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C S Í K I L Á P O K 
POLITIKAI , KÖZÍÍAZDASAUI ÉS TARSADALMI HKTILA! Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Vákár U könyv- • • psplrkereskedese Csikszeredai 
bová a lap szellemi részét, illető minden közlemény, 
ralainint liirdetések és előfizetési  dijak is kuláundők. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Felelős szerkesztő: Dr. KLTHES OYULA. 
Laptulajdouos VÁKÁR L. 

BlótiBetáei úr: Ivfíész  évre iO kor. (Kitlfiüdr-i  24 K) 
Fólfcvre  10 kor. Negyedévre 5 kor. 

Eí rdetósi dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 
Kcairaio.? nem adatnak viRsea. 

— Perné-hangverseny Perné Leo zene-
szerző és ismarr népdalköltö városunkban ok-
tóber hó l én, szerdán a Vigadó nagytermében 
Miililfay  Sárika énekesnő és Mühlfay  Juliska 
zongoraművésznő közreműködésével hangver-
senyt ad. Az érdemesnek ígérkező hangver-
senyre felhívjuk  ezúttal is a közönség figyel-
mét. Jegyek előre váhhatók Pototzky Pál ur 
divurüzieiéb^n. 

— A tűzifa  beszerzése. Utóbbi időben 
az a iiir Leij. dt ei, hogy tűzifát  magánosok is 
csak eugudeiytyei szercziieinek be. A tűzifa 
szállításra vonatkozó korlátoló rendelet ér>e-
sülésűnk szerint csak a fatermelőkre  és faipar-
vallaiaiokr.i vonatkozik, tehát a házi-zűkség-
ieue uem iparszerüleg foglalkozó  gazdáktól 
beszerzett lüzifa  szállítása szabad. 

Városi műszaki tanacsosunk gyásza. 
Frank Mikiós városi műszaki tanácsos és neje 
Bíró Erzsike 6 hónapos Lanke—Marianna kis 
ieauküjuk foiyó  hó 27-én, árt itian lelkét vissza-
ud.a ri\retníöjtjpek. A kis haíoftTSÍÍ^SFafT 
folyó  hó 28-an d. u. 2 órakor, a csikszeredai 
róm. kath. temetőbe helyezik örök nyugalomra. 

— Tankokkal szántanak, aratnak. A 
iieuauli-c-ig ujabb fajta  tankokai készített, 
ame.yeköt kitűnően lehet gazdasági célokra 
aÁulmazni. A tankok húsz lóerőt kepesek ki-
fejtem  es a szántásnál, aratásnál pompásan 
beváltak. A Keuault cégnek sikerüli legújabban 
egy sz:ateu kisebbfajta  tankot szerkesztenie, 
melyet Fei&ő-Savoyabju próbáltak ki, ahol 
1800 mjterre kapaszkodott fel  egy rendkívül 
meredek hágón 1 óra és 35 perc alatt. Ezt a 
liagot oüöó- vagy lovasszekerek háromannyi 
ido alatt tették voina meg. A taukok ara na-
gyou olcsó, mert a cég meg akarja ezeket a 
mezőgazdaságban honosítani. 

— Francia kurzus. Október hó elsejétől 
kezdődőleg iraucia kurzust uyiiok. Mindazok, 
akik ezeu reazivenni óúajtanak, jelentkezze-
nek lapunk kiadóhivaialában, vagy alulírott-
nál e uó vegéig. Található vagyok a gimná-
zium épüietebeu deielótt 11—1 óráig, ahol 
részletesebb felválágositással  is szolgálok. 

Simay Viktor főgimn.  tanár. 
— MOZI. Vasárnap, folyó  évi szeptember 

hó 28-án, a csíkszeredai Edúon inozgószinház-
ban színre kerui „Zengő akkordok" cimü nagy-
szabású dráma es a gazdag kisérő műsor. Az 
előadasok kezdete d. u. 6 és este fél  9 óra. 

— A holtak tovább harcolnak hazá-
jukért . Amikor Dubois kardinális, a roueni 
ersek Veriiua környéket bajarta és megszem-
léli» a 137-es magaslatot is, amelyén 4 esz-
tendőn at ömlött a ver. A kíséretében levő 
tisztek meg emiekeztek az ütközetek borzal-
maira. A nemet tüzérség gázgránátokkal tüzelt 
és a uierges gázok következtében a hullák 
megmerevedtek. A bíborost szemleutján elve-
zették oda, ahol egy pioner szakasz a vidék 
helyreállításán dolgozott: a kiásott földromok 
alatt meg ma is ott allt 15 holt katoua s me-
reven puskara fektetett  kezükkel ugy néznek 
ki, miutha még most is védenék állásaikat. 

Nincs aki aláírja a macjar betarcóM 
Budapesten a régi parlamentet akarják összehívni. 

A Budapesten megjelenő Szabadság 
interjút közül nagyatbdi Szabó Istvautó', 
az Országos Kisgazda és Föidmivospárt 
vezérétől. 

Arra a kérdésre, hogy lehet e sza 
mituui a blokád közbii megoldásra, 
Szabó István ezt mondta: 

Az autant jegyzékből nyilvánvalóvá 
váit, hogy Friedrich nem választhat. 
Csak távozása után ltliet erről szó, ami 
azt jelenti, hogy a magyar békeszerző 
dést október 20-ig aligha írják alá. A 
szerződés aláírása aztn leheleten, mert 
egyáltalán niuce, aki aláírja. Hu az el-
jövendő uj kormánynak módot adnának 
is a nemzetgyűlés összehivásara, ilyen 
gyors tempóról akkor sem lehetne szó. 

