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Ki volt a háborús uszító? 
Tisza István gróf  ellenezte a Szerbiával 

szemben való fegyveres  fellépést. 
Dr. üiossnak, a bécsi kormány há 

ború előtti helyzetéről irt könyve, a 
vörös könyv, Középpurópa politikai 
köreit élénken foglalkoztál  ja. A ttzcnö 
bi7.ouyirékokkal támogatott müve, min<l 
» Szerbiához intézett osztrák ultimátu-
mot, min'l a többi eurépt i állam kor-
mányát uj vilíigitásba helyezi és köxié-
;jr!V:.!i n.'igy meglepetést okozott minde-
nütt. 

A közölt bizon>itékok alapján két-
ségtelen, hucy ö^rehthold, »3 akkori 
osztrák-magyar külügyminiszter kezdet 
tftl  fujtva  a háború melle t, volt t-s »/ 
o>W:es közvelifő  próbálkozásokat nü'jr 
iiiusitoti.a, inig Tisza István gróf,  hideg 
számítással ellene volt egy Szerbia elleni 
s'íiiíoru d(m<irsni»k. ö^rchihold at.ól sem 
riadt vissza, hogy egyes táviratokat el-
sikkHssüon, sőt n;>me:yiknek taralmú, 
is meghamisította. 

Különösön érdekes az 1914. évi ju 
• iû  hó 7- >n tartott közös miniszter a 
niicsról kés?Q!t jegyzőkönyv. 

A minisztertanácson Ii ;rclitliiiid kiji 
fan  tette. hogy elérkezett az a l-Muktani 
pillanat, mely lehetővé teszi — v'Me 
in̂ nye szerint — a Szerbiával való le 
számolást. 

0»óf  Tisza látván tiltakozott a kér 
df':s  ilyen szigorú érlelőmben való tár-
gyalása ellen és azt mondja, hogy ulti-
mátumot c:«ak akkor szabad Szerbiának 
küideni, ha ez elutasítaná a megszabott 
követeléseket, amelyekuek azoubau nem 
szabad túlsúlyosoknak lenniök. 

B jrchthold gróf  erre azt válasxolt*, 
hogy a konfliktus  mikénti megindítása 
csnk részletkérdés és ha a magyar kor 
mány azt hiszi, hogy egy váratlan tá 
madáa helytelen volna, ugy találjon más 
utat. 

Végeredményében az ülés jegyző 
könyve alapján megállapítható, hogy az 
összes jelenlevők, a magyar miniszter 
elnök kivételével, a*t a nézetei vallot-
ták, hogy egy pusztán diplomáciai ered 
raény, még ha az Szerbia behódolásá 
val végződnék is, értéktelen volna. 

— A n a g y í r béJwdelegátuaok. 
A Páriöba küldendő magyar békedole-
gátusok vezére gróf  Andr&ssy Gyula. 
A kiküidött békedelegáció tagjai között 
vannak Ugrón Gábor, Hegedűs Lóránt, 
Poióuyi Géza, Teloki Pál gróf,  Vázaonyi 
Vilmos éa még többen. Végre csakugyan 

ugy látszik, hogy IközeKdik' rangv^i' 
béke irt m ni e 'hó közepén nv-ĵ ud-
jU!•• a magyar békt î'eM,.tj>M»;.-ţv., w-lye-
ket i)izo>iyo.s.'ii m i még a nagyobb 
angol lapok sern tudnak. 

Románia függőben  levő kér-
déséi. A t'<')hiviirítJos „Ifidrptmdance 
Koum.tiu»,-" az «l.ibbi négy pontban jv-
löl: meg a legfőbb  tanács és Uoiu.tnia 
közt elintézendő ügyeket: 1. A területi 
kérdés. 2. Románia gazdasági es poü-
líkai függetlenségének  és.a kisebbso 
geknek kérdése. 3. A budapesti kérdés;. 
4. A dunai kérdés. — România terUieh 
!-ö\í-u it-sei: a Binát, a M^gyaroröiug 
gal vsiii) határ es Beaszarabia. 

Visszautasított meghívó. 
Az udvarhelyi magyarok. 

A „SíéUoly Napló" irja Maros'.«sár-
helyiő!: 

Aí „Uj \ \ ug" napi^p N*«y ueik<n!>e 
-.ri-ekr-/ie'et liivo t össze "2o»i c.i^o 

.Jhogy erde.yi magyarságnak V<;II».>ÍÍ 
lyss.ffveTîe»  if.  aia-iitsÁk meg. Maros-
vásárhely éa Maroatordából, nolt;:, s/á 
mos személyre szóló meghívót killdvk 
ide, senki se vett, rész?, habár t-gyesek 
nem vel»)-k "S vélik helytelenek, h:-. 

szervezetbe :% lUiigyarrncg valamilyen 
tömörülve l.piiotne fel. 

A MítriisvrtsArhe'yró1 in^íi ivoit ve-
zetőí -rliak i:ö/iii dr. B ",n.«dy (l,yo?vy 
udvari tanácsos a szebcui értckeütft 
öa.szrhivi'jíhoz intézett nyilt levé'ben 
fej!  ei te ki, hogy m r̂̂ ilifKh.-ten,  — bár 
egy, a Magyarságot, egyesi:.ő szervezet 
eszméjét helyesli, nem vehet reaz-', morf 
az értekezlet áUal eléreudő célok mó 
dozatai és intenciói nem á,ilau>-,k viiá 
gosail előtíe és mert mai helyzet 
is, — amint ast részletesen megitido 
koij», sok akadilyt tartalmaz a utügyar 
ság részére. BernAdy levelét rajtunk 
kívül álló okokból nem közölhetjük. 

