényből Gyergjó-
aifaluba,  Fazakas András Csikszentgyörgyröi 
Petrozsenybe, Mosoocky Jenő Sepsiszentgyörgy-
ről Csiküzentdomokuara. 

— Ritka vadaszzsákmany. A báboru 
alatt a csíki erdőségekben rendkívül elszapa-
rodtak a duvadak. Legutóbb a csomortáni na-
tarban a vaddisznók a gabonában es burgonyá-
ban tettek nagy károkat. Folyó hó 9-en Mar-
kos Endre csiktaploczai plébános lesre ment 
es sikerült is két hatalmúd vaddisznói elejteni 
egy falkából.  Vadászaink legtöbbje fegyveret 
még nem kapta vissza. Kívánatos volna, hogy 
a fegyverek  mielőbb viBszaadassanak. 

— Változás a Magyarorszagot meg-
szálló antant-csapatok parancsnoksaga-
ban. Becsből jelentik, hogy a magyarorszagi 
események a szövetséges legtöbb tanacsot 
arra indították, hogy a megszálló csapatok 
parancsnokságai, mely eddig a keleti hadsereg-
parancsnok kezeben volt, a Budapesten tartóz-
kodó negy tabornokra ruhazza. 

— Jegyzék Romániához. A párisi leg-
főbb  tanacs külön követtel jegyzéket küldött 
Bukarestbe, melybeu Komaniaval szemben tá-
masztott kívánságait fejti  ki. A Bratianu-kor-
mány lemondása küszöbön van. Az uj kormány 
elnöke hir szerint Coanda tábornok lesz. 

— Idegenek jelentkezése. A helyi rendőr-
hatóság felhívta  a nem csikszeredai Uletősegü, 
vagy 1914. után letelepedetteket, hogy folyó 
bó 20-ig a rendőrhatóságnál személyesen je-
lentkezzenek. 

— a román királyi pár Csíkszeredán. 
Pénteken a Szinajából visszatérő roman királyi 
pár Csíkszeredán át három autóval Blkasra 
(Békáshoz közel eső királyi nyaraló) utazott. 

— Tervek az edélyi faval.  Az erdö-
tösztöt eddig a budapesti Fabank rt. képezte. 
Ebben az összes pesti és bécsi nagybankok és 
a magyar erdőbirtokosok képviselve vannak. 
Most a román kormányzótanács Brassó szék-
hellyel egy uj fabankot  akar alapítani. Az alap-
tőket szaz millió koronára tervezik, amely ket-
szeres korona névértékű részvényekből fog 
állani. A román allam maga negyven millió 
koronát jegyezne. A bank alturisztikus alapo-
kon fog  működni s rövid időn belül egy mil-
liárd korona haszonra számit. Addig is, amig 
az erdélyi Fabak megalakul, a kormányzóta-
nács zár alá helyezte az összes tüzifakészletet 
es a megállapított készletek alapján az erdélyi 
tüzifakereskedóket  és erdőbirtokosokat a köz-
üzemek részere harmincezer vaggon tűzifa 
szállítására kötelezte, vaggononkint ezerhatszáz 
koronás áron. 

— A záróra korlátozása. A román ka-
tonai parancsnokság az eddigi 12 órai zárórát 
11 óraban állapította meg. 

— Gyökeres változások a biróság szer-
vezetében. A brassói törvényszék elnöke 
csütörtökön Csíkszeredába érkezett. Pénteken 
reggelre a törvényszünet miatt még mindig 
bezárt törvényszékre kérte a hivataluktól eltá-
vozott biráka', ügyészeket és kezelő tisztvise-
lőket, ahol megismertette a nagyszebeni román 
kormányzótanács rendeletére kidolgozott uj 
birosagi szervezetet. E szerint az eddigi két 
elsófolyatnodásu  biróság helyett csupán a járás-
bíróság marad meg; a tábla helyébe, mint 
másodfokú  biróság, a törvényszék kerül, mely-
nek Ítéleteit a legfelsőbb  biróság (Kúria) bírálja 
felül.  Csikvármegyében csak két járásbíróság 
lesz és pedig Csíkszeredán és Gyergyószeut-
mikióson. A csikszentmártoni járásbíróság meg-
szűnik, telekkönyveit a csikszeredai járásbíró-
ság veszi át. Csik, Háromszék és Brasaó vár-
megyeknek csak egyetlen törvényszéke lesz 
Brassóban, tnciy mint másodfokú  biróság fog 
működni. A brassói törvényszék elnöke felhívta 
a megjelent csikszeredai birakat ea kezelőtiszt-
viseiöket, hogy eskü letétele mellett s midőn 
erre nem voltak hajlandók, eskü letétele nél-
kül a brassói törvényszéknél, illetve ügyész-
ségnél szolgáljanak. Értesülésünk szerint külön 
kerdesre felhívottak  csupán oda nyilatkoztak, 
hogy a regi, még Íteletekkel el nem látott 
ügyeket a regi állapot szerint itt Csíkszeredán 
befejezni  hajlandók, uj ügyekben azonban nem 
dolgoznak es szolgalatot nem teljesítenek. A 
brassói törvényszéki elnök azzal távozott, bogy 
rövid idó muiva visszajön a tárgyalások eset-
leges ujabb felvétele  végett. 