Egyébként most újból feléledt  a ma-
gyar páriáméul összehívásának terve. 
Eddig hatvan képviselő irta alá azt m 
ivet, mal̂ uen a házszabályok megfelelő 
szakaszara hivatkozva, a képviselőház 
mielőbbi összehívását kérik. Valószínű, 
hogy holnapra már 80 aláirás lesz együtt 
B azután az ivet átnyújtják Simonsits 
Elemér alelnökhöz. A kepviseíóhaz a 
főrendiházzal  egyetlen ülésre ü'ue össze 
s a napirendre a következő tárgyukat 
tűznék ki: 

1. Kormányzó, vagy kormányzótanács 
választása és ennek felhatalmazása  tör 
vényes kormány kinevezésére. 

2. Kijelölése annak a választói tör 
veuynek, melynek alapjáu az általános 
választások megejtendők lesznek. 

3. Romániával való megegyezés kér-
dése. 

A parlament Összehívásának tervé-
vel szembún ellenvélemény is van, még 
pedig tekintélyes párivezerek részéről. 
Ezek szerint fontos,  hogy most békekö 
lés előtt ne üljön össze HZ a parlament, 
mely a háború kitörésekor együtt ült s 
amely önmagát addig hosszabbitgatta, 
mig végre önmagát teíjesen kiélte. 

Legjellemzőbb külömben az, arait 
Peidl Gyula mondott a helyzetről. A 
«Köztársaság" egyik munkatársa felke-
reste Peidi Gyula volt miniszterelnököt, 
a szociáldemokratapárt vezérét, hogy 
pártjának a helyzettel szemben állásfog 
lalá&a felől  kérdést intézzen hozzá. Peidl 
igy felelt: 

— Bz, ami most van, már nem is 
helyzet, — ez a bolondok háza. Állás-
foglalásról  tehát Bíó swn lehet. 

Megoldatlan problémák. 
A „Le Teinps" 17-iki száma részletesen 

felsorolja,  hogy mit kell még a békekonferen-
ciának elintéznie. 

A legfőbb  kérdések ezek : 
1. A bolgár béke. A szorzódéit már átad-

ták és a bolgárok bizonyára mindent el fog-
uak követni, hogy a feltételeket  enyhítsek. 

2. A magyar béke. Még nem tudni, milyen 
kormány fogja  aláírni a békeszerződest. L.'het, 
hogy Szent István koronájára több a pályázó, 
mint amennyit goudolurik. 

3. Az adriai probléma. A fiumei  incidens 
még egyszer megmutatja, hogy a megoldás 
késlekedése nem teszi azt egyszerűbbé. 

4. A nemetek és lengyelek közötti össze-
ütközések: Felső Sziléziaban, Kelet Poroszor-
szágban, Litvuniabaü a nemet haderők arra 
készülnek, hogy meghiúsítsák a békeszerződés 
végrehajtását és Lengyelországgal állandó harc-
ban legyenek, hogy e/ leijein legyengüljön. 
A német haderők let egy vérzése nagyon sürgős. 

5. A balti tartomanyok statusa. 
ti. Az oroszok és a szövei ségesek. közötti 

viszouy. Nagyon kivanatos volua, hogy vala-
mennyi szövetséges egy és ugyanazt a politi-
kát kövesse a bolsevikekkel es az autibolse-
visiákkal szemben. Nem eleg az a kijeLntes, 
hogy n=m avatkoznak bele az orosz dolgokba. 
Pozitiv politikára van szükség. Vau már ilyenV 
Vagy pedig a szüveisegesek míudeuike telje-
sen szabadon fog  eljárni Oroszországgal szem-
ben.̂  

7. Törökország sorsa. Ez a legnehezebb 
kérdések egy ike, melybeu Francziaország presz-
tízse van angazsalvá. 

8. A szövetségesek pénzügyi szolidaritása. 
Íme uehauy kérdés, melyekre nehez meg-

felelni.  A legtöbb tauacs már csak árnyéka 
onmaguiiak és nemsokára ez az árnyék is el-
oszlik. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Októberben irják alá a ma-

gyar békeszerződést. Paris, szep-
tember 24. A legfelsőbb  tanucs tegnap 
esti üJé.sén, melyen Clemenceau einö 
kőit, elhatározta, hogy jegyzéket küld 
a magyar kormánynak, amelybon fel 
szólítja a kormányt, hogy legkésőbb 
október hó 15 ig küldje ki delegátusait, 
akik a békeszerződést Magyarország 
nevében aláírják. (Dacia t. ü.) 

— Beiratások a helybeli róm. kath. 
elemi iskolába. Az iskola elnöksége értesiti 
a szülőket, hogy a beiratások folyó  évi októ-
ber hó 1-én, az áll. elemi iskola helyiségében 
délelőtt 8 órakor kezdődnek. — A javító és 
magánvizsgalatok pedig folyó  évi szeptember 
hó 30-án délelőtt 8 órakor lesznek. — Dr. 
Szekerei József,  elnök-plébános. 
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— Szerbia és Románia aláírják a béke-
szerződést Megerőitik azt a hirt, hogy Szer-
bia és Románia aláírják az osztrák békeszer-
ződést. Bukaresti hirek szerint Bratianu utóda 
keresni fogja  az alkalmat, bogy Románia ér-
dekeit összeegyeztesse a szövetségesek állás-
pontjával. Ugyanez a szándék nyilatkozik meg 
Belgrádban is. 

— A koronaértók nagy esése. Zürich-
ből jelentik, bogy ott 100 koronáért már csak 
8'2ö frankot  adnak, holott az utóbbi hetekben 
még 10—12 frankot  is lehetett érte kapni. A 
márkáért 2.57 K-t, a font  sterlingért 250 K-t, 
a dollárért 60 K-át kell fiztetni. 

— Elment Románia válasza a béke-
konferenciának.  Bukarest; Kormánykörök-
ben megerősített értesítés szerint Bratianu kor-
mánya, amelyet az államügyeknek az uj kabi-
net alakulásig való továbbvezetesével bízott 
meg Ferdiuánd király, a békekonferenciának 
Clerk által átadott különjegyzékére megfogal-
mazta Románia válaszát, amit a konferencia 
megbízottjának tegnapelőtt kézbesítettek. Cierk 
még a «tegnap a Siinpionual Parisba utazott, 
hogy Koináuia válaszát atadja a békekonfe-
renciának. 