B híradáshoz annyit teszünk hoẑ á, 
hogy Csikban is kiptak rueghivókar 
a szeb^ui értekezlefre,  de a meghí-
vást A szólásszabad ág hiánya okából 
,;em fogadrák  el. 
Itt említjük meg, hogy u „Pá.ria" see 

riní egyik székely megyében a rongyarság 
készüi részt venni a román kormány 
által tartavídó képviselőválasztásokon 
Ezt a meglepő híradást az az értesQlé 
sünk támogatja, hogy Udvaiheíymegyé 
ben Ugrón Áicos, aki a ezentegyházas 
falusi  választásnál szerepelt legutóbb és 
Páy József  dicsőszentmárioni birtokos, 
Dániel Lajos stb. készülnek fellépni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A bírósagok átvétele. A brassói 

törvényszék ülnök ujíiói Csíkszeredára érke-
zett a bírósagok és ügyészség átvétele végett. 
Kiswüéberi V;»D két ujonnau Kinevezett járás-
liiró és <?gy ügyész. Az átvétel m: gkezdödött. 
Amint ine;!iriuk, »z iigyés/-3wg ea tórvónyBzek 
Brassóba helyeztetett at. Csikízeredfin  c-upán 
járasbiro^ig ea ügyészségi megbizo.t fog  mű-
ködni jár.'.sbiró«°azi fogbazzal.  A birák éa ügyé-
szek : zoiţ;ii ;ííoi nem váüaltuk, csupáti a régebb 
meghozott e» kihirdetett Ítéleteket fogialják 
írásba. Éi'ttíhültí.-;üijk ,<z..;riut a kezelő személy-
zet egyivsz!:tői a szolgálatot eskü nélkül meg-
követeiik. 

— Az Őrségek megszuntetese. A ro-
ia uu ka.ouai p^iüuesaokság a v&rod bejáróin 
l'eiailiwtt kaíonai őrsegeket bevonta, miáltal 
a í'urgitloin teljesen szabaddá valt. 

— Lefújtak  a papi nőtlenseg eltör-
leset. Mujlath Gusztáv gróf  erdélyi püspök 
az alsó papsagot Gyulafehérváron  gyűlésre 
bivui öaazu az biiuu.t háton. A papi gyűlésnek 
egyik legi'oatoáiibb uugya volt íí papi nőtlen-
seg kérdése. A g>üies kimondotta, hogy nem 
u n j i .'liküiiüiiiüníik es eierkezettuek az időt 
arra, l»ugy u p«tpi uötlenség eitorlésénbk kér-
désevéi íoglaikozzuuak. 

Az ailampenztar átvétele. A csik-
.•jzer dai ailamiienziár főnőkévé  l'^tor Árpád 
adot: rnokot nevezték ki. A száoivevőseg fó-
uuku Vmdoue iő.süáiutauácsos lett. 

— üL'iutasitasok. A rendőrség megkezdte 
az idegunckuek tutiuiett egyeuekuek illelósegi 
.̂-i/iiivtcsj) h-jiyiikre való kiutasítását. Mar töb-

ben megkaptak a kiutasító végzést, köztük 
Kajtsa Jjzsef  tuuitó, Biró Béla volt főispáni 
iktató i.s iuisok. A kiutasítottak között sok 
az izraelita. 

— Szüreti mulatság. A csikszeredai 
Ipartestület folyó  bó 18 án szüreti mulatságot 
rend»,*. Az iparosok mulatságára már előre 
felhívjuk  a közönség figyelmet.  Iparosaink csak 
neinregeu vettek m iguknak testületi székházat, 
inelyec nagy gouddai rendeztek be. Egységük, 
iialadasuü a testületi szellem ápolását bizo-
uyitja, mely agilis elnöküknek, Biró Józsefnek 
kiváló érdomo. A testület szakképzett, kellő 
tökévei rendelkező fiatal  vendéglőst alkalma-
zott, mivei biztosította a kanziaói élet fellen-
dülését. Hosáüu idő óta szünetelvén minden 
társas összejövetel, a most rendezendő első 
mulatság iráut az érdeklődés igen nagy. 

— Átvettek a kolozsvári ssiohásat. 
A nagyszebeni román kormányzótanács kikül-
döttje a napokban átvette a kolozsvári nagy 
színházat. Dr. Janovics Jenő színigazgató a 
300 tagot számláló, állásnélkül maradt szintár-
sulattal a kolozsvári Színkörben fog  előadá-
sokat tartani, melyek már meg ia kezdőd-
tek. — 
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— A Hargita haramiái. Többször hirt 
adtunk azokról a rablótámadásokról éa fosz-
togatásokról, melyeket két katonaruhába öltö-
zött rabló a csikszereda—udvarhelyi állami 
uton, a Hargita erdőségeiben elkövettek. Amint 
megírtuk, a haramiákat a csendőrségnek sike-
rült elfogni  Holló Lajos Bálinté és Lajos Jó-
zsef  Kottyán csiktaploczai fiatal  legények sze-
mélyében, akikre már eddig is számtalan rab-
lást sikerült rábizonyítani. A sok elrabolt hol-
miból és pénzből Holló Lajos két szép lovat 
vett s általában mindkét rabló megtollasodott. 
Most Brassóban várják megérdemelt bünteté-
süket. 