— Vegkieiegités Vilmos csaszárnak. 
Az .Izbanda* jelenti: A porosz pénzügyminisz-
ter törvényjavaslatot terjesztett a parlament 
olé, amelyben javasolja, nogy a lemondás foly-
tan elvesztett civillistasert 212 millió 500,000 
frank  végkielégítést adjauak Vilmos császár-
nak. Majdnem az ös6zes miniszterek hozzájá-
rultak ebhez, azonban a földmivelésügyi  mi-
niszter tiltakozása miatt a javaslatot nem fo-
gadták el. 

— Közel kétmilliárdot bélyegeztek 
le. Nagyszebenből jelentik: Erdélyben idáig 
egy milliárd 800 millió koronát bélyegeztek le. 
A lebélyegzés még mindig foiyik,  a lebélyeg-
zendő összegek azonban hova-tovább csök-
kennek. 

— Budapestet elhagyják a zsidó csa-
ládok. Budapestről érkezett utasok beszélik: 
Budapesten tömegesen keresztelkednek ki a 
zsidók, amivel azt akarják dokumentálni, hogy 
nem értenek egyet a letűnt kommunizmussal, 
különösképpen pedig, hogy nem azonosítják 
magukat annak vezetőivel. Az utóbbi időben 
pedig egyre több és több zsidó család hagyja 
el Budapestet, akik jobbára Bécsbe költöznek. 
A zsidóság nem vállal semmiféle  exponáltabb 
állást Budapesten. 
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— Hivatalos látogatás. A felcsiki  kerü-
letben tartandi őszi bérmaut és hivatalos láto-
gatás sorrendje a következő: Október 1—2. 
Csiksomlyó; október 3. Delne; október 4-
Csikszentmiklós; október 5. Szépviz; október 
6. Gyimesfelsőlok;  október 7. Gyimesközéplok; 
október 8—9. Gyimesbükk ; 10—11. Csikszent-
mihály; október 12—13. Rákos; október 14—15. 
Madéfulva;  október 16. Madaras; okt. 17 -18. 
Karczfalva;  október 19. Csikszeuttamás; okt. 
20—21. Csikszentdomokos; október 22. Csik-
esicsó; október 23. Taplocza; október 24. 
Z^ögöd; október 25—26. Csikszereda. Gyer-
mekek bérmálkozbatnak, ha elég értelmesek és 
imádkozni tudnak. Az nem akadály, ha első 
Bzentgyónásukat még nem végezték cl. 

— A nemzetgyűlési választások elő-
készitése Magyarországon. A kormány a 
nemzetgyűlési választások előkészitésén dolgo-
zik. A választási, úgyszintén a községi válasz-
tasokra vonatkozó törvény nagyjában elk* s^ült 
és rövideseb kihirdetik. A választások szeptem-
ber hónapban lennének ugy, hogy a nemzet-
gyűlés mar október elsejére összehívható legyen. 

— Átszállás nélkül lebet utazni Buda-
pestre. Tegnap délelőtt indult el az első vo-
nat Nagyváradról, mely átszállás nélkül egész 
Budapestig viszi az utaHokat. A szolnoki Tisza 
hid ugyanis elkészült s ezzel megszűnt az út-
megszakítás kényszere. A vonattal nagyváradi 
vasúti személyzet jár egészen Budapestig. 

— Szabadlábra helyezték Fejér Ge-
rŐt. Kolozsváron Bratianu csendórfóhadnagy 
Ghllezán Livius főügyész  utasítására letartóz-
tatta dr. Fejér Gerő státusi előadót csalna 
bűntettének gyanúja miatt. Tegnap be is kisér-
ték az ügyészség fogházába.  Az ügyészség a 
tegnapi nap folyamán  megvizsgálta az ügyet 
ÉB megállapítván, hogy Fejér Gerő letartózta-
tására nincs semminemű ok, tegnap este elren-
delte Fehér Gerő szabadlábra helyezését. 

— Nem mondott le a Priedrich kor-
mány. A magyar kormány válsága 13ud .pes-
ten még mindig nem nyert megoldást. A párt-
vezérek konferenciára  üllek össze az antsnt 
misszió főnökeivel  és azt javasolták uekik, 
hogy kormány helyett bízzanak meg az ország 
vezetésével egy három tagból álló kormányzó 
trimvirátust, amely egy nagyiparosból, eţy 

— Feliilflzetós.  Nuridsány Márton keres-
kedő a Méhész-Egylet hangversenyén 200 ko-
ronát felülfizetett,  mely nemes adományért 
fogadja  az elnökség leghálásabb köszönetét. 
Az adomány az elszámoláskor tévedésből nem 
közöltetett a Csiki Lapokban. 