— A román kormányválság. A király 
Mauolescu Romniceaut bízta meg a kormány 
megalakításával. Miniszterelnök es belügymi-
niszter: Manolescu Romniceauu. Külügy minisz-
ter: Vajda-Vojvod. Közoktatásügyi miniszter: 
DiseBCU. A többi tárca erdélyiek, beszarábiaiak 
és bukovinaiak között oszlik meg. Erdélyből 
Pop Csicsó István is beun van a listaban. A 
miniszterek kedden tették le az esküt. Az uj 
kormány első ténykedése a választások elha-
lasztása 15 napra. Maniu Bukarestbe uuizott. 

— Füszerkereskedö tisztviselők. Ba-
rabás Andor háromszékmvgyui árvaszéki ürnö* 
és Sipos Dezső vármegyei aljegyző, kit esküi 
nem tévén, hivatalukat eihigytak, must közü-
seu fűszer-  és csemegekeruskedest uyi otuik. 
Az uj üzlet egészen jól megy. 

— Olosó liszt. Marosvasárhely varos a 
Bánátban 150 waggon búzát szerzett be maxi-
mális áron, kistermelőktől. A keny er.isztel 1 
koronáért, a főzólisztet  2 kor. 50 íill.-ert, a 
nullás lisztet 4 koronáért árusítja. Egyébkent a 
Bánátban annyi a gabona, hogy a temesvári 
piacon maximális áron aiui is lehet vásárolni. 
Csikvármegye lakossága tudvalevőleg uagyobb-
részben az ellátatlanok közé tartozik s ma 
csak uzsoraárakon képes gabonához jutni. Szaz 
holdon felüli  gabonatermő birtok egyáltalában 
nincsen, tehát csakis a hatósági importálás 
volna az, mely az ellátatlanok szükségletét 
gyorsan és olcsón biztosíthatna. A jelentkezé-
sek hatósági ellátásra már megtörtentek és 
reméljük, hogy az olcsó liszt nemsokára meg-
érkezik. 

— Lopják a méheket is. A MéhéíZ-
Egylet telepéről egy kasoB méhcsaládot isme-
retlen tettesek éjnek idején elloptak. Vasár 
napra virradólag pedig Fülei Endre méhészmes-
ter egy kasos méhcsaládját, Csiksztimrén pedig 
Oombos János három méhcsaládját emelték el 
ismeretlen, édességkedvdő !0.vájok. Tettesek 
kiderítése végett a fe'jelentés  a rendőrhatóság-
hoz megtétetett. A tolvajok hihetően hamaro-
san kézrekerüluek. 

— Az antanttal való megegyezés po-
litikájának diadala a román kormány-
válságban. A Dimineaţa a román kormány-
váltsággal kapcsolatban irja: Még 48 óra és 
megszűnnek a fantasztikus  találgatások. Ismé-
teljük, hogy a válság nem fog  meglepetések-
kel végződni, — hanem o yan megoldással 
mely az antanttal való megegyezés politikájá-
nak diadalát jelenti. 

— Keresztény szooiálista szellemben 
jelennek meg a régi nagyobb magyar 
lapok. A jövő keddtől kezdve ismét meg fog 
jelenni Budapesten a régi huszonhat nagyobb 
magyar újság. Mind a huszonhat régi magyar 
lap keresztény szociálista szellemben fog  meg-
jelenni, ilyen irányban fog  haladni és csatla-
kozik a párthoz. Az újból megjelenő lapok 
támadni fogják  a Friedrich kormányt. 

— Rettenetes irtoháboru Monteneg-
róban. A szerb kormány húszezer emberből 
álló katonai megerősítést hozatott Montenegró-
ban, hogy megtörje a montenegrói lakosság 
ellentállását. A montenegróiak erre több orto-
dox albán törzset hívtak segítségül, minek kö-
vetkeztében az egész vonalon rettenetes irto-
háboru veite kezdetét. (.Dácia t ü.) 

— Értesítés. Negy—öt héten belül egy 
román nyelvtan log megjelenni a magyar 
nyelvű középiskolák I -III. osztálya számara 
Dr. Eiuil Precup tanár úrtól. A könyv nagyou 
alkalmas a román ins és olvasás megtanulá-
sára és a nyelv elsajátiíására fordítások  és 
beszélgetések álial. A nagyszebeni közoktatás-
ügyi osztály által vau jóváhagyva. E könyv 
a csík vármegyei tanfelügyelőség  által 32 ko-
ronáért rendelhető meg. 

— Hirdetmény a póstaszállitásra. A 
kolozsvári pos:a távirdaigazga'óság 5508 sz. 
nndelotevol a csikszeredai póst i-lavirda hiva 
!al reszére póslaszuiluás végett pályázatot hir-
det. Bővebb felvilágosítás  megtudható a csik-
szeredai póstahivata!nál. 

— Vegyea  kormány alakul Bukarest-
ben. Bukarest, szép'. 23. Ferdiuánd király ki-
hallgatáson fogadta  Manulescu-Keiuuiceanu de 
ziguáit miniszterelnököt, aki előterjesztette az 
uj kabinet lugjaiuak névsorát Ferdinánd király-
nak. A Manolescu kabinet liberálisokból, demok-
ratákból és konzervatívokból alakul. Ferdinánd 
király átvizsgalja a miniszterek listáját és hol-
nap hozza meg döntését az uj kabinet ügy ében. 

— Erdély 185 waggon cukrot kap. 
Bukarestből jelentik: A kereskedelmi minisz-
térium a megrendeli tízezer tonna cukorból 
UUGtí tonna cukrot mar át is vett Brailában. 
Ebből a cukormenny iségból 185 waggon ju; 
Eroélynek. A cukor árát maximalták öt és léi 
leibe. (Jurualul.) 