— Értesités. Székelyudvarhelyre történt 
áthelyezésem folytán  a hirdetett francia  kur-
zus elmarad. Simay Viktor, főgimn.  tanár. 

— Clemenoeau távirata a Friedrich-
hoz. Csütörtök este érkezett meg Clemenceau 
tavirata a Friedrich-koriuáuyhoz, amelynek 
tartalma a következő: 

1. Az antant csakis a választások után 
megalakítandó kormánnyal tárgyal. 

2. Megengedi, bogy Friedrich megejtse a 
választásokat. 

3. Megengedi, hogy karhatalmat Bzervezzen. 
4. Magyarország élelmezéséről az antant 

gondoskodik s ezért élelmezési diktátorát új-
ból rövidesen Budapestre küldi. 

— Ujabb betörések. A megrendült va-
gyonbiztonság nem akar holyrealianí. Nap-nap 
utau ujabb eB ujabb betörések és lopások ér-
zekenyeu károsítják a várod polgárait. Szer-
dára virradólag dr. Kovács Gyárfás  ügy ved-
hez törtek be es kamarájaból nagyobb mennyi-
ségű szaiounat, cukrot, rumot és más élelmi 
szereket loptak el. Tettesek a kamara felső 
vasrácsoB ablakát feszítették  ki és ugy hatol-
tak be az éléskamarába. Kovács Gyarfasnai 
a nyar folyamán  is sok mindent emeltek el a 
tolvajok, akiknek kézrekeritése ezideig nem 
sikerűit. Ugyancsak szerdára virradólag dr. 
Éltlies Gyula árvaszéki elnök kocsiszínjében a 
dr. Élihes Zoltán ügyved uagy kocsijanak fe-
déléről levágták az egész bőrliuzatot. Kára 
3000 korona. A folyó  évben dr. Kitlies Gyuiá-
nál ez már a nyolcadik betörés, illetve lopás. 
A detektiv-testület és rendőrség nagy ttppara-
tussal vezette be a nyomozást. 

KALAPÜZLET ÁTHELYEZÉSI 
Van szerencsém a n. é. hülgyközönség tudo-
mására hozni, hogy üzlethelyiség hiánya miatt 

k a l a p ű z l e t e m e t l a k á s o m r a 
a Vigadóval Bzembe (Szopos Domokos ur 
házába) áthelyeztem, ahol elvállalok min-
denféle  női és gyermek átalakítást, tilcz éB 
velur átalakításokat, gyászkalapokat a 
legrövidebb idő alatt készit 

W e i g e l n e M ú l l e r J u l i s k a 
első csikmegyei kalapterme, Csíkszeredában. 

— Rendezni fogják  a magyar 
tisztviselők és nyugdijasok ügyét. 
A „Dimineaţa" közli, hogy a kormányzó 
tanács Budapestre küldötte Arsenovici 
Qyula miniszteri tanácsos aradi penz-
ügyigazgatót, hogy ott a pénzügyminisz 
teriumnál tárgyalásokat folytasson  az 
elszakadt területek pénzügyi kérdései 
nek rendezése végett. Amig a végleges 
rendezés megtörténnék, többek közt a 
hivatalnoki előlegek, fizetések,  nyug-
dijak kérdését fogják  ideiglenesen el-
rendezni azokra a tisztviselőkre és 
nyugdíjasokra nézve, akik magyar állam 
polgárok maradtak. 

— Ab „Erdélyi szemle* e heti száma 
as illusztris költőnek Jókey Aladárnak szemé-

lyével foglalkozik.  Cikkeket irtak róla dr. Deák 
Albert és Kovács Dezső. Közli a lap Székely 
Béla, Haubert Kamill, Cziffra  Géza ós Bora 
László verseit, Schnitzler „BábjátókosM-át foly-
tatja Ligeti Ernő fordításában  s ad ezenkívül 
egy pompás Heinrich Mann novellát ÍB B Wal-
ter Gyula cikkét. — Kapható mindenütt, ára 
2 korona. 

— Egy hires német szociálista a bol-
sevizmusról. A ném"t Kautsky, a tudomá-
uyos szociálizmus egyik legkiválóbb képvise-
lője könyvet adott ki a bolsevizmusról melyet 
a szociálista programra szempontjából biral 
meg. Kautsky azt mondja, hogy a mai bolse-
vizmus nem azonos azzal a komunizmussal, 
mely Marx szimpátiáját, is megnyerte. A bolse-
vizmusnak, úgymond, voltak talán jó intenciói, 
de elkövette azt, a hibát, hogy a nemzeti orga-
nizmust feloszlatta  és a diktatúrát teremtette 
meg. Ettől fogva  a bolsevizmus a terrornak, 
korrupciónak és kísérletezésnek a korszaka. A 
bolsevisták mindig az ellenkezőhöz jutottak, 
mint ami a céljuk volt: mint a halálbüntetés 
ellenségei tömeges kivégzéseket végeztek; 
mint a militarizmus ellenségei katonai hata-
lomra támaszkodtak ; az intellektuelleket páriák 
gyanánt kezelték s a tanácsoktól, melyeket 
alakítottak, sohasem kértek tanácsot. A bolse-
vizmusból uj kapitalizmus fejlődik,  s mint a 
rák, visszafelé  megy. 

