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

Friedrich proklamálta az uj 
magyar kormányprogramot. 

A képviselőház összeül. — Általános vá-
lasztói jog. — Amiben a pártok egyetér-
tenek. - Lovászy nyilatkozik. — A munka 

megindul. 
Budapest, október 7 Az Újság jelenti: 

Friedrich miniszterelnök közzétette vég 
leges programmját, amely főbb  voná-
saiban a kővetkező : 

A kormány egyesíteni kívánja a nem-
zeti erőket és intézményesen akarja 
lehetetlenné tenni a proletár diktátura 
feltámadását. 

A kormáuy a jogfolytonosság  és az 
alkotmányos élet helyreállítását kívánja. 
K végből összehívja a régi képviselő-
házat. — A képviselőház azu'án elis-
merné a kormányt, törvénybe iktatná 
az általános, titkos, nőkre is kiterjedő 
választójogot, megadná a kormány szá-
mára a pénzügyi felhatalmazást  és el-
rendelné a választásokat. 

A programm elítéli a nemzetközisé-
get, az osztályharcot és kijelenti, hogy 
ilyen alapokon küzdő párttal együtt nem 
működhetik. A Habsburgok lemondása 
következtében — mondja a programm, 
minden jog a jogok ősforrására,  a nem-
zetre szállott vissza. 

Lovászy Márton a vázlatosan közölt 
kormányprogrammról igy nyilatkozott: 

— Velem, a kormány programmját 
meg nem közölték. Ami a képviselőház 
összehívását illeti, ez inkább bontó, mint 
egyesitő tényező, mert ebben az ügyben 
nagy a véleménykülömbség. Abban, 
hogy a pártok és társadalmi rétegek 
egy táborba tömörüljenek, mindnyájan 
egyetértünk. Csak az a kérdés, melyik 
részről vétenek ez ellen a legtöbbet. 

— A nemzetköziség elleni állásfog-
lalás szintén nagyon helyes, mert hiszen 
mindnyájan nemzeti alapon áliunk. De 
tisztázandó volna, hogy a kormány a 
munkások legerősebb képviselőjével, a 
szociáldemokrata párttal szemben minő 
álláspontot foglal  el. 

Miért drága a posztó? 
Az utóbbi hónapokban ÍBmét megindult a 

xaövetgyártáa, azonban a most piacra kerülő 
•szövetek ugy minőségre, mint szinükrc nézve 
nem a legkivállóbbak s amellett megfizethetet-
lenül drágák. Kereskedőink üzletében már van 
szövet s ha sok nehézséggel is jár a behoza-
tal, de el tudják látni raktárainkat. Azonban 
ezek a kereskedők, akik feltétlenül  olcsóbban 
jutnak most már a szövethez, még mindig azok-

kal az árakkal dolgoznak, amelyek még abból 
az időből valók, amikor áru csakugyan nem 
volt. Az alálib összeállított statisztika igazolása 
annak, hogy rövid 3—4 hónap alatt, milyen 
magasra szöktek a szövetárak. Márciustól— 
augusztusig a gyár 120—150 korona árban 
adta a szövet méterjét, melyet a nagy és kis-
kereskedők 190 -220—250 koronáért adtak a 
vevőnek. Szeptember hóban már 180 korona 
volt egy méter [szövet ára (belföldi),  az üzle-
tekben 230—285—820 koronáért lett árusítva. 
A nagy áremelkedés oka az, hogy a gyapjú 
grammonkint, mely ezelőtt 30—40 korona volt, 
ma 110 korouába kerül a termelőnél. Az ár-
emelés ezzel nincs azonban indokolva, mert a 
gyáros, — értesülésünk szeriut — legfeljebb 
90 koronáért vásárolja a gyapjút. Tehát akkor 
miért drága a szövet V Mert a kereskedők nem 
tartják be a tisztességes polgári hasznot s egy 
méter szöveten 30—40 százalékos hasznot húz-
nak. Már most, ha valaki egy rend ruhát csi-
náltat, a legsilányabb szövetből is, belekerül 
1000— 2000 korouába. MiértV Mert a szöveten 
keres a kereskedő, a munkadíjon a szabó, a 
belesen, gombokon, cérnán stb. szintén az el 
adó. Ilyen formán  egy rend ruhára össze-vissza 
majdnem száz százalékos haszon esik. Ha 
miudenki tisztességes, polgári haszonnal dol-
gozna, korántsem kerülne annyiba egy rend 
ruha. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A bíróságok átvétele. Amint meg-

írtuk, a csikszeredai törvényszéket, járásbíró-
ságot és ügyészséget a brassói törvényszék 
elnöke átvette. A törvényszék 20 évnél nem 
régiub iratait Brassóba szállítják, ahol a 
törvényszék működni fog.  A csikszentmártoni 
járásbíróság megszűnt. Iratait és telekkönyveit 
már felszállították  Csíkszeredára, ahol az itteni 
járásbíróság keretébe illesztetett. A helyi já-
rásbíróság már megkezdte működését, úgy-
szintén a gyergyószentmiklósi is. A régi birák 
közül csupán Szebeny Gerő gyergyószentmik-
lósi járásbiró teljesít szolgálatot és tett esküt. 