— Adományok a hadiárvák javára. 
Kováts Gergely csikverebesi földbirtokos,  hadi-
gondozó bizottsági elnök 122 korona 20 fillért 
küldött be a megyei árvaszékhez a hadiárvák, 
Özvegyek és rokkantak javára, mint az általa 
Verebes községben eszközölt gyűjtés eredmé-
nyét. A nemes adományért az árvaszék ugy 
az egyes adakozóknak, mint a lelkes elnöknek 
ezúton fejezi  ki meleg köszönetét. 

— Gyászrovat. Deáky Irénke 15 éves 
korában, folyó  évi augusztus hó 27-én elhunyt 
Gyimesbükkön. 

— Dávid János asztalosmester, 48 éves 
korában — a háborúban négy és félévig  viselt 
szenvedések közben szerzett betegség követ-
keztében, — folyó  évi augusztus hó 2rt-án 
Csíkszeredában meghalt. 

— Keresztes József  földbirtokos  74 éves 
korában, folyó  évi szeptember hó 5-én meg-
halt Csíkszeredában. 

— Adakozás. Bródy Károly csíkszeredai 
fakereskedő  200 koronát juttatott szerkesztő-
ségünkhöz azon kéréssel, hogy az összeget 
egy rokkant katonának adjuk. Az össgeget el-
juttattuk a vármegye árvaszékének elnökihez, 
ki azt Bedő János csikminds-zenti rikkant ka 
tonának adományozta. A nemes adakozónak, 
az árvaszék elnöke ezúton is hálás köszönetét 
fejezi  ki. 

NYÍLT TÉR*) 
NYILATKOZAT. 

Balogh Gi>za c-jkszoredai bankigazgató ur-
nák folyó  hó 4-ikéröl keit és Kováts Jenő ál 
lampauztári £ótisztlu-z intézett — azonban in 
kabb enge>jj támadó nyilt levelére nincs vá-
laszom éyS a r r a m é g nyomdafestéket  veszte-
getni íj  fölöslegesnek  tartom 

Â veszett eb módjára nekem rontó, tajtékzó 
. „ fokcsikorgatássai,  eluyelessei fenyegető  — fék-

földmivesből  és egy munkásból alakul. Buda-ételen önhitt, dölyfös  és a jo izlest mélyen 
pesten minden órában várják Clemenceau 
jegyzékét. Egyébként a politikai pártok gsunb* 
módra szaporodnak. Mindennap uj párt sdakuL 
Vázsonyi újból megalakította a demokrata-
pártot. 

— Hazajöttek Franciaországból a ma-
gyar hadifoglyok.  Temesvárról jelentik, 
hogy a francia  hadifogságban  voit magyar ka-
tonákat hazaengedték. Mindazokat, akik ezen 
területen kivül laknak, vagy akik 30 évnél 
fiatalabbak,  a fogarasi  internált táborban vissza-
tartották. 

— A magyar vidék a szocializmus 
ellen. A Budapesten megjelenő „Reggeli Hi-
rek* folytatólagosan  közli a vidék özönével 
érkező táviratait, melyekben egyhangúan tilta-
koznak a vidéki falvak  és városok egyaránt 
a szocializmus újra uralomra való juttatása 
ellen. Mindmegannyi legfőbb  teendőnek han-
goztatja a keresztény Magyarország megala-
pozását. i 

— A szövetségesek Magyarország o n 
proklamálják a diktatúrát. A Der 
Tag arról értesül, bogy a szövetségese1^ p,.'^. 
lamálják Magyarországon a diktátur? , "t̂  jilli 
tólag Gordon tábornokot jelölték r' ^ t o r n a k 

— Ujszüllött Habsburg P , ; z e l i t á v i r a t 
szerint Zita volt császárné es k J r á l y n é fiu_ 
gyermeknek adott eletet. Az u- g z ü l ö * t Hab"hur-
got a praoginoi kastélyban tesztel tek 

— Targyalják a kor meg. 
.Ainunista bünpe reket. A kommunista b ̂ nperekbon a viz^á 

la nagy aparatu.sal fol  v
X z a l f ö l d j  h a r a n £ a . 

r K Z ' â T R a^a y -konzak kriminalitásai 
sem foghatok  hozzas m e r t i t t a letartóztatottak 
szama tobb ezerre m g Bengeteg bűncselek-
mény terhelt e z e ' ^ i t ó k é t £ a kommunisták 
gigászi -

,„. , igy a megtorlás 
~!°..«?J?d,olatától távol áll B csak a valóban 
blinoBok kerülnek vád eljárás alá. A tárgyalás 
e ho végén lesz megt* rtva nyilvánosság előtt. 

sértő hangú nyilt ievól rám vonatkozó beállí-
tásait ez alkalommal is hamis ragalmaknak 
nyilvánítom, a miéit ugy a szerző, mint ta-
núival a bíróságnál fogok  leszámolni. 