Cigány Panna vallomásai. 
Nézz rám én fiam, 
Voltam én is fiatul 
Akit mindenki akar. 
A szemem ragyogó 
A hatiaom suttogó 
Volt, amig szeretett 
A szolgabíró. 
Már a nevét nem tudom 
No de nem is akarom 
H:imar megcsalt az a szolgabíró 
Vájja ki a szemeit a holló! 

Férjhez is mentem, 
Megkért az lilék 
Azután Dani, azután Pali. 
Minditbárom meghótt. 
Valaiuennji atyád volt, 
De hogy legkivált melyik 
Klek, Dani, vagy Pali? 
Hogyan tudjam én azt néked 
Oly sok idő elmultával, 
Fiam Máté, megmondani 1 

Mighótt az Klek, szegény jó Elek 
Hogy is szerettelek, óh Elek, Elek 
Nálad nélkül, mit ér e tHek?! 
Hej Dani, Dani, Dani 
Nem tudom én azt kimondani! 
Szivem szakad, ha eszembe jut Pali 
Egyetlen egy szentháromságom, 
Elek, Dani, Fali 
Mért tudtatok olyan hamar 
Mind elhalni! 

Özvegynek a jó Istenke hamtr rendel, 
Az időssebbnek azonban nehezebben. 
És már abban nincs orvosság 
Hamar szeret, hamar elhagy. 
Ilyen vo'.t például János 
(Az idősebbik Kalányosi 
Nem szeretett csak két hétig 
De nem kívánok rosszat neki, 
A tüdeje száradjon ki, 
A két Bzeme dagadjon ki I 

Volt két szép móré 
(Csak baj, hogy egyszerre; 
Akik ugy szerettek, 
Csakhogy meg nem ettek. 
Ehelyett azonban 
Megvertek és elkergettek. 

Egyik helyt se tudtam 
Nyugodtan aludni, 
Mért is nem tanultam meg 
Kétfelé  hazudni 1 

Azután szerettek még 
Igen sokan mások, 
Hogy csak egy példát említsek, 
Több Rzerre Tamások. 
Ahogy jöttek azonban 
Orcámra a ráncok 
Mindannyian elhagytak 
Az ocsmány Tamások I 
Legyen ásatlanul nekik 
Dögtéren a sirjuk. 

Most immár dam, 
Benned van a bizodalmam. 
Szeress fiam,  szeress Máté 
Szebb a szemed, mint apádé 
Mert apádé mint egy ludé. 
Tied fiam,  mint egv lué. 
El ne hagyj mert elátkozlak, 
Többé világra nem hozlak 
Ne légy tehát vigyázatlan, 
Anyád iránt háládatlan! 

Hajdan cigarettáztam (volt a szolgabírónak) 
Később pediglen pipáztam 
Mivel sok vágott dohánya volt 
Mind a bárom apádnak. 
De azután a mások. 
Nem voltak oly hálások. 
Most immár csak bagózom 
Néked ezzel adózom 
No de érzem, nemsokára végem, 
Már a bagó sem esik jól nékem! 

SZATÍR. 

NYILTTÉR.*) 
Dr. Zakariás Bálintnak, a szépvizi olvasó-

egylet folyó  évi szeptember hó 28-án tartott 
közgyűlésén tett azon kijelentésére, hogy „pál-
cázott emberrel nem beszélek", csak annyit 
kívánok megjegyezui, hogy a rajtam elkövetett 
durva sértéséért a bíróságnál fogok  elégtételt 
szerezni, amit a csikszeredai járásbíróság B. 
1579—19. sz. alatt kiadott idézése is igazol 

Nem tartottam méltónak tőle más uton 
elégtételt szerezni, mivel a folyó  óvi április 
havában bátyám által — többek jelenlétében 
szemébe mondott becsületsórtő, sőt rágalma-
zásnak is minősíthető sértésért a mai napig 
elégtételt nem szerzett. Miért nem fordult  bí-
rósághoz? Gondolom, hogy nem fogja  többé 
ismételni fenti  kijelentését akkor, amikor a 
bíróság előtt fogom  még egyszer szemébe 
mondani azon igaz állításomat, amelyért — 
a vádakhoz illő módon pá!cát tört hátamon. 

Szépviz, 1919. óvi szeptember hó 28-án. 
Zakariás Gerő, 

jogszigorló. 
*) E rovat alatt közlöttekArt nem vállal fele-

lÖBsAget a S*erk. 

K e r e s e k s zakképze t t 

asztalossegédeket 
kaptárkészitéshez állandó alkal-
mazásra. Cim: Mikó utca 17 b) sz. a. 

Egy jóforgalmu gőzhenger malom 
családi okok miatt eladó. Értekezni 
lehet Békéscsabán a Békésmegyei 
Altalános Takarékpénztári cégveze-
tőjénél, vagy a madéfalvi  fűtőház 
főnökségnél.  1-3 



39. ssáffl. C S Í K I L A P O K a-ik oldal 

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

nagyobb mennyíVgben, keresek 
MEGVÉTELRE. 

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

A román katonai paranoanokság rendeletere 
költőijük: 

Sz.  4685—1919. szept. 5. 
A Irgfelsőbb  főhadiszállás,  tudósító ügyosztály. 

11. szakosztály. 
A közlekedésre vonatkozó szabályok. 