— Áthelyezés. Az erdélyi püspök Faza-
kas István segédlelkészt saját kéréBére Petro-
zsényből visszahelyezte Csikszentgyörgyre lncze 
Domokos aleBpereB-plebános mellé, akit a ká-
Bzonalcsiki esperesi kerület tanfelügyelőjévé 
nevezett ki. 

— Cukor-kiosztás. A tisztviselők fo-
gyasztási Bzövetkezete nagyobb mennyiségű 
cukrot kapott, melyből tagjainak családonként 
4 kilogrammot oBztott ki. A cukor kilója 26 
korona volt, de igy íb szivesen vették, mert a 
város lakossága már nagyon hosBzu idő óta 
nélkülözte a cukrot. 

— Házasság. Miklós Mariska és Petres 
Andor fűszer  és gyarmatáru kereskedő folyó 
bó 11-én Csiktaploczán házasságot kötöttek. 
(Minden külön értesítés helyett;. 

— Lisztellátás. Hetek, óta 20 vaggon 
liszt érkezését lázas türelmetlenséggel várja a 
város lakossága. A liszt a szállítani nehézsé-
gek miatt még nem érkezett meg, de értesü-
lésünk szerint minden nap várható. 

— Maximális arak. Brassóban és más 
városokon az elnőrendü életszükségleti cikkek 
(élelmiszerek, tűzifa  stb.) árát hatóságilag 
megállapították. Óhajtandó volna ez nálunk is, 
mert aki egy kiló zsirt, szalonnát vagy egy öl 
tűzifát  vásárol, n:tgyon gondolkozóba esik. 

— Alapítványok adományozása. Az 
erdélyi róm. kath. státus igazgatótanácsa folyó 
évi augusztus hó 27-iki ülésén alapítványt 
kaptak a következők: A kolozsvári Szent Jó-
zsef  fiúnevelő  intézetben Ferenczy László, 
Bartho.s András, Üpra Gábor, Kapdebó József, 
Részegh József,  Kozma Ede ÉB Bokor Gyula. 
A csíkszeredai fiúnevelő  intézetben közalapít-
ványra Balázs Antal, Orbán József,  Pataki 
Antal, Készegh Tamáa, Virágh Zoltán, Szász 
Lajos, Balló Imre, Ferencz József,  Kristály 
Jenő, Imre Antal, püspöki adományozással 
Abos János, Búzás Kálmán, Pongrácz Jenő, 
Balló János, Tekse András, Kajcsa Sándor, 
Kolozsvári Sillye András. 

— Budapesten eltüzelték a sírkeresz-
teket es a városligeti fasort.  Az összes 
budapesti temetőből -eltűnt minden eléghető 
anyag. Az inség a kegyeletsértéstől sem riadt 
vissza. Kiirtották a fákat,  elhordták a sirok 
kerítéseit, sőt a fakereszteket  is. A keleti 
pályaudvartól a városligetbe vezető akácfa-
sorát a szó teljes értelmében letarolták, sőt a 
tuskóit is irtják. Igy irja ezt egy budapesti 
lap s ez könnyen hihető. 

— Magyar hadifoglyok  hazatérése 
Olaszországból. A napokban nagyobb szál-
lítmánya az Olaszországból hazatért magyar 
hadseregbeli hadifoglyoknak  érkezett ismét 
Brassóba. A több ezer főre  rugó katona leg-
többje magyar és főkép  Székelyföldre  való, 
ahol már türelmetlenül és lázas örömmel vár-
ják őket haza. Egyelőre egészségügyi vizsgá-
latnak vetik alá B aztán térhetnek otthonukba. 

— Ludendorf  következetes. A berlini 
lapok szerint Ludendorf  tábornok emlékiratai-
nak busz millió tiszta jövedelme lesz. Luden-
dorf  megbízta kiadóit, hogy minden hasznot a 
fegyverben  levő katonaság céljaira adjának. 

— Osztrák—magyar megegyezés. Ma-
gyarország külügyminisztere Bécsbe érkezett, 
hogy az osztrák kormánnyal tárgyaljon a 
helyzetről, valamint a nyugatmagyarországi 
területek felől.  Gazdasági és forgalmi  ügyek-
ben küszöbön áll a teljes megegyezés. 

— Emelkednek a magyar értékek a 
bécsi tőzsdén. A tőzsdén a viharos áremel-
kedés egyre fokozódik.  Ugy a külirányban, 
mint a korlátértékekben ugrásszerűen emel-
kednek az árak. Különösen a cseh ÓB a ma-
gyar papírok értek el jelentékeny emelkedést. 



oldal. 
— Az első eredmény. Friedrich kije-

lentette, hogy Magyarország szerződést kötött 
Németországgal és Ceekországgal és ennek 
alapján reméli, hogy a szénkrizis enyhülni fog. 

— Megölték Fényes Lászlót? Az Est 
legfrissebb  száma megerősíti azt a hírt., hogy 
Kun Béla emberei Fényes Lászlót az ország-
ház pincéjében összovagdalták. 