Egyelőre nem védelmemre, hanem a nagy 
közönség tájékoztatására és a hitvány-aljas 
besúgó vakondok arcul ütése és jelIemzésere 
— férfias  Önérzettel jelentem ki, hogy a be-
avatkozásra nem szoruló önérzetes és jó tollú 
Kovács Jenó ur nyilt levelehez semmi közöm 
nem volt, azt sem egészében, sem részletei-
ben a nyomdába adás előtt nem is láttam. 

E vérszomjas bajsza kizárólagos okául szol-
gáló s a pénzintézetet is veszélyeztethető majd-
nem Isét és fél  millió korona folyószámla  hitel 
szabtilytalan igénybe vételének felderítése  és 
vizsgálatában pedig, amit ezideig részint egye-
dei, részint a volt felügyelő  bizottsági tár 
kaimmal egyetemben tettem: azt nyiltan — 
elsősorban a reszvenyesek érdekeinek meg-
óvása és másodsorban a nekem tett bejelentes 
folytán  a törvény kényszerhatása m att tettem 
meg. Még pedig minden cirkuszi erőmutatvány 
bemutatása nélkül, a kellő higgadtság éB ta-
pintat megőrzésével. 

A történtek után pedig, mit ebben jövőre 
te.oni fogok,  szinten nyiltan és uem hátmegett 
teszem meg, mert nincs okom sem ebbeli, sem 
más tetteim miatt, Bem Balogh Géza úrtól 
sem senki mástól rettegni. Kottegjen az, akt 
a hibát és bűnt elkövette. (,Az „ur* kifejezés 
használata remélem főbenjáró  bün gyanánt 
nem revatik fel). 

A megfenyegetett  nagy porolásnál pedig 
tanácsos lesz kedvea egészségere is ügyelői 
mért a nagy porfelleg  könnyen fulladáBt 
okozhat. 

Csikszereda, 19l9. évi szeptember 12-én 
Fejér Sándor, 

ny. alispán. 

*) E rovat alatt közlöttekért nem 
lSuAget • 

vállal fele 
Sieerk. 

CSÍKSZEREDAI TADRÍKPÉNZTARI 

R É S Z V É N Y E K E T 
nagyobb mennyiségben, keresek 

MEGVÉTELRE. 
C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

A román katonai parancsnokság rendeletére 
kÖEÖljük: 

Rendelet 
a 8181. SBámu közlekedési rendelethez. 

1. Az elfoglalt  területekelj, a Tiszától keletre a 
közlekedésre vonatkozólag érvényben marad a 8181. 
Bzáinu rendelet, mely ezen parancsnokság által lett 
kibocsátva. 

2. Azok, akik Magyarország belsejében laknak és 
jedig az általunk megszállott területeken, a Duna és 
Tisza között, az északi cseh-szlovák ós a déli Iraucia-
szerb hadsereg által megszállott területeken, az uta-
zás csak fényképes,  a rendőrség által kibocsájtott és 
az illetékes katonai parancsnokság által láttamozott 
igazolvánnyal lehetséges. 

Budapest és környéke lakosainak igazolványaira 
vonatkozolag a budapesti katonai parancsnokság in-
tézkedik, azon a vidéken elégséges a polgári illető-
ségi bizonyítvány a katonai parancsnokság láttamo-
zása nélkül is. 

3. A második pont II. bekezdése alatti utazás 
csak a legközelebbi helyiségből a másikba lehetséges. 

A 2. és 3. pont helyesbitve lesz, ha a katonai 
érdek megkívánja. 

4. Azok, akik az általunk elfoglalt  területen ki-
vül akarnak utazni, de akik a 2. pontban között te-
rületen laknak és csakis a cseh-szlovák területre 
Ausztriába vagy a szerb-jugoszláv területekre utaz-
nak, fényképes,  a polgári hatóságok által kibocsájtott 
és a hadsereg-parancsnokság, illetve divizió-parancs-
noksúg (Biroul de Informaţii)  által láttamozott iga-
zolvánnyal utazhatnak. 

5. Azok, akik az általunk elfoglalt  területen kivül 
akarnak utazni, kötelesek az illetékes h a t ó s á g o k t ó l 
útlevelet kérni, melyet láttamoztatniok kell a huJn-
pesti katonai parancsnokság által. 

6. Ujabb intézkedésig meg vau tiltva a polgári 
egyéneknek, hogy a második pontban közölt zouái 
(t i. a Tiszától keletre elfoglalt  területet) átlépjék 
a hivatalos polgári személyeken kivül, kik hivatalos 
ügyben utaznak megfelelő  nyilt paraucscsal, mely a 
Birouri dc informaţii  ale Comandamentelor du Divizii, 
Grupuri, Comandamentul Trupelor, Corn. Etapelor si 
Corn. Zonei de Supraveghere, katonai parancsnoksá-
gok által lesz láttamoztatva. 

.Hasonlóképpen mindazoknak is meg van engedve 
a Tisza átlépése, kik a Tisza jobb- vagy balpartjárul 
elmenekültek és hovátartozandóságukat be tudják bi-
zonyitani; ki lesznek azonban zárva a gyanús elemek. 