— A keresztényszocialisták lap vasár-
lasa. A magyarországi kc-resztéuyszociálista 
párt, mely közadakozásból hatalmas propa-
ganda alapra tett szert, megvásárolta a Lég-
rády Testvérek tulajdonát képező „Pesti Hír-
lap14-ot a Váczi-körut 75. szám alait levő bér-
palotával és nyomdával egyetemben. A keresz-
tény „Pesti Hír.ap* szeptember 25-én fog  újra 
megiudulni a régi külső formában,  de uj szél-
iem vezetés alatt. 

— Egy úriasszony hirtelen halála. 
Marosvásárhelyről írják : Tragikus körülmény ek 
közt fejezte  be életét Imreh Dénes erdótaná-
csos neje, akit orvosa tauácsára szombat d. u. 
a kórházba akuriak szállittaui, hogy oit ope-
rálják. Amikor a hordágyra helyezték, szivé-
hez kapoti és meghalt. Széibüdés ölte meg. 
A mélyen sújtott család tragédiajái ma reggel 
ujabb katasztrófa  tette teljesse : anyjat követte 
a halálba Erzsike leanya, aki súlyos betegen 
feküdt  és ma reggel kiszenvedett. A család 
iránt óriási a részvet. A családot varmegyénk-
ben is igen sokan ismerték és nagyrabecsültek. 

— Helyreigazitas. Lapuuk mult számá-
ban közöltük, hogy u román kormányzótanács 
de Place József  vicomtet Udvarhely, Három-
szék és Csíkvármegyók terüietere gazdasági 
felügyelővé  nevezte ki, aki az esküt le is tette. 
E birünk teves információn  alapult, mert Bem 
a kinevezÓB, sem az eskütétel nem történt meg 
ezért hírünket helyreigazítjuk. ' 

— Nyilatkozat. A „Csíki Lapok" 36-ik 
számában „Csikvármegye székhelyének áthe-
lyezése" cim alatt egy hír jelent meg, mely 
azerint a vármegye székhelye Csíkszeredából 
Gyergyószentmiklóara helyeztetett át s a hír 
alapját is közli, hivatkozván a kormányzó-
tanács egy állítólagos leiratára, mely a vár-
megyéhez a napokban érkezett volna le. Mi-
dőn ezen minden alap nélküli hirt megcáfoljuk, 
a leghatározottabban kijelentjük, hogy az át-
helyezés tárgy aban semmi leirat nem elkezelt, 
ezen ügy nem tárgyaltatik. A Csiki Lapok nak 
mindenkor módjaban fog  állani a vármegye 
közönségét érdeklő közügyekben a valósagnak 
megfelelő  tudósítást közölni, mert a varmegy e 
vezetősége mindig megadja a kellő felvilágo-
sítást. Bărbier, primar. 

— Elszámolás. A Gyergyóremetén 1919. évi 
szeptember hó 20-á.o tartott táacestélyeu íelültizct-
tek H következők: Ifj.  Puskás Sámuel, Kabdebó An-
tal, Zakariás István, Nóvák Uyula, .Miklós Hugó, 
Máluásy Oerő 100—100 kor., Múlik Istváu 50 kor., 
lii. Alártou Lajos 40 kor., Politzer Béla 38 kur., Zak-
berger, .Mártoii .Sándor, Uáll Miklós, Piutz Geio, Ko-
pacz lieró, Kovács Kálmán, Llr. Káiiáua 30—30 kor., 
.Lázár Péter 28 kor., Dr. Zakariás Autul 26 kor., Dr 
Szini János, Puskás Imre, Köllő Jáuosué, Keresztes 
Istváu, Áron Samu, Székely Béla, Potolzky Gyula, 
Fülöp Akos, Hampol, Ivlian Erzsik, Száva Ueio, Uás-
pár Máté, Szabó Marton, Szilágyi Józsel, Vakár Fivé-
rek, .Lázár Fivérek, Dr. Dobnbán Antal, Özv. Mélik 
Istvánné, uopacz Lukács, Özv. Csiky Káluiáuué, 
Bodrogi Áron, Puskás istváu, Lázár tíerő 20—20 kor., 
Polák, Hreceter Kde, Nagy Ilus, Székely Ferenc/. 
18 -18 kor., Lukáosüy Jáuos 16 kor., Usaszar lstváuué, 
Schmidek Jáuos, lvácsou Autal, Zöld Imre 10—in 
kor., Dascal hadnagy. Jtudolf  Matild, (iyörgy Istváu, 
llj. Kápálb Fereucz, Kubdebo Oiero, Dr. Hollauüu 
Jauos, /.öld Lajos 8—8 kor., Kabdebo Vidor 6 kor., 
Kivel tíertus 5 kor., Özv. Demeter lmréué 2 kor. 
összes bevétel volt: 2789 kor. Kiadás 2543 kor. tiO 1. 
Tiszta haszou 245 kor. 40 liilér, mely összeg a gyer-
gyói árvaházdlapuak adatik át. — .Miklós, biz. eluök. 

A nagyérdemű hölgy közönség szíves tudo-
mására auoui, hogy lakashiáuy miatt csitszent-
kiralyi lukasomon vallalos el mindennemű 

nöiruhák készítését. 
Úgymint: kosztümök, kábátok, utoai, eatelyi 
otthoni ruhák varrásai, továbbá blúzok es 
alakitasokat stb. - Meghívásra (Jsikszeiedáua 
fölmegyek.  — Továbbá ertesileiu a uagyerJeiuü 
hölgyközönseget, hogy egy hat nonapos 
VARRÓ- ÉS SZABÓ TANFOLYAMOT 

nyitok. — Kereiu a tanulni óhajtókat okcober 
ho iö-ig jeleutkezui, mert 10 tauulouál többet 
es 16 even alulit nein veszek lei. A tauulók 
magukuak is varhatuak. Vidékiek lakás es el-
látasba is részesülhetnek. 1 - 3 

Pontos munka és jutányos árak. 
VÁCZY J Ó Z S E F . NÖISZABÓ. 