— Az áruló Károlyi. A Journal des 
Débats jelenti: Ez év március végén a francia 
képviselőház ülést tartott, amelyen Picbon 
külügyminiszter azt sürgette, hogy Francia-
ország küldjön az orosz tanács köztársaság 
ellen csapatokat. Két szocialista képviselő, 
Brunet és MoutH, védelmébe vette Lenin kor-
mányát s Moutet azt is felhozta  beszédében, 
hogy Károlyi már a németek Chatenu-thierry-i 
offenzíváját  is bejelentette, ami négszázezer 
francia  életéhe került. 

— A hónapos retek. Egy budapusti iró 
a proletár diktatúra idején, állítólag lv.rinthy 
volt, Siófokra  utazott és mikor bement a fiirdó-
igazgatóság irodájába, az előirt módim kö-
szönt : 

— Jó napot Elvtárs 1 
A pénztáros, Keménynek hívják az ötletes 

embert, így felelt: 
— Jó napot, Uram! 
— Uram, hogyan Uram? 
— No igen, én olyan vagyok, mint a hó-

napos retek: kivül vörös — belül fehér. 
— Az Erdélyi Szemle legújabb száma 

terjedelemben megnagyobbodva gazdag tarta-
lommal szolgál. Vezetőhőlyen Dr. ChoUiokynuk, 
a kiváló, európai hirü tudósnak szellemes útle-
írását közli. Pogány László novelláját, Rcmé-
nyik Sándor, Walter Gyu'.a és Rákóczy Imre 
modern verseit, S. Nagy László iirai prózáját,' 
Torday József  közgazdasági cikkét, Járosi Andor | 
irodalomtörténeti tanulmányát s több erdekes 
rovatot ad a lap, mely jelenleg a legerősebb 
szépirodalmi és társadalmi orgánumh Erdély 
nagyságának. Ara 3 korona, kapbótó minden 
könyvkereskedésben és tőzsdében. 

— A gyergyoszentmiklósi állami gim-
náziumhoz igazgatónak kinevezte a kormány-
zótanács kultuszminisztere dr. Szőcs Géza lu-
gosi gimnáziumi tanárt. .Az uj igazgató veze-
téBe alatt október hó közepén nyílik meg a 
gyergvószentmiklósi állami gimnázium, ahol az 
uj tanítási terv szerint a román nyelvet, mint 
kötelező tantárgyat, fogják  tanítani. Ha keresz-
tülvihető lesz, Románia történelmét és földraj-
zát ÍB román nyelven tanítják, különbeu a 
többi tárgyakkal együtt ezek tanítása is ma-
gyar nyelven fog  történni. 

— Két koalíció fog  küzdeni a magyar 
parlamenti többségért. A megtartandó 
országgyűlési választáson csak a polgári ób 
klerikális pártok küzdenek a mandátuméit. A 
polgári koalíció négy pártból alakúit és pedig : 
A régi polgári párt maradványából keletkezett 
nemzeti liberális pártból, a Kossutb-párttal 
egyeBült nemzeti munkapártból, az Ugron-párt-
tal egyesült Lovászy-pártból és a demokrata 
pártból. A keresztényszocialisták hiokja öt pár-
ból verődött össze. E partok között koinpro-
misszium jött létre, hogy Friedrich Ist,vaunak 
a többséget biztosítják. 

— Fiume ós Amerika. Az amerikai 
szenátus érdeklődését teljesen az olasz ügyek 
vették igénybe. Borah szenátor az ellenzék 
vezére bebizonyítani igyekezett, hogy D Annuu-
zio vállalkozása, Pepiso Garibaldi ismeretes 
nyilatkozatai, nemkülömben az amerikai ten-
gerészek partraszállítása a dalmát partokon 
megannyi bizonyítok arra, hogy Amerika ugy 
a jelenben, mint a jövőben a legelső lesz ama 
nemzetek között, amelyek akaratuk ellenére 
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belekevereknének az európai konfliktusokba, 
ba a szenátus a békeszerződéit, elfogadná. 
Mindennek az a legfőbb  oka, hogy a népek 
ligája teljesen tehetetlennek bizonyult. 

— Hajótréfa,  ha jó a tréfa.  A győztes 
antanthatalmak tudvalevőleg a legyőzött Német-
országra egyik legnagyobb és legkeservesebb 
büntetésül szabták ki, hogy hatalmas hajóte-
rének legnagyobb részét nekik keil átengednie 
ami meg is történt. Most azután az a jelentés 
érkezik Zürichből, hogy Nagybritánia, Japán 
és az EgyeBült Államok bizonyos számú lwjót 
felajánlottak  Németországnak megvételre. 