Mindazok, akik hazatérnek, személyenkint 10O 
kilogrammos podgyászt vihetnek magukkal és utazási 
igazolváuyaik CSUK egyszeri utazásra érvényesek. 

Üzen igazolványok az illetékes polgári hatóságok 
által lesznek kiállitva és a katonai hatóságok által 
láttamoztatva u. m. a Comand, Trupelor din Transil-
>ránia, Comand. Urupulilor, Comand, de Etapa, u 
Divizio és a Zoua de Supraveghere (Birourile de 
Informaţii)  által. 

Azok, akik a Tiszától keletre eső területekről 
akarnak nyugatra utazni véglegesen, egy nyilatko-
zatot kell beadniok a katonai p a r a n c s n o k s á g h o z , 
melyben megfogadják,  hogy végképpen utaznak el és 
soha vissza nem térnek. 

7. Azok, kiknek birtokaik vannak a Tisza mind-
két partján, az egyik partról átjárhatnak a másikra 
a katonai parancsnokság által kiadott igazolványok 
alapján, mely azonban csak a Tiszapartokon megje-
lölt helyiségekre érvényes. 

8. A 2. és 3 pontban foglalt  igazolványok usak. 
egyszeri utazásra érvényesek (oda és vissz») és leg 
feljebb  30 napos időtartamra. 

I). Tekintetbe lesznek véve a szövetséges állomok 
által kiadott utlevelek is. 

10. Azok, akik a fenti  rendelkeaések ellen véte-
nek, had biróság elé lesznek állitva, mely őket a/. 
1-ső pontban megjelölt rendelet értelmében fogja 
megbüntetni. 

Az erdélyi csapatok főparancsnoksága: 
(ss.) Mardaresou, tábornok. 

A vezérkar főnök: 
(ss.) Panaiteaoa, tábornok. 

Cséplögéptulajdonosokfigyelmébe 

bármily mennyiségben, jutányos ár 
mellett beszerezhető :—: :—: 

"Véücáur XJ. -azH®té"b»xi. Csikszereda. 

f F î l 
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Okleveles tanítónő 
kolai növendékek oktatását. 
Cim a kiadóhivatalban. 

fl  Y 0 JWDflSZ  T flflUÎi  Ófl  flK 
egy ügyes és értelmes fiu, aki egy 
pár középiskolát végzett felvétetik 

Vákár Ii. könyvnyomdájában, Csikszereda. 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
A „GŐztégla és ceraentárugyár rész-

vénytársaság Gyergyószentmiklóson zárt 
írásbeli és ezt megelőző szóbeli verseny-
tárgyalást hirdet a tulajdonát képező 
alant felsorolt  ingatlanok, falépitmények 
és gyárberendezések eladására nézve 

180.000 korona árban 
kővetkező feltételei:  mellett: 

1. Etadás tárgyát képezik a Gyergyó-
szentmikióson (Csikmegye) lévő és a 
vasú? állomástól 3 kim. távolságban, a 
váró* közvetlen közelében fekvő  mint-
egy 7 hold térülőt ingatlan, továbhá o 
gyártelepen lévő tégla égető körkemenco 
(14 kamarás); gépház egy 120 lóerejü 
félstnbíl  gőzgéppel és tégla cserép pré-
sekkel; tisztviselő és muukásházak; 
mintegy 1000 méter iparvágány és ezen 
mozgó földhordó  és tégla-cserép szállító 
szekerek ; összes szárító színek ; számos 
apróbb felszerelési  tárgyak és véglll 
mintegy 70.000 darab égetetlen száraz 
tégla. 

2. Eladásra hirdetett fenti  tárgyak 
ós felszerelések  oly mennyiségben és 
oly állapotban adatnak át, mint a hogy 
azok találtatnak. 

3. A zárt Írásbeli illetve szóbeli aján-
latokhoz készpénzben 18000 korona bá-
natpénz, vagy ez összegnek megfelelő 
értékpapír biztosíték csatolandó. 

4. Vételár fizetési  feltételek:  az el-
fogadott  árnak 40% a fizetendő  1919. 
évi október hó 4-én; 30% a 1919. évi 
november hó 15-én és végül 30°/o-a 
1919. évi december 15-én és a letétbe 
helyezett bánatpénz ez utolsó részletben 
lesz beszámítva, illetve a biztosítékul 
adott értékpapírok a vételárnak teijea 
lefizetése  után fognak  visszaadatni. 

5. E zárt írásbeli ajánlatok kelifi 
bánatpénz vagy értékpapír biztosítékkal 
együtt Sáska Kajetán ur, a részvény-
társaság elnöke kezéhez vagy címére 
kézbesítendők Oyergyószentmiklósra, 
Deák Ferenc utca 18. 

6. Az ajánlatok benyújtásának határ-
ideje 1919. évi szeptember 30-án 
d. e. 11 óra; később érkezett vagy 
kellő bánatpénz-biztoBítékkal el nem 
látott ajánlatok figyelembe  nem fognak 
vétetni. 