A román katonai paranosnokság rendeletére 
közöljük: 

Hadtáp és katonailag megszállott területek főparancsnoksága. 
5'.) 18. szám. 

Rendelet. 
Mi, a hadtáp és katouailag megszállott területek 

főparancsnoksága  a katonai törvéuykönyv 11-ik tele-
iének 32-ik és 57-ik szakaszok alapján es tekintettel 
a román állata azon áldozatkészségére, különöseu 
pedig arra, hogy a ruházati- és élelmi cikkel a kül-
lőidről hozatja be, a volt állam és az erdélyi uj terü-
letek lakosságának ezekbeu való hiányát biztosítja. 

Tekintettel arra, hogy a bukaresti ipar- és keres-
kedelmi minisztérium altal kibocsátott engedélyek 
azt mutatják, hogy az elárusitásnak Erdélyben kel-
lene történnie és nem a katonailag megszállott kör-
letekben ; 

Tekintettel arra, hogy a régi királyságbau, mint 
Erdélyben is ilyueuiii áruk hiányoznak es ott is, ahol 
ilyeuek találhatók, nagyou dráagák és igy a szegeny 
nep részére clfogadhatatlauok. 

R e n d e l j ü l c : 
Minden áru, amely a régi államból és Erdélyből 

nem szabályszerű szállitási igazolvánnyal történik, 
amelyet az ipar és ker. minisztérium állit ki és amely 
engedély kimutatja azt, hogy a kihozatal csak a ka-
touailag megszállott területekre és nem Erdélybe 
szól, elkoboztatik és a pénz az állampénztárba letetbe 
helyeztetik. 

Ezen csoportba tartoznak a következő áruk 
textiláruk, gyarmatáruk, élelmiszerek, szövetek, kidol-
gozott és ki nem dolgozott bőr és mimlennemU ily 
áruk kivéve: szén, só, mész, la, petróleum és beuziu, 
amely áruk a helyi lakosságnak feltétlen  s z ü k s é g e s e k ^ 

Vonatkozólag az áruknak ezen körletből való ki-
vitelére, tiltva van mindenféle  kivitel a régi államba 
és Erdélybe, a debreceni k ö z p o n t l requiráló bizottság 
ţ l tal Irt engedélye nélkül. 
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Hogy a helyi lakosság se érezzen hiányt, meg-
van engedve az áruknak a külföldről  való behozatala 
(Cseh-Szlovák orsz. stb.) a központi requiráló bizott-
ság engedélyével, Erdélyből pedig szükséges még az 
Erdélyi Komán Kormányzó-Tanács által kiállított és 
teljesen szabályos engedélyén kívül a Debreczenben 
székelő katonai körlet központi requiráló bízottága 
által kiállított szállítási engedély. 

Akik ezen rendeletben foglaltak  ellen vétenek, 
következő büntetésekben részesülnek: 

a) Az áru elkoboztatik és az áru a bizottság által 
megállapított maximális áron lesz a liadserednek 
kiadva. 

b) A védkesek haditörvényszék elé állíttatnak és 
az a) és c) pontban foglalt  büntetésekkel sújtatnak 

c) A vétkesek 2 évig terjedhető börtönnel és 2000 
leig terjedhető pénzbírsággal, vagy mind a kettővel 
együtt sujtatuak. 

Jelen rendelet a kihirdetéstől számított 24 óra 
alatt lép életbe. 

Kiadtaami debreczeni katonai parancsnokságunk. 
Debreczen, 1919. évi augusztus hó 22-éu. 

MICHAESCU, kormányzó tábornok. 
Ipar- és kereskedelemügyi minisztérium kiküldöttje. 

Ipar- és kereskedelemügyi bizottság főnöke: 
TOPLICEANU, főmérnök. 

) f l l B I I  & Á 1 1 © 1 l i , J 
3 FOGORVOS H 
• Rendel naponta délután 2—6 óráig. ^ 
ş Csíkszereda, Mikó-utca 34. szám J 

CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁRI 
R É S Z V É N Y E K E T 

nagyobb mennyiségben, keresek 
MEGVÉTELRE. 

Cim a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

Bolthelyiség kiadó 
Mikó utca 28. szám. 

Csiksze 
redában 

• M M M M M M I I M M S H M S — • 
Van szt reticséra a t. közönség szíves I 

tudomására hozni, bogy Apaffy  Mihály- g 
utca 8 szam alatt (Gal István fele 
házban) a „Hutter" szálloda átellenében 

FÜSZERÜZLETET 
w 

nyitottam, amelyre a t. közönség n:igy- • 
becsű szíves támogatását kérve maradtam • 

teljes tisztelettel: 2—5 g 
l a t . Á i » i « , « t e l k a M t o d * . | 

Eladó9méhesalád betelelve 
angróba, vagy egyenkint is, van 4 csa-
lád egyesületi kaptárban, 4 család Bo-
czonádi-féle  kaptárban és 1 köpiikas. 

Értekezni lehet G s U c e z e x e d L á . ' b a x i , 
2vlilcó--ia.tca 1.7. "b- s z á m a l a t t . 

Hirdetés. 
Az Alcsiki Mümalom ós Villamosmű R.-T. 
Mttmalma Csikszentmárton, 

1916. évi szeptember 15 tői 
a közönség rendelkezéséle áll. 

GYÁRT: !• minöségU finom  szitált lisz-
teket, darát, zsemlekását, korpát, 
takarmány liszteket. :—: :—: 

VETŐMAGOT TISZTIT Triőrőn. 

Házaknál tát váo: as csépel motorral. 