A régi Kotuáoiáliól. kivévn Uoliriiils.it, ii 
csatolt t;irtumáuyuklia s Dobi udsába is es vissza 
az utazás megkönnyítése céljából az alábbi 
intézkedések adattak ki 

I. Hívben a román alattvalók részére sza-
luul a közlekedés a legfelsőbb  főhadiszállás 
es katonai főparancsnokság  engedélye nélkül 
ia az alábbi határokon belül: 

Bessarabiában Alibei tótól a következő 
helyiségekig Divizia, Volontirovca, Ciu^eni, 
Mireni, Chisin :u, OrhH, Teleuesti, Balti, Ba-
raboiu. Briceni, Lipcani; továbbá a Pruth 
folyó  mentén Bukovina es Dorohoi megye ha-
táraig. A felsorolt  helyiségekben való közle-
kedéshez szintén nem szükséges igazolvány. 

Bukovinában ott, ahol a regi határ érinti 
a Pruth folyó  mentén Dorohoi megyét a határ 
a Pruth folyó  mentén nyugatra Osemovitzig 
bezárólag, onnan pedig délnyugatra Niorojine-
tig Budenit, Banita-Moldovcneasca, Seletin, 
lavor-Cariibabán keresztül tart. (Itt szintén 
nem szükséges igazolvány). 

KrdéJ)ben Kirlibabától < Bukoviu;»! Boc-;», 
Máraniarossziget. Szathmár, Naeykároly, Mi-
Imi) falva,  Nagyvárad, Nagyszalonta, Simand 
Aradig bezárólag s ezeket is beleértve (iga-
zolvány uélkii ). 

Bánátban a határ Aradtól kezdve a Maros 
menten halad és onnan a Duuáig a románok 
és szerbek közt elhúzódó demarkacionális vo-
nalon 

Dobrudsában Constanta megye déli vo-
nul áig. 

Magától értetődik, hogy a román alattvalók 
a rendőrkapitányság vagy a községi elöljáró-
ság által kiállított személyazonossági bizonyít-
ványt tartoznak felmutatni,  melyen pontos 
személyleírás és sajátkezű aláírás kivantatik 
meg. Ezen bizonyítványok G hónapnál régibb 
keletűek nem lehetnek. 

A román katonák köteles-.'k magukkai vinni 
vagy a nyilt parancsot, vagy a szabadságolási 
igazolvány, melyen ki legyen tüntetve a helyi-
ség, ahova utazik. 

II. A külföldiek  a fenti  katonai zónában 
esak abban az esetben utazhatnak, ha az or 
szagban való jogos tartózkodásukat igazoló 
piros blanketta a rendőrkapitányság és titkos 
rendőrség által aláíratott, továbbá a katonai 
főparancsnoksági  engedélylyel is el vannak 
látva. 

Az idegen alattvalók, akik az ellenség által 
elfoglalt  területen laktak, hogy utazási enge-
délyt kaphassanak egy olyan pénzügyminisz-
tériumi igazolványt kell felmutassanak,  amely-
ből kitűnjék, hogy az ellenséges megszálló 
csapatoktól kapott kártalanítási összegeket 
vissza fizették,  vagy hogy hasonló kártalaní-
tást nem kaptak. 

A szövetséges katonák és a szövetséges 
államok szolgálatában talált személyek, akik 
Hzolgálati érdekből vagy egy BpecialÍB kikül-
detés végrehajtása végett utaznak, egy a nagy-
főhadiszállás  által kiállított igazolvánnyal lá-
tandók el. 

Az idegen katonák, akik személyi érdek-
ből utaznak, kötelesek oly igazolványt felmu-
tatni, mely azonos az idegenek által fentebb 
előirt Igazolvánnyal. (Folyt, köv.) 

Eladó egy teljesen jó karban levő 

kitűnő hangú zongora. 
©fi»  « k£a&éMT&t4lf»aiie i— 

K V l p ü i f t Í Q  I Csíkszeredában az ipar-
I J I I C O I I K ö . testületi v e n d é g l ő t 
1B1B. évi október hó S-én ünnepélyesen 
megnyitom. Kgyullal 1). tudomására hozom 
az igen tisztelt közönségnek, liogy kitünö 
konyha cs jó zamatu erdélyi borokról 
állandóan gondoskodva van. .Szakképzett-
ségem elég garancia, hogy minden követel-
ményeknek teljesen 

megleleljek. — Vidéki 
kocsik és lovak elhelyezhetők a-z udvarbun. 

Szives pártfogást  kór, kiváló tisztelettel 

Vass Béla, ipartestületi vendéglős. 
1 - 4 

EIadó9méhesalád betelelve 
angróba, vagy egyenkint is, van 4 c-a-
Iád egyesületi kaptárban, 4 család Bo-
czonádi-féle  kaptárban és 1 köpükas. 

Értekezni lehet C s í k s z e r e d á b a n , 
^ i l c ó - v i t c a 1 7 . "b. s z á m a l a t t . 

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

1915. évi szeptember 16-től 
a közönség rendelkezésére áll. 

GYÁRT: I- minőségű finom  szitált lisz 
t;;kel, darát, zsemlekását, korpát, 
takarmány liszteket. :—: :—: 

VETŐMAGOT TISZTIT Triörön. 