7. A beérkezett ajánlatok elfogadása 
vagy el nem fogadása  felett  minden 
szavatosság nélkül 1919. évi október 
hó 2-án délután 3 órakor dönt a rész-
vénytársaság igazgatósága, amely dön-
tés megejtése után a figyelembe  nem 
vett ajánlatokhoz csatolt bánatpénz vagy 
biztosíték a tulajdonosnak nyomban 
vissza fog  adatni. 

Gyergyószentmiklós, 1919. évi augusz-
tus hó 18-én. 

2-2 Az igazgatóság. 

Hirdetés. 
Az Alcsiki Mümalom és Villamosmü R.-T. 
Mümalma Csikszentmárton, 

1915. évi szeptember 15 tői 
a közönség rendelkezéséi e áll. 

GYÁRT: 1- minőségű finom  szitáit lisz 
tekét, darát, zsemlekásár, korpát, 
takarmány liszteket. :—: :—: 

VETŐMAGOT TISZTIT Triörön. 

Házahál tát vág ós csépe l motorral. 
2 -

Eépesitett zenetanitónő elmé 
let és zongorából magánórákat 
ad. Csikszereda, Apaffy  Mihály-
utca 33, emelet. 2-2 

Eladó épületes belsőség! 
Csíkszereda város mellett, a Ligatou, 
az udvarhelymegyei országút mentén, 
eg-y ép-üietes "belsőség:, 
mely áll egy üzlethelyiség, 3 szoba, 
kamra, sütőház és gazdasági épületek-
ből, örök áron eladó. Értekezni lehet 
Rendi Mihálynéval, Csikszereda. 

2-2 

A Gyergy óalfalui  „HANGYA" Fogyasztási és 
Értékesítő tízövetkezelnek 1919. évi szeptember hó 
21-én délután 4 órakor tartandó közgyűlésére. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Számadások megvizsgálása és a fclmeiitvéay 

megadása. 
2. A mérleg bemutatása. 
3. Rendelkezés a jövedelemről. 
4. Igazgatóság kiegészítése. 
5. Felügyelő-bizottság megválasztása. 
6. Indítványok. 
A tagok kellő számának hiánya esetén a gyűlés 

ugyanazon időpontban 28-án lesz megtartva, mely 
csekély száinu megjelent tagokkal is határozni fog. 

Gyergyóalfalu,  1919. évi szeptember hó 9-én. 

Gyergyóalfaloi  „HANGYA" Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. 
KÍBB Antal, ig. tag. Salati Ferencz, igazg. 

Pályázat 
a nagykászoni róm. kath. iskolaszék a 
kászonfeltizi  iskolánál üresedésben levő 

egy tanitói állásra 
1919- évi szeptember hó 20-ig 

pályázatot hirdet. 
Jövedelme: 

a) Kászonfeltiz,  Kászonaltiz és Ká-
szonimpér községek pénztárából évi 
100 korona; 

b) fizetés  kiegészítés államsegélyből 
törvény szerint; 

c) természetben lakás: két szoba, 
1 konyba, kamra és pince; 

d) veteményes és gyümölcsös kert. 
Köte l e s sége : 

Az iskolaszék által részére kijelölt 
osztályok tanítása. 

Felszerelt pályázati folyamodványok: 
Plébánia Hivatal, Kászonaltiz címre 
küldendők^ 

Iskolaszék. 

Kerestetik 2 szoba, konyha éa 
kamrából álló lakás gyermek-
telen házaspár részére. 

M e g h i v á s . 
A ,Hang\ a" a magyar gazdaszövetség fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezete kötelékébe tar-
tozó Borszék és vidéke .Hangya" fogyasztási 
és értékesítő szövetkezet 1919. évi október 
hó 12 ön délután 2 órakor a - községházánál 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 23. §-a 
értelmében meghivatnak. — Ha pedig a tagok 
kellő számban meg nem jelennének, ugy az 
ujabbi'gyűlés október hó 19-én lesz meg-
tartva, inely tekintet nélkül a csekély számú 

megjelentekre, határozatképes lesz. 
N a p i r e n d : 

1. Mult évi üzleteredményről szóló jelen-
tések tárgyalása. 

2. Zárszámadások megvizsgálása és fel-
mentvény megadása. 

3. Mérleg megállapítása. 
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
5. Az igazgatóság kiegészítése. 
G. A felügyelő  bizottság választása. 
7. Netaláni indítványok. 
1918. évi december hó 31-én a tagok száma 

228, üzletrészeinek száma pedig 485 volt; az 
év folyamán  belépett 228 lag 485 üzletrésszel. 

A felügyelő  bizottság által megvizsgált évi 
mérleg a bolrhelyiségben kifüggesztő  tett éa 
mindenki által megtekinthető. 

Kelt Borszéken, 1919. évi augusztus 19-én. 
Az igazgatóság. 

Vadász Károly. Bartalis János. 