— A világ aranykeszlete. A font  ster-
lingnek a nt wyorki tőzsdén az u:óbbi n apok-
ban történt zuit:-.n >sa (4 75-rő' 411-re) ango. 
pénzügyi körökben nagy izgalma keltett. Ez-
zel kapcsolatosan a londoni Morning Post érde-
kes kimutatást közó! az egyes nemzetek arany-
fedezetéről,  szembeállítva az általuk kibocsá-
tott papirpénzm -nnyiségot. A statisziiku szerint 
a legkevesebb fedezete  az orosz pénznek vau, 
mert ott a papírpénz forgalma  450 milliárdot 
tesz ki. Ezzel szemben a iegi rösebb aranytar-
taléka Francziaorszagna1; van 84 milliárd mel-
lett 5 milliárd fedez*;*,  uránná kiivetkezik Ame-
rika 12 milliárd mellért ű milliárd tartalékkal. 
Japán, Spanyolország és Anglia következnek a 
sorrendben. Azonban az aranytartalék és a 
papírpénz mennyiség egymáshoz való viszonyát 
tekintve a soriviid más. Legkedvezőbb mór-
lege van e tekintetben Angiiának, mert több 
az aranytartaléka, mint a papírpénze. Utánna 
következik Japán, mei)nek papírpénzére 81 
százalék aranyfedezete  van, ezután jön Spanyol-
ország, Németország stb. A statisztika másik 
része kimutatást közöl arról, hogy a háború 
mennyiben fokozta,  vagy csökkentette az egyes 
államok aranykészletét. A háború alatt legtöbb 
arany vándorolt az Egyesült Államokba, mely-
nek aranyfedezete  a báboru előtti egy milliárd 
frankról  négy és fel  milliá;dra em-lkedett. Ez 
a tény azonban csak csekélység azon arauy-
üzöuhöz képest, mely a Bemleges országok 
felé  irányult. 

— Angliából kivándorolnak a nők. 
A bukaresti „Izbanda'-bau olvassuk: Az angol 
újságok irjá*í, hogy a férfi-  és uönépesség kö-
zött igen nagy számbeli aránj talonság mutat-
kozik a nők javára, ami nagy nemzeti vesze-
delmet jelent. Megállapítják, hogy a háború 
előtt egymillióval több nő volt Angliában, mint 
férfi,  mig most kétmillióval több a nők száma. 
A házasságkötések megcsappantak a lakáshiány 
miatt, igy az óriási gyarmatbirodalom sorsának 
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intézői aggódva tekintenek a jövőbe. Fölvetet-
ték azt az eBzmét, hogy a nők vándoroljanak 
ki a gyarmntokba, ăhol a férfiak  nagyobb 
számban vannak, mint a nők. Ennek a kiván-
dorlásnak megindítása érdekében a sajtóban, 
mozgófényképek  és ügynökök utján csinálnak 
propagandát. — Anyagilag is megkönnyítik a 
nőknek a gyarmatokba vaió kivándorlását. A 
A propagandának meg is van az eredménye. 
Tiz nagy gőzhajó szállítja az angol hajadono-
kat a gyarmatokba, ahol a házasság rózsás 
reményei csalogatják őket. 

— Hirdetés. Újólag folhivom  a közönség tigyol-
ínét, hogy a leveleket nyitott borítékban, olvashatóan 
irva küldjék el. A privát levelek kél oldalnál többet 
nem tartalmazhatnak. Azt a levelet, amely a ion ti 
kellékeknek nem felet  meg, a cenzura hivatal meg-
semmisíti. Az alkalmilag küldendő levelek előzetes 
cenzúrázásra a cenzura hivatalnak előmulftlandók.  Aki 
ez ell;n vét szigorúan büntettetik meg. Budapesttel 
és a tiszántúli részekkel a levélforgalom  megnyílt. 

A csikszeredai cenzura főnök. 
— Amire végre sor kerül. A döntő 

terminus. A Tim-s jelenti: A Ivketárgyahia 
főtitkárságának  előterjesztést szerint Magyar 
ország békeköveteiitek október hó lil-eu fc.-ll 
Parisban vagy valamelyik rló> árosaban meg-
jelenniük a békeszerződés átvétel» és a fel-
tételek megtárgyalása végett. Antant körökben 
sz az óhajtás inilvauult, meg, hogy eddig az 
időpontig Magyarországon ejtsék meg a vá-
lasztásokat. Azok a politikai bizottságok, :i 
melyeket az antanthatalmak Budapestre elkül-
döttek, mindent el fognak  követni, hogy a 
budapesti kormányalakítás ügyét és a nemzet-
gvü'ési választások kérdését a kitiiziitt határ-
napig megoldják. 

— A választások elhalasztása. A ru-
mân kormány egy hónappal halasztotta ei a 
választásokat. A kamarai választások uovein 
ber 2, 3, 4, és 5 én lesznek. A szonatorokat. 
november 7. es S-án választjuk. Az egyetemi 
kollégium választása november "J-én történik. 
Az uj parlament november 20-án ül össze. A 
bukovinai pártok a NApliga, melynek élén 
Avmxu tábornok állt, továbbá a Take Jo 
nescu által vezetett nacionalista ellenzik elha-
tározta, hogy a választásokban nem vesz részt. 

— Beiratások a román iskolába. A csíkszere-
dai áll. el. iskola épületében egy tanerös román tan-
nyelvű iskola nyittatik. A beiratások iolyó hó 14-én 
a tunfelügyelőségi  hivatalban az áll. elemi iskola 
épülete 1. ajtó kezdődnek. Kom. kir. Tanfelügyelőség. 