Házainál iát vág és csépel motorral. 
5— 

Keresek e g y ü g y e s k i á r u s í t ó l e á n y t , 
ki önállóan számol és üzletet 
vezet. I m r e E l e k , cukrász 
Csikszeredában. 1-3 

Gyimenfelsőlokon  egy 20 méter hosszú, 
(> méter széies f a h á z  e l a d ó . 
Hol? Közli a kiadóhivatal. i_2 

Sí 236—1919. árv. 
Hirdetmény. 

A városi árvaszék özv. Madaras 
Sándorué, Madaras Jáuos ÓH hadbavonult 
Madaras István gyergyószentmiklósi la-
kósok tulajdonát képező 3 a gyergyó-
szentmiklósi határban Madarasok pataka 
és Szénégető MagosbUkk düiőben fekvő 
mintegy 2508 köbméter f  a í ö m e g é t 
40000 korona kikiáltási ár mellett nyil-
vános árverésen eladja. 

Az árverés megtartására 1919. év 
október hó 10-ének d. e. 9 óráját 
tűzi ki a városházán jogi tanácsos hi-
vatalos helyiségében. 

Qyergyószentmiklós, 1919. évi szep-
tember hó 25-én. 

Városi árvaszék: 
Dr. Dombi, 

h. polgármester, árv, elnök. 

Megvételre keresek egy használt, de jó 
karban levő varrógépet és egy 
fürdőkádat,  R á f a e l  Mihály, 
Osikszereda, Kossuth LajoB-utca. 

1-2 

Árverési hirdetmény. 
Vdics'j község házánál 1919. évi 

október ho 12 en, vasárnap délután 
3 őr ikor önkéntes árverésen eladatik 
a Miklós Antal tulajdon it képező követ-
kező ingatlanok : 

1. a köza g mellet') u.Hgykert (bel-
sőségeknek is felparcellázható). 

3. HJgy drb 30 vékás szántóföld. 
4. 30 k. hold erdei kaszáló. 
5 40 k. hold arány-jog. 
Árverezni szándékozók az árverés 

megkezdésekor minden egyes drb in-
gatlan kikiáltási árának 25°/o-át, kész-
pénzben kötelespk letenni. 

Bővebb felvilágosítást  az árverezés-
kor meghatalmazással ellátott megbízott 
fog  nyújtani. 2—2 

Pályázati hirdetmény. 
Karczfalva  község elöljárósága a 

községi okleveles bábái állásra pályá 
za'or hirdet. 

Felszerelt pályázati kérések folyó 
évi október hó 12 ig az elöljáróság-
hoz adandók bt>. 

Karczfalva,  1919. évi szeptember 
hó 23 án. 

2-2 Elöljáróság. 
Hirdetmeny. 

A gyergyószen'miklósi járás főszol-
gabírója közzé teszi, hogy Deák Péter 
gyergyóc^omafalvi  lakódnál szeptember 
hó 5 ike óta egy (lrb piros szőrű 6 éves 
tehén, jobb szarván III. 13. jegy és egy 
(Irtt'.ib fakószőrll  3 éves tehén jobb szar-
ván III. 13. jegy, fel  van fogva.  Jogos 
tulajdonosa 30 napon belüi jelentkezzék, 
mert ellenkező esőiben, mint elkobzott 
állat,!, elárvereztetik. 

(Uieorgheni (Gyergyószentmiklóíj), 
1919. évi szeptember hó 25-én. 

Deacu, 
főszolgabíró. 

Hirdetmény. 
Néhai Karácson János utódai köz-

hírré teszik, hogy a Csikszentdomokos 
községben, a öyergyó felé  vezető or-
szágút, mellett fekvő  épületes belsősé-
gük, amely bolthelyiségből, raktárból, 
pincéből, lakóházból és gazdasági épü-
letekből áll és kert is van mellette 
1919. évi október hó 12 én délután 
2 órakor kezdődőleg Csikszentdomoko-
son a helyszínén uyilvános árverésen 
örök áron eladatik. 

Árverési és szerződési feltételek 
Csiktaploczán a h. jegyzőnél megtud-
hatók. 

Az örökösök. 
Hirdetmény. 

A gyergyószentmiklósi járás főszolga 
birója közzé teszi, hogy Molnár András 
ditrói lakósnál szeptember hó 5 ike dta 
egy drb 2 éves piros-tarka ökör borjú, 
melynek jobb füle  csípett, fel  van fogva. 
Jogos tulajdonosa 30 napon belül jelent-
kezzék, mert ellenkező esetben, mint 
elkobzott jószág elárvereztetik. 

Gheorgheni (Gyergyószentmiklós), 
1919. évi szeptember hó 25-én. 

Deaou, 
íflsiolgahlró. 
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A nagyérdemű hölgy közönség szíves tudo-
mására adom, hogy lakáshiány miatt ositszent-
királyi lakásomon vállalok el mindennemű 

nöiruhák készítését. 
(Jgyinint: kosztümök, kabátok, utoai, estélyi 
otthoni ruhák varrását, továbbá blúzok ós 
alakításokat Stb. -- Meghívásra Csíkszeredába 
fölmegyek.  — Továbbá ertesitem a nagyérdemű 
hölgyközönséget, hogy egy hat hónapos 

VARRÓ- ÉS SZABÓ TANFOLYAMOT 
nyitok. — Kérem a tanulni óhajtókat október 
hó 15-ig jelentkezni, mert 10 tanulónál többet 
és 16 éven alulit uem veszek lel. A tanulók 
maguknak is varhatnak. Vidékiek lakás és el-
látásba is részesülhetnek. 2 3 

Fontos munka és jutányos árak. 
V Á C Z Y J Ó Z S E F . NŐISZABÓ. 