Árverési hirdetmény. 
Csicsó község házánál 1919. évi 

október hó 12-én, vasárnap délután 
3 órakor önkéntes árverésen eladntik 
a Miklós Antal tulajdonat képező követ-
kező ingatlanok: 

1. a község melletti ut̂ ykort (bel-
sőségeknek is felparC'.'llá?lii*tó). 

3. higy drb 30 vékás szántóföld. 
4. 30 k. hold erdei kaszáló. 
5 40 k. hold arány jog. 
Árverezni szándékozók az ?irvorés 

megkezdésekor minden egyes drb in-
gatlan kikiáltási árának 2f>*/»«át  kész-
pénzben költ-lesek letenni. 

Bővebb felvilágosítást,  az árverezés 
kor meghatalmazással ellátott megbízott 
fog  nyújtani. i_2 

t 

ELADÓ épületes belsőség I 
Csíkszereda város mellett, a Ligiton, 
az udvarhelymegyei országút mentén, 
egry- é p - í i l e t e s ' be l sőség :» 
mely áll egy üzlethelyiség, 3 szoba, 
kamra, autóház é* gazdasági épületek-
ből, örök áron eladó. Értekezni lehet 

Rendi Mihálynéval, Csikszereda. 

A „Hangya" a magyar gazdaszövetség fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezete kötelékébe tartozó 
Csikszenttamási Fogyusztási és Értékesítő Szövetke-
zet 1919. évi november bó 8-en délután 2 órakor 
a kántori iskolában évi rendes közgyűlést tart, 
melyre a tagok az alapszabályok 23. 8-u értelmében 
megliivatuuk. Hu pedig a tagok kellő számban mig 
nem jelennének, ugy az ujabb gyűlés uo.'ember hó 
16-án lesz megtartva, mely tekintet nélkül a csekély 
szánni megjelentekre, határozat képes lesz. 

t i A l ' l K K M ) ; 
1. Mult évi üzlctcrediiiéiiyröl szóló jelentések 

tárgyalása. 
2. Zárszámadások megvizsgálása és felineutvény 

mcgud&sa. 
3. Mérleg megállapítása. 
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
5. Az igazgatóság kiegészítése. 
G. Felügyelő-bizottság választása. 
7. Nutaiáni indítványok. 
I9IB. évi december hó 31-én a tagok száma 149, 

üzletrészeinek száma pedig 1065. volt: az év folya-
mán belépett 11 tag 85 üzletrésszel. 

A felügyelő-bizottság  által megvizsgált, övi mér-
leg a liolthelyiségbcu kífügges/.tetuu  és mindenki 
által megtekinthető. 

Kelt Csikszeultamás, 1919. évi szeptember 16-áii 
As igazgatóság. 

Sz. 639-1919. 
kJ-

Hirdetmény. 
Alóliiott községi elöljáróság közhirré 

teszi., hogy Göröcafalva  közsí g tulajdo-
nát képező községi korcsma folyó 
évi október hó 11-én d e. 10 óra 
kor Göröcsfalva  községházánál, folyó 
évi október 16-tól kezdődő ket évi idő-
tartamra haszonbérbe adatik. 

Kikiáltási ár 200 korona. 
Göröc&faiva,  1919 évi szeptember 

hó 24-én. 
Szabó Ignác, 

h. körjegyző. 
Păli Ignác, 

k. biró. 

Pályázati hirdetmény. 
Karczfalva  község elöljárósága a 

községi okleveles babai állásra pályá 
zatot hirdet. 

Felszerelt pályázati kérések folyó 
évi október hó 12 ig az elöljáróság-
hoz adaudók be. 

Karczfalva,  1919. évi szeptember 
hó 23 áo. 

i-2 Elöljáróság. 

Faeladási hirdetmény. 
Kozmás község eladja Kozmás község házánál 

1919. évi október hó 13-án délután 2 órakor 
kezdődő árverésen a Csikvármegye Kozmás községe 
határában levő Kisárnyék nevü erdejének mintegy 
30*7 kat. hold területén kihasználásra esedékes lUOl-
fenyöfaállományát. 

A vágás területe az országúttól 3 kilóméter, a 
M. A. V. Tusnád közég állomásától pedig 11 kilómé-
ter távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  törzsenkinti 
bemérés szerint 5706 m9 bruttó és 4668 m' nettó luc-
fenyő  haszonfát  és 167 m' cserezésre alkalmas kér-
get tartalmaz. 

Kikiáltási ár 146.000 korona, bánatpénz a kikiál-
tási árnak 10%-a. Kihasználási időtartama 2 év. 

Az árverési és szerződési feltételek  az erdőbir-
tokos alulírott képviselőjénél, továbbá a csikszent-
mártoni járási erdögondnokságuál rendelkezésre álla-
nak. Az erdögondnokságuál megtekinthető a részle-
tes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szerződési 
feltételektől  eltérnek, vagy bánatpéuzzel ellátva nin-
csenek, figyelembe  nem vétetnek. Utóajánlatok el 
nem fogadtatuak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkez-
dése előtt az árverező bizottság elnökénél nyújtan-
dók be. A inegajáulott összeg számokkal és betűkkel 
is kiírandó s az ajáulatbau kifejezendő  az, hogy aján-
lattevő az árverési és szerzőuési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Kozmás, 1919. évi szeptember lió 21-én. 
Oaváth István, jegyző. Potyó Ignáoz, közs. biró. 
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Süáuc 633—1919 

n«j. 
Legelő bérbeadási hirdetmény. 