— Rendőri felhivás.  Tekintettel arra, hogy a 
városunkban ismeretlen tettesek állal elkövetett tülili 
izbeiii betöréses lopás lorilult elő, arra a sajnálatos 
tapasztalatra jutottam, hogy a káros felek  inkorrert 
módon járnak el, t. i. a rendőrségnek a feljelentést 
csak napok múlva teszik meg és a helyeit, hogy azt 
diszkréció mellett haladéktalanul eszközölnék, elöljli 
azt asszonyi módon elbeszélik az utcán ugy, hogy az 
által teljes módot és alkalmat nyújtanak a tettesek-
nek, hogv elmeneküljenek és a lopott tárgyakat el 
rejtsék. Miután köztudomású dolog, hogy a csenge-
tyiis cica nem foghat  egeret, felhívom  a magánlelek 
figyelmét,  hogy a saját erdekükben jövőben hasonló 
helytelen eljárásoktól szigorúan tartózkodjanak aunál 
is inkább, mert ez által a bevezetett rendőri nyomo-
zás a legtöbb esetben eredménytelenül marad. A 
károsnak kötelessége gondoskodni, hogy a betörő 
által hátrahagyott tárgyak onnan el ne távolittsssa-
nak, senki ott ne járjon, mig a rendőri szakközeg a 
helyszíni szemlét meg uem tartja, inert a legkisebb 
nyom is, mit a magánfél  nem is vesz észre, alkalmat 
nyújthat a tulajdonképpeni tettes kiderítésére. Min-
denfélo  feljelentés  diszkréten nekem személyeson te-
endő meg, mert máskülönben szavatosságot nem 
vállalok. Mercnrie-Oíucului, la 9 ocl. 19t9. — .1. POP, 
rendőr lőnök. 

— Kivonat a kormányzótanácsunk, uj felekezeti 
iskolák megayithatására vonatkozó 15073—1919. sz. 
rendeletéből: 1. A hitközségnek gondoskodnia kell 
a törvényeknek megfelelő  épületről. 2. A hitközség-
nek biztosítania kell ugy az iskolaépület, miut a 
tanszemélyzet fenlaitását.  Megjegyzendő, hogy a ta-
nítók (izetése nem lehet kisebb az állami tanítók 
fizetésénél.  S. A tanulók nem kötelezhetők tandíjfi-
zetésre, ők nem fognak  Űzetni, csakis egy minimális 
összeget az iskolai könyvtárra. 4. A hitközségnek 
alkalmazkodnia kell az állam tantervéhez. 5. Csakis 
szabályszerű képesítéssel rendelkező ós a kormányzó-
tanács fenhalósága  alatt álló területen honos tanítók 
alkalmazhatók. 6. Csakis a kormányzótanács közok-
tatásügyi resortja által jóváhagyott tankönyvek 
használhatók. Lij felekezeti  iskolák megnyithatása 
ügyében a kérvények a rom. kir. tanfelügyelőséghez 
adandók he. Cincaereda, la 9 oot. 191». — Rom. kii. 
Tanfelügyelőség. 

— Hirdetmény. Közhirré tétetik, hogy a hely-
beli járásbíróság újból megkezdette működését. Az 
érdekelteknek lipyelmük felhiyatik  arra nézve, hogy 
minden fellebezes  avagy bármilyen a törvények által 
előirt és határidőhöz kötött okiratok benyújtásának 
határideje, a jelen hirdetmény keltezési napjától kez-
dődöleg vétetik számítás alá. Mercurea-Uiucului, 1» 
11 octomvrle 1919. Sofal  politiei. J. POP, rendőr főnök. 
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Általános tudnivalók az útlevelek 
megszerzésére vonatkozólag. 

Útlevelet a Kormányzótanács belügyi osztálya 
illit ki azok részire, kik az igazgatása alatt álló te-
rületen állandó lakhellyel bírnak. 

Az útlevél iránti kérvényt a külföldi  utazás 
szükségességének indokolásával és egy személy-
azonossági bizonyítvánnyal s két fényképpel  felsze-
relten a Prefeetushoz  kell benyújtani. 

Személyazonossági igazolváuyt városokban a 
r e n d ő r f ő n ö k ,  községekben a főszolgabíró  állit ki. 

Nem szerezhetnek útlevelet: 
a) 18—46 éves férfiak,  kivéve ha az illetékes 

liaJklegúszitő parancsnokság bizonyítványával iga-
zolják, hogy katonai kötelezettség nz utazásukat 
nem gátolja 

h) Tényleges katonák, hacsak nem igazolják, hogy 
a határátlépést az illetékes katonai parancsnokság 
engedélyezte. 

c) Kiskorúak csak szülői /agy gyámi beleegye-
zés mellett kaphatnak útlevelet. 

Kísérők (az útlevél tulajdonos neje, gyermekei 
stb.) nem kötelesek külön útlevelet váltani, de a 
kérvényben ezeknek a tulajdonodhoz való viszonya 
igazolttudó. 