Faeladási hirdetmény. 
Borszék község elöljárósága eladja 

Borez'. k községházánál 1919. évi szep-
tember hó 15 en deleiött 10 órakor 
kezdődő nyilvános szó- és zárt Írásbeli 
árverésen a Csikvármegye Ditró köz-
sége határában Tinova dűlőben levő 
ligetes-legelő erdejének mintegy 190-8 
kat. hold területén 10 cm.-nél vastagabb 
méretű luc- és jegenyefenyő  faállo-
mányát. 

A vágás területe a maroahéviz—bor-
széki országút mellett fekszik,  a ma-
roahévizi állomástól pedig 23 kilóméter 
•avolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint; 72,700 
(hetvenkertőezerhétszá?) darabból áll, 
mely bruno 5252 in" és nettó tisztán 
kitermelhető 5012 (ötezertizenkettő) m" 
haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 110.000(egyszáztizezer) 
korona, bánatpénz a kikiáltási árnak 
10% a. Kihasználás időtartama 4 év. 

Az árverési és szerződési feltételek 
valamint a részletes becslési munkálat 
az erdőbirtokos alólirolt képviselőjénél 
rendelkezésre állanak. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
feltételektől  eltérnek, vagy bánatpénz-
zel ellátva nincsenek, figyelembe  nem 
vétetnek; utóajániatok el nem fogad-
tatnak, kikiáltási áron alól a fatömeg 
el nem adatik. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. A 
megajánlott összeg számokkal és betűk-
kel is kiírandó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és m;)gát azoknak aláveti. 

Borszék, 1919. évi augusztus 5 én. 
Szentpály Sándor, Eigel Mihály, 

községi jegyző. k. biró. 
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Üzlet áthelyezés. 
Alulírott tisztelettel értesítem Csíksze-
reda és vidéke D. é. közönségét, hogy 

borbély- és fodrász-üzletemet 
a Rákóczi-utca 36. szám alatti Dávid 
János féle  házba helyeztem át. Minden 
igyekezettel azon leszek, hogy igen 
tisztelt üzletfeleimet  továbbra is teljes 
megelégedésre kiszolgáljam. Kegyes 
pártfogásukat  kéri, kiváló tisztelettel 

B O R S O D I GÉZA 
borbély éB fodrász,  Csíkszeredában. 9 

Veszek fenyőmagot 
bármi ly m e n n y i s é g b e n 
l e g m a g a s a b b á r b a n 

Zimmermann Adolf  szeszgyáros, Csíkszeredán. 
1—3 

Mf'Ml'Ml'Mi'  Ml'>U' Ml' >11» W ' W 
F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 

cementet , gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürúket stb., stb., mindenfele 
épitési anyagot állandóan rakta 
ron tart s azok bármikor kaphatók 

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

H f f l M B U M U d í i U H i U 

Bor nagyban és kicsinyben. 
Kicsinyben 1 liter 12 korona, 

nagybani vételnél árkedvezmény, 
Karda Gyulánál, Csíkszeredán. 

6 -

E r a iBiagiiBiaBifaiaBiiăiăi^ 

Értes i tés! 
QtóIíoIwpc Réti erdélyrészi bntorgyár r. 
OZt/Kciy Oö noII Marosvásárlndv Marosvásárhelyt, 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

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

ugyanitt felvétetnek.  26— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. 

isBisj iseis i igis is i iaBiBiis iaá^MO 

^ nagyobb mennyiségű 
borosG—TOÜlíteresek 

es «zeszes itaios 
25 — 200 litres 
C i m a l£ ia ,d .ó£Llva ta , rba ,n . . 2 - 6 

Szám: 669—1919. i_2 
Faeladási hirdetmény. 

Chiiéni (Kilyenfulv»)  község eladja 
Chiléni (Kilyénfaiva)  község házánál 
1919. évi szeptember hó 22-en 
délelőtt 9 órakor kozdődö urvereseu, 
Gyergyótölgyes község határában levó 
széldöntött és fenálló  száraz fenyőfa-
tömegét. 

Az eladás tárgyát képező fatöiuog 
hozzávetőleg 4—5000 m" fát  tesz ki, 
pontos mennyisége darabonkénti betue-
rés alapján a kezeiö erdögonduoksúg 
és a község elöljáróság által állapitta-
tik meg. 

Kikiáltási ár m'-kint 22 K (azaz 
huszonkettő korona). Bánatpénz 10000 K 
(azaz tízezer korona). Kihasználási idő-
tartam egy év. 

Az árverési és szerződési feltélelek 
az erdőbirtokos aiulirott képviselőjénél 
továbbá a gyergyószentmiklósi járási 
erdögondnokságnál rendelkezésre álla-
nak. — 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési felt?'  telektől eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek. Uíóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár 
verés megkezdése előtt hz árverési bi-
zottság einökénél nyújtandók be. 

Megajánlott összeg számokkal és he-
tükkel is kiírandó s az ajánlatban kife-
jezendő, hogy az ajánlattevő az árve 
rési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Chiléni (Kilyénfalvn),  1919. évi szép 
tember hó 7 én. 

Az elöljáróság: 
Laezkó István, Bálint Péter , 

körjegyző. 