Bor nagyban és kiesinyben. 
Kicsinyben 1 liter 12 korona, 

nagybani vételnel arkedvezmeny, 
Karda Gyulánál, Csíkszeredán. 

9 -
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J Értesítés! 

j Székely és Réti ® 
H előnyösen ismert cég, intezetünknél 

| m i n t a s z o b á k a t 
| helyezett el, melyek minőség és ár jjg 
0 tekintetében a legmesszebbmenő igé- tiS 

nyékei is kieié^itik. — A laiuiaszooak ;||U 
intézetünk külön heiyisege bou jjg) 
megtekinthetők es a u ^ r e n d I S 

ugyanitt fblvwtotwk.  29— f|p 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja  jjgj 

1 = 1 = Csikszereda. r r ^ z ^ jgi 
t ă B l ă â ^ l s ^ ^ j l l l ^ i s l i i i i â î s l I i i re ezea-'-fts  ic« tos 

25—200 • i t x-s 

tiitgyirbb m ••>!»} i --«íi 
b;)ÍT;Stí —700-1' 

Cim a, IsAadLdliivatanoan. 5-0 

I 
• 

I 

! 

Tisztelettel értesítem Csíkszereda város 
ós vidéke nagyérdemű közönségét, hogv 

MŰSZAKI GÉPMŰHELYEMBEN 
Kossuth Lajcs-utoa 20. szám alatt uz 
üzemet megkezdtem, hol minden o szak-
mába vágó munkákat a legpontosabban, a 
legszolidabb árak mellett elvállalok. .Szíves 
pártfogást  kérve, vagyok kiváló tisztelettel Kövér Sándor, Csikszeredátian. 
F a f e l v á g á s t  benzin-motorral 1919. évi 

szeptember hó l-töl elvállalok. 
T— 

I FAJBOROK 
g| u m.: rizling, leányi:a, tra 
g] min, bakar, oporto st\ ju< ,-i 

nyos áron kaphatok bAnr.Uyen 
nagy rnvnnyib̂ gben N.iĉ ö:: 
hordókban Vfiiarji»!  nr,« ríjíl 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny 
ben es nagyban — A ' ívzíüIí 
vevők btc*-\s pár'fogásai  kén 

Neumann Benő Szászrégen. 
7 2 -

Y S E I S S S ® Á S Í © @ E © 8 . | 
FOGORVOS 

Rendel naponta délután 2—6 óráig. | 
Csikszereda, Mikó-utca 34. szám 

• I N H t N N M M I M M M 
Vnii ezorwcséni a t. közönnég sziv-.'s 

tudomására hozni, hogy Apa f fy  Mihály-
utca 8. szám alatt (Gál István fele 
házban) a „Hutter" szálloda átellenében 

FÜSZERÜZLETET 
n\itattam, amelyre a közönség ingy-
bu'Sii szives tánio»aiását km vo maradtam 

• te!jc> tisztf-ifittel 
| E m s e Á s p & i e 
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F e d e l e s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nadat, cementcsöveket, kut-
gyürüket ö;b., mindenféle 
epitesi anyagot aiUndóftn  nsk tá-
ron t.sct s azoií tiurmikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
• u..:íuidi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 

Faeladási hirdetmény. 
Kozmás község eladja Kozmás község házánál 

191B. évi október hó 13-án délután 2 órakor 
kezdődő árverésen a Csikvármegye Kozmás községe 
Imtânibuu levő Kisárnyék nevii erdejének mintegy 
30 7 kat. hold területén kihasználásra esedékes luce-
fenyöfaállományát. 

A vágás területe az országúttól 3 kilométer, a 
Al. A. V. Tusnád közeg állomásától pedig 11 kilómé-
ter távoliján vun. 

Az. eladás tárgyát képező luállomány törzsenkinti 
bemérés szerint 57;:(i in3 bruttó és 4UÜM ui» nettó luc-
ii iiyu haszoiilát és 1Ü7 ni3 isereztssre alkalmas kér-
gi't turialmaz. 

Kikiáltási ár I4(j.(HK) korona, bánat pénz ti kikiál-
lási iii'nuk ltu/ij-a. Kihasználási időtartamú 2 év. 

Az árverési és sz"izódési teltételek az erdőbir-
tokos aluiiiolt képviselőjénél, továbbá a i'síkszeut-
iiiiirtoni járási erdőgonduokságnál rendelkezésre álla-
nak. Az erdógoiidnokságuál m-'gtekintlictó a részle-
tes becslési munkálat is. 

Olyan ajanlatok, melyek az árverési és szerződési 
teltételektől eltérnek, vug}' búuulpénzzel ellái vu nin-
csenek, ligyelembe nem vétetnek. I'tóajáulatok el 
nem logudtuluuk. 

Iiásbcli zárt ajánlatuk u szóbeli árverés inegkez-
iie.se ebitt uz árverező bizottság elnökénél nyújtan-
dók be. A megajánlott összeg számokkal és betűkkel 
is kiírandó s uz ajánlatban kifejezendő  az, hogy aján-
lattevő nz árverési es «zer/.öuési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Kozmás, 1919. évi szeptember hó 21-én. 
Osváth István, jegjző. Potyó Ignácz, közs. biró. 