A kérvényt a Prefectura  hivatalos uton jnttatja 
rl a kormányzótanácshoz s a/. elintézi-U kérvényeket 
cxnk a Piefekturánál  lehet átvenni. 

Iv.i/vétlen kérvényeket a Kormányzót.niárs nem 
vesz ligyeleiube s a közbenjárást nz útlevél kiudú-
«Hiink a megtagadásával bünteti. 

Aki utlevelét másnak kölcsönzi vagy más útle-
velét használja, nem különben a ki hamisít, javít 
vagy változtat az utlevelen, 3 hónaptól 2 évig ter-
j e d ő logházzal btlntetendó. 

Csíkszereda, 1919. október hó l-én. 
Csikvármegye Preleklusn: 

Dr. Dubleaiu. 

NYILT TÉR.*) 
Zakariás Gerő állitólag jogszigorló aláírásával 

egy kis szépirodalmi kísérlet jelent meg a ,.Csiki 
Lap- ok legutóbbi számában, mely látszólag támadás 
ellenem, valójában azonban a legegyszerübh mosako-
dás. Szilárd meggyőződésem, hogy l'ennli ur kisded 
ügyei a nyilvánosságot nem érdeklik, de ha volt 
sunyira szerénytelen, hogy lapba tette egy olyan 
iiecsiiletbeli ügyét, melyről éppen neki lett volna 
legtöbb oka hallgatni, a sértő felelet  kötelező diseré-
uóm dacára sincs most más okom a válaszadás elől 
kitérni. 

Személyemet gyermekes förmed  vénye csupán 
uuuyiban érdekli, hogy nevezett ur az én férfiassá-
goai árán akar lovaggá emelkedni. Azt állítja, hogy 
eugein a bátyja megsértegetett jóval azelőtt, hogy a 
köztünk lelmerült incidens megtörtént s ezért nem 
vett o tőlciu társadalmi uton elegtételt. 

Tisztelt ur I Sajátságos, hogy ön erre 3 hónappal 
azután hivatkozik, ahogy hivatkoznia kellett volna. 
< >nnek, aki tudta, hogy bátyja engem állitólag meg-
sértett, amire különben ínég visszatérek, módjában 
állott volna azonnal incidensűuk lezajlása után meg-
telelő társadalmi fórum  által mcgállapittatni, hogy 
adbatok-c Ouuek e lég té te l tDe Ön ezt meg sein kí-
sérelte. Pedig inint leenuő lovagnak tudnia kell, hogy 
"u engem egyedül nem discvalitikálhat, amint nyi-
latkozatában tenni szeretné. Ha tenné, ugy Ön fel-
találta volna a nem megfelelően  elintézett becsület-
beli ügyek utólagos és hozzá egyoldalú reparációjá-
uak módszerét. Nem, uram! Vallja meg őszintén, 
önnek kezdet óta nem is volt szándéka tőlem társa-
dalmi uton elégtételt kérni. Indokait, melyek való-
színűleg egészen a szivéig mennek vissza, respektá-
lom. ön maga jelentette ki 2 ember előtt incidensünk 
után azonnal, mielőtt még gondolkozni is ráért volna, 
hogy biróság elé fog  vinni. S ez helyes is. A biróság 
igénybevétele, épen mert kényelmes, sokak által 
használt és általánosan elismert módja a becsület 
reparációjának. Tisztán felfogás  kérdése, ki melyik 
utat választja. De ha valaki, mint Öu is tette, egy-
szer a birósághoz ment más ut megkísérlése nélkül, 
akkor ne akarjon újra lovaggá lenni. A lovag nem 
ugy lesz, ahogy Üu szeretné. A lovag születik s az 
marad mindaddig, mig ügyeit lovagiasan intézi. Mi-
helyt egyszer letéri errűl az útról, megszűnt lovaggá 
leuui s többé nem is lehet azzá. E társadalmi kon-
venció ellen tehát ne kapálózzék, ez Önre nézve be-
végzett tény. 

Hátérve most már arra a ténybeli ulapra, melyen 
<)n hamis okoskodását felépiti,  t. i., hogy engem a 
bátyja megsértegetett volna, mondok valamit, ami 
'Jut meg fogja  lepni. Azt, bogy az Öu áltul említett 
alkalommal eugein a bátyja megsértett volna, egy-
szerűen valótlan. Sőt többet mondok Nem is szokása 
auoak az urnák valakinek a szemében sértegetőzni. 
Kmlékezzék csak a tojásrátotta esetre! Vagy emlé-
kezzék arra a 2 kiróhanásra, melyeket incidonsünk 
utáu ellenem tett, mindig bölcsen olyankor, midőn 
én nem voltam jelen, aminek minősítését Önre bizom. 
Nemhogy pedig a bátyja részéről történt sértés valót-
lanságát állító íennti kijelentésemet kétségbe vonja, 
* priori szolgálok önnek egy nyilatkozattal, mely 
birtokomban van s a következőképen hangzik: 

Kívánatra ezennel kijelentjük, hogy azon szóvál-
tásszerü vita folyamán,  mely mintegy 4 hónappal 
ezelőtt házunknál Dr. Zakariás Bálint éa Zakariás 
István (K. Antalé) között lefolyt  s melyre nézve 

*) £ rovat alatt közlöttakirt nem viilal fele-
lfarigat  a Snark. 