Tisztelettel értesítem Csikszereda város 
és vidéke nagyérdemű közönségét, bogy 

MŰSZAKI GÉPMŰHELYEMBEN 
Kossuth Lajcs-utca 20. szám alatt BE 
üzemet megkezdtem, liol minden e szak-
máim vágó munkákat a legpontosabban, a 
Icgszolid-ibb árak mellett elvállalok. Szíves 
pártfogást  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

Kövér Sáador, Cstaredábaii. 
F a f e l v á g á s t  benzin-motorral 1919. óvi 

szeptember hó 1-töl elvállalok. 

i 
i 
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Teljes ellátásba 
II—IV. gimnazista fiuk  felvétetnek. 
Özv. Bartha Istvánné Csíksze-

reda, Kossuth Lajos ut 51. szám. 2-2 

FAJBOROK Î 
u in.: rizling, leányka, t ra (§1 
min, bakar, oportó stb. jutá- rgj 
nyoa áron kaphatók bármilyen ra 
nagy mennyiségben és kölcsön nj 
hordókban. Valamint mindennemű IS 

SZESZESITALOK, 1 
cognac és likőr is kicsiny- o 
ben és nagyban. — A tisztelt uj 
vevők becses pártfogását,  kéri 13 
Neumann Benő Szászrégen. || 
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Lófogato8  csövestengeri-darálók 
Sack-rendszerű kisebb ekék 

6 sz. váltóekék 
fagerendelyü  ekék 

2 és 3 tagu boronák 
répavágók 

szecskavágik ée 
kéli morzsolók 

nagy raktára 
Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja 

Sepsiszentgyörgy. 9—10 

Szülök figyelmébe. 
Az elemi iskolák megkezdéséig a II., 

III. és IV-ik osztályú iskolaköteles 
fiu-  és leánygyermekeknek 

tanitási órákat ad 
egy IV. éves tanitónőjelölt. Hol? Meg-

mondja e lap kiadóhivatala. Jelent 
kezni lehet f.  hó 15-től kezdődőleg. 

Hirdetmény. 
A Csíkszeredai Ipartestület saját ven-

déglője, illetve Kaszinójának kimérői 
állására pályázatot hirdet. Pályázati 
határidő 1919. évi szeptember hó 
20-ig. A veudéglős iparban szakavatott 
sággal biró egyének előnyben részesül-
nek. Feltételek az ipartestület elnök-
ségénei naponta megtudhatók. 

A határidőn tul érkezett pályázatok 
nem lesznek figyelembe  véve. 

Csikszereda, 1919. évi szeptember 
hó 1 én. 

Biró József, 
2—2 ipt. elnök. 

A rHangya" a magyar gazdaszövetség fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezete kötelékébe tartozó 
Madéíttlvi „HANGYA" Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezet 1919. május hó 18-án délután 2 órakor 
az iskola helyiségében óvi rendes közgyűlést tart, 
melyre a tagok az alapszabály 23. §-a értelmében 
meghívatnak. Ha pedig a tagok kellő számban meg 
nem jelennének, ugy az ujabb ülés május hó 25-én 
lesz megtartva, mely tekintet nélkül a csekély számú 
megjelentekre, határozatképes lesz. 

NAPIREND : 
1. Mult évi üzleteredményről szóló jelentések 

tárgyalása: 
2. Zárszámadások megvizsgálása és a felment-

vény megadása. 
3. Mérleg megállapítása. 
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
5. Az igazgatóság kiegészitése. 
6 Felügyelő-bizottság választása. 
7. Netaláni indítványok. 
1918. évi december hó 31-én a tagok száma 194. 

Üzletrészeink száma pedig 242 volt. Az óv folyamán 
belépett 194 tag 242 üzletrésszel. 

A felügyelő-bizottság  által megvizsgált óvi mér-
leg a bolthelyiségben kifUggesztetett  és mindenki 
által megtekinthető. 

Kelt Madéfalva,  1919. március hó 14-én. 
Az igazgatóság. 

Mywatoţt Vákár L könyvnyomdájában, Cfcikworţwiâbţii. 

Pályázati hirdetmény. 
A gyergyóujfalvi  róm. kath. segéd-

kántor-tanitói állásra és a marostizesi 
tanitónói állásra pályázat hirdettetik. 
A pályázati határidő: 1919. évi szep-
tember hó 20. 

I. 
A segéd-kántor tanítói állás jőve 

delme megfelelő  lakáson kivül a kö-
vetkező : 

a) az iskola pénztárából évi 240 K; 
b) a hívektől ospora címen 70 K; 
ej a hívektől kepeilletmény 50 ka 

longya rozs és 50 kalongya zab, 40 terű 
kemény tűzifa.  A többi államsegély. 

II. 
A marostizesi tanítónői állás helyi 

jövedelme: 100 korona és 240 korona 
lakás dij. A többi államsegély. 

A gyergyóujfalvi  r. k. Iskolaszék. 
Geutrat: ComrMU. 