Csikvármegye tnagáttjavai tu'ajdonát 
képező Csikszentmárton II. határréezben 
fekvő: 

A) Uzvíilgyi erdöbirlok Baskahavas 
nevü 80.8 k. huldas kaszálásra is alkal-
mas legelő és 2750.2 k. hold mérsé-
kelten legeltethető erdőterületet, vala 
nrnt : 

B) A Ciaobáuos vöigyi erdőbiitok Nyi 
ku.áj sarok, Anyató, Alsófürt  sztclep, 
Kérdsz Los vs Solyomfár  nevü, részben 
kaszái aciiu is alkalmas 410 k. hóid le 
geiö itrüieíe és a Csobáuyos és Sulcza-
pitakra hajló juhval és mérsékelten 
szarvasma-hával is legeltethető 3367.1 
k.hoid erdöterü et legeltetési joga 1919. 
evi október hó 27-én delelőtt 10 
Órakor Csikcsekefalva  községházában 
zári írásbeli ajánlattal egybekötö't nyil-
vános szóbeli versenytárgyaláson 1920. 
évi épriüs 24 tői kezdődő hat egymás-
után következő évre bérbe adatik. 

Kikiáltási ár az A) részre 2000 kor., 
a B) részre 4000 korona. Bánatpénz 
a kikiáltási ár 10 százaléka. 

Abb̂ n az esetben, ba a B) alatti 
Csobáüyos völgyi rész egy darabban 
való bérbeadása nem sikerill, megkísé-
reld tik az egész területnek 4 részben, 
nevezetesen 1. Nyikulaj sorok, 2 Bogár 
sarok, 3. Keresztes, 4. Zugo és Solyom-
tár részekben való bérbeadása 1600, 
600, 900 és illetve 900 korona kikiál-
tási ár alapul vétele mellett. 

Utóajánla'ok, vagy a feltételektől 
eltérő ajánlatok figyelembe  nem vétet-
nek. 

Részletes felvilágosítás  hivatalos órák 
alatt a csikszentmártoni járási erdőgond-
nokságnál, valamint alólirott igazgató-
ságnál szerezhető. 
Csikmegye magánjavak igazgatósága: 

Csikszereda, 1910. évi szeptember 
hó 20 napján. 

Dr. Gaal Endre, 
igagzgati. 
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Bor nagyban és kicsinyben. 
Kicsinyben 1 liter 12 korona, 

nagybani vételncl árkedvezmény, 
Karda Gyulánál, Csíkszeredán. 
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Értes i tés ! 
QtóItoIupc Réti erűélyrésxi bútorgyár r. t. 
OttJKeiy Od nBU Marosvásárhelyt-, 
előnyösen ismert cég;. intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 1 
helyezett el, melyek iniiióség w ár Sj 
tekintetében a legmesszebbm* aő igé- S 
nyeket ia kiel^eitik. — A inint'-.̂ .oh ik Ijfj 
intézetünk külön helyiscgebeu ® 
megtekinthetők és nuvren.!-; -̂'.ck 9 

ugyanitt iV.véietnek. 28— jgj 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja  ||j 

Csikszereda. = = jS 
á l l 

es szeszes italos 
26—200 i h r t s 

.boroü 6—7üO!i-erí?si»k 

d m a i c l a d . ó l i i v - a t a i ' b a r L . 4—ű 

I 
• 

I 

Tisztelettel értesitem Csikszereda város 
és vidéke nagyérdemű közönségét, liogy 

MŰSZAKI GÉPMŰHELYEMBEN 
Kossuth Lajos-utca 20. szam alatt az 
fisemet  megkezdtem, hol miudeu o szak-
mába vágó inunkákiil a legpontosabban, a 
legszolidabb árak mellett elvállalok. .Szíves 
pártfogást  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

Kövér Sándor, Cstareflálian. 
F a f e l v á g á s t  benzin-motorral i9;9. ovi 

szeptember hó 1-tól elvállalok. 

Ml'Mf/SlI'  ilf  MI/ iii Ali/ viu \ll-' MU Ml' Ml' >11' Ml' 
F e d é l c s e r e p e t , pal&t, meszet , 

cemente t , gipszet, s tucatur 
nádat , cementcsöveket , kut-
gyürűket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan rakta 
rou tart s azok barmikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
iUóUádi, sepsiszentgyörgyi és kezdi-
vásúrhoivi épitési anyagraktáraiból. 

6 0 -

Eladó egy épületes beltelek • Mikó utca 17. c. sz. alatt. 
U'vhüoíí egy teljes kovács 
műhely berendezés és egy 
üzembe levő m a g á n j á r ó 
cséplő garnitura. 2-2 

Értekezni: Máthé István íalajdonossal, C s i t o d a . 

e g y  s z e g é n y e"b"b s o r s t a . 
a s s z o n y t , a i c i a 

FŐZÉSBEN JÁRTAS 
é s la .a j lan .d .0 v o l n a S—3.2 
e m b e r r é s z é r e k o s z t o t 
f ó z n i .  X j a l c á s , f ű t é s  é s 
• v i i á g - i t a s r e n c L e l l s e z é -
s é r e á l l . É r t e l s : e z l a . e t a a . i : 

Erös-félebútorgyár.  Régi törvényszék épület. 

Ö.:ati. : 622-1919. 

1 F A J B O R O K 
91 u. m.: rizling, leányka, fcra 
ra min, bakar, oportó s'-b. jutá-
ra nyo.-« áron kaphatók bármilyen 
n nagy mennyiségben <?a kölcsön 
9 hordókban. Valamint n>inder?n"roil 
I SZESZESITALOK, 

cognac es likőr is kicsiny-
ü l ben é s nagyban. — A tisztelt 
9 vevők b'.'CSt\i pártfogasat  kéri 

Neumann Benő Szászrégen. m 
7 1 -

I 

Üzlet áthelyezés. 
Alulírott tisztelettel ért-:sit'-m Csiksze-
reda és vidék* n. é. köztmsó.ji.ét., hogy 

borbély- és fodrász-üzletemet 
a Rákóczi-utca 38. s/.-.ni alatti Dávid 
Jáno3-fél<>  házba helyeztem át. Mind. n 
igyekezettel azon leszek, hogy igan 
tisztelt üzletfeleimet  továbbra is U-ljes 
megdégedésm kiszolgáljam. Kegyes 
pártfogásukat  k*ri, kiváló tisztelettel 