Zakariás Gerő szépvizi lakós a szépvizi kaszinó ez 
év szeptember 28-lki közgyűlése után azt állitotta s 
a Csiki Lapok 39-ik számában is erre látszik célozni, 
hogy azon alkalommal Zakariás István Dr. Zakariás 
Bálintot súlyosan megsértette volua: sértő kifejezé-
sek, le^kevésbbé olyanok, milyeneket Zakariás Gerő 
a kérdéses közgyűlésén, mint Zakariás István által 
mondottakat idézett, elő nem fordultak,  amit klilöm-
ben az is bizonyíthat, hogy nevezettek a legjobb 
egyetértésben együtt távoztak el. 

Szépvizon, 1919. évi október hó 7-én. 
Zakariás P. Antal sk. Zakariás P. Jenő ak. 

Ezek után láthatja, hogy egész védekezése hamis 
findicsekvésen  épül fel  s igy azokért a kifejezésekért 
is, melyeket a kérdéses kaszinói közgyűlésen, mint 
bátyja által mondottakat idézett, Önnek kell majd a 
felelősséget  viselnie, aki — s ennek minősítését Önre 
bizom — idézet alakjában akart sérteni, hogy n po-
rondra nyillau ki ne álljon. 

A bíróságnál pedig, melyre nyilatkozatában 
annyiszor hivatkozik, magaiu is ott leszek, de hiszem, 
hogy abban nem lesz önökre nézve köszöuel. 

Szépvizen, 1919. évi október hó 8-án. 
Dr. Zakariás Bálint. 

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

nagyobb mennyis? gben, keresek 

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

Eladó Csíkszeredában, Szemlélek u c;i 
2. szám alatt egy jo karban levő 
gyapjufesülő-gep  gyapjutépő 
vei es egy ideal benzinmotor 
teljed felszereléssel.  1-3 
A román katonai parancsnokság rendeletere 

közöljük: 
Sz. 4títíö—1919. szepi. 5. 

A legfelsőbb  főhadiszállás,  tudósító ügyosztály. 
11. szakosztály. 

A közlekedésre vonatkozó szabályok. 
III. A front  szakuszaban vagyis a lentjeiölt 

vonalon tul csatolt területen valamint az uj 
Dobrudzsában is az utazas a következő kikö-
tésekkel történik: 

Minden polgári utas tekintet nélkül illető-
ségére és nemzetisegere a személyazonossági 
az országban való tartózkodási igazolvany 
mellett egy az 1. melleklet szerinti külön uia-
zasi igazolvannyal kell biruia (a roman alatt-
valók részére i'eher pupir, idegenckuek piros) 
kiállítva valamelyik alább felsorolt  katonai 
parancsnokság által. 

Ugyauazon igazolvánnyal kell birniok azok-
nak is, akik a froutszakaüzabó!  az ország bel-
sejébe száudékozuak utazni. 

Az idegen alattvalók ezen utazáni igazol-
vany megszerzesc végett a 11. alatt előirt iga-
zolványt is kötelesek felmutatni. 

A román katouuk kötelesek a szolgálati 
jegyet vagy az előiratos nyilt parancsot elő-
mutatni, melyben a rendeltetési bely kitün-
tetve legyen. 

A szövetséges katonák és a szövetséges 
államok szolgaiataban álló személyek, kik hi-
vatalos Ügyben vagy küiöuos reudeltetes foly-
tan utaznak a főhadiszállás  meghatalmazásai 
felmutatni  kötelesek. 

Az idegen katonák, kik személyi érdekből 
utaznak, a polgári utasoknaknak előirt igazol-
vánnyal látandók el. 

A front  körletében állandóan tartózkodó 
lakosok a zóna határán beiül történő bármily 
letelepedesét szemelyazouossági igazolváunyal 
engedhető meg. 

IV. Azon utasok, akik küifóldre  utazuak 
és ezen utazás alkalmával a frontszakaszon 
utaznak át nz alább jelzett láttamozási katonai 
parancsnokságoknál láttamozott törvényes út-
levéllel utazhatnak a 2. függelékben  előirt 
minta szerint. (.Folyt, köv.) 

Eladó egy teljesen jó karban levő 
kitűnő hangú zongora. 

Hirdetés. 
Az Alcsiki Mümalom és Villamosmű R.-T. 
Miimalma Csikszentmárton, 

1915. cvi szeptember 15-től 
a közönség rendelkezéséi o áii. 

GYÁRT: I. minőségi) finom  sziláit lisz-
teket, dsrát, zseiuiekását, korpát, 
takarmány liszteket. :—: :—; 

VETŐMAGOT TISZTIT Triörön. 

Házaknál tát VÁG P,S csépel motorral. 
6— 

isígyjól iró, intelligens hadiözvegy 
állást kaphat az alispáni hiva-
talban. Vm. irodaigazgatósaga, 
Csikszereda. 