2-2 

Röfös és fűszer üzletberendezés 
(pultok es alványok) eladók. 

üyuj! Szebeny Antal F t'íóv 
«ei'." kedő, Csikí'.-iicsob.-in. 1 3 

Uyomatott Vákár L, Wnyvnyomdáíáhan, Cí',kí»Mrcdábsn, 

egry- s z e g é n y e b b s o r e u 
a s s z o n y t , a l s l a 

FŐZÉSBEN JÁRTAS 
ós Hajtandó volna Q 12 
em"ber részér© Isosztot 
fázni.  Lalsrás, fiitós  és 
-7-ilá.gritás rendelkezé-
sére á.U. Értelcezlietnl: 

Erös-féle  bútorgyár. Régi törvényszék épület. 
3 - 3 

Hirdetmény. 
A gyergyószentmiklósi járás főszolga-

bírója közzo teszi, hogy Fodor Józaet' 
tekerőpataki iakóanál szeptember 10 ike 
•Ha egy drb 4 éves piros tarka tchón. 
fejőn,  jobb szarván III 13. számú béljeg, 
nyakán berszány harang lánccá!, fel  van 
foiívu.  Jogos tulajdonosa 30 napon beim 
ji-híniki-zzék, mert ellenkező es«Mbeu, 
mini' eikobzoti jószág clárverezttiuk. 

Gh'-orghoni (üyeiííyószentmiiiiÓH), 
1919. évi szeptember hó 25 én. 

Deacu, 
főszolgabíró. 

Árverezési hirdetmény. 
Kő/Iiíitó tonnánk, hô y a Révai Béla 

jô utf  dj«, a „Szántó és Révai" csik-
8üer»:dai által Nû sbaum Andornak 
Maroavásárhclyt eladott és utóbbi ólial 
át netti ví>.rf,  julenlei; a esi kai eredni 
raklárbün tároló 40000 ezer kohláb fa-
rsgott fa,  -20000 toíyóméter szarufa  éa 
1(5500 folyóméter  gömbrud, továbbá a 
S/ánró es R-vai cég gyimesközépioki 
raktárán levő 13000 köb̂ áb faragóit  fa 

as ugyancsak fenti  ĉ gvgyitneabükki 
raktárában tároló 30000* folyóméter 
gOmbrud a vovő (Nussbaatn Andor cég) 
késedelme folylán,  kereskedelmi tör-
vény 352. és 347. §. alapján u hely-
szitsen és p<-dig a caikszeredai készlet, 
folyó  évi október hó 8-án. szerdán 
d *lu:áu 2 órakor, a gyimttsSiöü pioki óa 
gyiin si kC-fizioi  október 9-én, coli őr-
től, ön délután hot. órakor vt vonok ve-
t-zéiyére és költségf-re  hiva'a'o:* ŝ etnéíy 
jeieniétében a legtöbbet ig6röüuk kész-
pén.-bt-n e! foj;  ada'ni. 

Kikiáltási ar a CöihK-.credui iéteiiu-l 
270000, azaz kiíitőszazhtr'íVcne.ẑ r ku-
t'Ot.iH, a gyíR'.̂ sköiéploki óh gyimeei té-
t(íiekiK-l K 128920, azaz »sy:i?á/huszou 
nyo'orki».• ncs>:áz kotona Müidkét té-
tel euy-egy küiön lön»í.-gben !eaír. eladva. 
Kikiá'ná-.-i öhíjAHgr-n aié! nem sdalik ei. 

Venni rxandokozók köieU ĉk ut 
eliidók Kezeihez a vétHár l(),'o át bánul-
pén?iil letenni. 

Vevő kö'.elen az egt̂ z voteiárat az 
ü'v> r-rV'.'fi  Lvfejt-ẑ evel  l,r̂ zpen>lu;u a 
n-'.vozetl céjí bí-zeihez lefi/oini,  ha ezt 
nem tenné a befizetőit  bána'priizt el-
veszti éa az árverés tovább foiytattalik. 

A n-'vt.-z-ett áru vevőn -k árven 
ren után áíf.diviik  h attól koxdve annak 
minden veszély. t, a véletlen voazólyét 
is vi.se'i és köteles az áru megőrzésé-
ről in gondoskodni. Köielen az árut 
onnan legkésőbb folyó  év d -c-Muber 
Itó 31-ig elszállítani. 

Cnikszereda, 1919. évi október hó 1. 
Szántó és Révai, 
fatermelők  ós fuktreskedők. 

Pályázati hirdetmény. 
A sx.fMtt̂ gj  háza-falvi  róm. kath. ial.ol:iszt4 

kántor tanítói állásra 
pályázatot hirdet, október 18 iki határidővel. 

Javadalom a hitköz.^giől: természetbeni 
lakás, 3 hold birtok haszonélvezete, 8 öl 
tűzifa,̂  5 szekér széna, 1870 koroua készpénz, 
stóla 200 koron.», alapitvanyi misék után 37 K 
34 fillér  éa a tanitói szolgálatnak mt-gfelelo 
államsegély. A fenti  jövedelemuól 414 korona 
a tanitói fizetés. 

Kötelesség dijlevél szerint. 
Kántori próba a határidőben enó vasárna-

pokon. 
Sz-ntegyházasfalu,  1919. szeptember 25-ón. 

OMiurat: CeaaaMv. 