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

3 - 3 
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Pótpályázati hirdetmény. 
C ítk vi•• riîu• i' yniag.-i.--tj ? vai tulajdonát 

ki!-p«:'ő Ra»'á/in-.tl<ip Ketul '«söre 1909. 
dffcjim29  < n alkotott aiupszabuiyok 
192. §-n ülapjáií * ruhá̂ au alap torhere 
i\índ.sit'i't».-.ii'tíH: 

1. egy 1200 uorouás ker részeli ; 
2. ket ő egy nkiiv 990 990 Koronás 

3 lli-roin 
reáliskolai:; 

eg>Oükiní. 1050 korouás 

iíyoinatott Vákár fc.  WnyvnyoindAjiibao, Cslksa r̂sdáh!», 

/*~Í~1?etI5""egy^uu'iu: 900 koronás gim 
uáziumi; 

5. kettő o^wnkir.t 1200 korona f;-l.ső 
ki;ri..,sUc••dfimi  i.<ko:ai vagy kereókcdelmi 
akadémiai; 

6. öt. egyenkint 300 koronás ditrói 
polg. iskolai; 

7. tiz egyenkint 300 korouás gyer-
syóalfalvi  gazdasági f-lsöiKpiskolai  ösz-
rötidijra p»».lyí4y.j**o! hirdetői; s felhívom 
rin.dazo'iíat, kik c:vn ösztöndíjakat el-

mv muí óhajtják, hof-y  vr.̂ yoni, iileróségi, 
h-sxárinaz.isi a megelőző yvi iskolai 
b /.onyiívtvnyok feU-Z'-reU  korvényei-
ket hozzám 1919. évi október 18-án 
déli 12 Óráig dják he. 

Az alapszabályzat 8. § a alapján az 
raplmz c.̂ iU c-.ikmegyei származású és 
iiU'iöségü íiu ágon ifcszármuzott  székely 
családok jogosullak, me'y körülmény az 
illetőségi és leszármazási bizonyítvá-
nyokban líifejeze  !,en igazolandó 

Magánjavak igazgatósága: 
Csikszereda, 1919. évi szeptember 

hő 24-ik napján. 
Dr Gaal Endre, 

igazgató. 

Szám: 617—1919. 
mj. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye magánjsvai igazgató-

sága közhirré teszi, hogy a magánjavak 
tulajdonát képező s a gyergyótölgyesi 
kezelőség I., II., III., IV védkerületében 
levő havasok legeltetési jogát Gyergyó-
tölgyesen, a kezelőség irodájában 1919. 
évi október hó 20-án délelőtt 9 
órától kezdődőleg megtartandó nyilvá-
nos Írásbeli és szóbeli versenytárgyalá-
son haszonbérbe adja. A haszonbérbe 
adás általános, vulamint részletes felté-
telei alulírott igazgatóságnál és Gyergyó-
tölgyesen a kezelőség hivatalos helyi-
ségeiben tekinthetők meg. 

Az árverések mellé csa'olt kimuta-
tásban feltüntetett  összes havasok a 
Bojtorjányos, Tarhavas, Kisbükkös, Ma-
gyarosvölgy, Kism agy áros, Nagymagya-
ros havas, Vereskö, Komárnik, Kopár-
hpgy, Vuresmart kivételéve! 1920. « vi 
áprilií hó 24 tő! kezdődő három évre 
adatnák haszonbirrbe, a felsorolt  hava-
sok azonban arra való tekintettel, hogy 
a vármegye magánjavai az általános 
közgazdasági érdekek támogatás* cél-
jából ezeken a havasokon egy modern 
havasi tejgazdaságot kiván lélesiUeni s 
a vármegyében a háború folytán  nagy 
mértékben meggyengült állatállomány 
feljavítását  szakszerű tenyés-t'éfsel  akar-
ja elősegiteni, — az 1920. tv ápriüts 
hó 24-iöl kezdődő 15 évre adainak 
h aszonbérbe. 

A havasok kikiáitási ára az árverési 
feltételekhez  csatolt kinturataeban ki van 
tüntetve s árverezők annak 10 százalé-
kát kötelesek bánatpénz gyanánt kész-
pénzben befizetni. 
Csikvármegye magánjavai igazgatósága: 

C-ikszereda, 1919. évi szeptember 
hó 20 napján. 

Dr. Gaal Endre , 
igazgató. 

Veszek fenyőmagot 
b á r m i l y 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 

I m m m Adolf  szeszgyáros, Csíkszeredában. 
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Meghivás. 
A „Hangya" a magyar gazdaszövetség fogyasz-

tási és értékesítő szövetkezete kötelékébe tartozó 
Gyimesfelsöloki  Fogyasztási és értékesítő Szövetke-
zet 1810. évi október hó 26-án délután 2 órakor 
az iskolában évi rendes köagyülést tart, melyre n 
tagok az alapszabályok 23. §-a értelmében meghívni-
nak. Ha pedig a tagok kellő számban meg nőin jelen-
nének, ugy az ujabb gyűlés november hó 1-on les/, 
megtartva, mely tekintet uélkill a csekély számú 
megjelentekre határozatképes lesz. 

N A P I R E N D : 
1. Mult évi üzleteredményről szóló jelentések 

tárgyalása. 
2. Zárszámadások megvizsgálása és felmeutvénv 

megadása. 
3. Mérleg megállapítása. 
4. Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 
5. Az igazgatóság kiegészítése. 
6. Felügyelő-bizottság választása. 
7. Netaláni indítványok. 
1918. év december hó 3l-én a tagok száuia 202, 

üzletrészeinek száma pedig 399 volt. 
A íelügyolő-bizottság által megvizsgált évi mér-

leg a bolthelyiségben kifüggesztetett  mindenki 
által megtekinthető. 

Kell, OyímeHÍelsőlok, 1919'szeptember hó 23-ón. 
Igaagatóság. 

Qvuuret: CombIOI*. 