Árverezési hirdetmény. 
Közhirré teaflzilk,  hogy a Révai Bila 

jogutódja, a „Szántó es Rívai" csík-
szeredai cég  által Nuaabaum Andornak 
Marosvásárhelyt eladott és utóbbi ált&i 
át nein vett, jolenleg a csíkszeredai 
raktárban tároló 40000 ezer köbláb fa-
ragóit fa,  20000 fuijóineter  szarufa  éa 
16500 fo.yoineier  göuibrud, továbbá a 
Szántó és Révai cég gyiuiesközéploki 
raktárán levő 13000 köbláb faragott  fa 
és az ugyancsak fenti  ceg gyimesbükki 
rakíáiviban tároló 3000Ö folyóméter 
gömbi ud a vevő (Nussbau.n Andor cég) 
késedelme folyón,  a kereskedelmi sör-
vény 352 és 347. §. alapján a hely-
színén és pedig a csikszeredai készlet 
foiyo  évi október hó 15-én, szerdán 
déiu'án 2 órakor, a gyioiesközéploki és 
gyimed készlet október 16 án, csütör-
tökön dMután 7 órakor a vevőnek ve-
széiyere és kö.ts^gér^ hivatalos személy 
jeleniécebeu a legtöbbet Ígérőnek kész-
pénzben ei fog  adatni. 

Kikiáltási ár a csikszeredai tételnél 
270000, azaz kettőszázhetvenezer ko-
rona, a gyiüiesközftpioki  és gyimesi té-
teleknél K 128920, azaz egyszázhuszon-
nyole/i'rkilencszáübusz K. Mindkét tétel 
egy egy kUlön tömegben lesz eladva. 
Kikiáltási összegen a;ó! nan adatik el. 

Venni szándékozók kötelesek az 
eladók kezeihez a vételár 10 százalékát 
bánatpénzül letenni. 

Vevó' köteles az eg ŝz vételárat az 
árverezés befejeztével  készpéuzbeu a 
nevezett cég kezeihez lefizetni,  ha ezt 
nem tenné a befizetett  bánatpénzt el-
veszti és az árverés tovább foiytattatik. 

A nevezett áru vevőnek az árvere-
zés után átadatik s attól kezdve annak 
minden veszélyét, a véletlen veszélyét 
is viseli és köteles az áru megőrzésé-
ről is gondoskodni. Köteles az árut 
onnan legkésőbb folyó  év december hó 
31-ig elszállítani. 

Csikszereda, 1919. évi október hó 1. 
Szántó és Révai, 

fatermelók  és fakereekedők. 
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T^lr+oaifác  ! Csiksieredában as ipar-
r u r i e a i i e a l testületi v e n d é g l ö t 
1810. évi október 6-én ünnepélyesen meg-
nyitottam. Egyúttal b. tudomására hozom 
az igen tisztelt közönségnek, hogy kitűnő 
konyha és jó carnaţii erdélyi borokról 
állandóan gondoskodva van. Szakképzett-
ségem elég garancia, hogy minden követei-
menyeknek teljesen megfeleljek.  — Vidéki 
kocsik és lovak elhelyezhetők az udvarban. 

Szives pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 
Vass Béla, ipartestületi vendéglős. 

2-4 

A nagyérdemű hölgyközönség szives tudo-
mására adom, hogy lakáshiány miatt csitssent-
királyi lakásomon vállalok cl mindennemű 

női ruhák készítését. 
(Jgymint: kosztümök, kabátok, utoai. estélyi 
otthoni ruhák varrását, továbbá blusok és 
alakitásokat stb. - .Meghívásra Csíkszeredába 
felmegyek.  — Továbbá értesíteni a nagyérdemű 
hölgyközönséget, hogy egy hat hónapos 

VARRÓ- ÉS SZABÓ TANFOLYAMOT 
nyitok. — Kérem a tanulni óhajtókat október 
hó 16-ig jelentkezni, inert 10 tanulónál többet 
és 16 éven alulit neui veszek fel.  A tanulók 
maguknak is várhatnák. Vidékiek lakás és el-
látásba is részesülhetnek. 3—3 

Pontos munka és jutányos árak. 
VÁCZY JÓZSEF. NŐISZ A.BÓ. 

Bor nagyban és kicsinyben. 
Kicsinyben 1 liter 12 korona, 

nagybani vételnél árkedvezmény, 
Karda Gyulánál, Csikszeredán. 

1 0 -

E r a H l 

Székely és Réti 
Értesi tés! 

33 Páti eriélírésziDülorgyárr.l. 
Marosvásárhelyt, 

előnyösen ismert cég, intézetünknél 

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

ugyanitt felvétetnek.  30— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. = = 

éa szeszes italos 
26—200 litrea 

^ nagyobb mennyiségű 
boros 6—700 literesek 

i T B l S I S 
• FOGORVOS I 
• Rendel naponta délután 2—6 óráig. | 
ş Csikszereda, Mikó-utca 34. se ám. ^ 

Nagyobb mennyiségű 
ráf-,  spáring-, 

gatter- és gömbvas 
kapható. Érdeklődni lehot Szvoboda 
Miklós üzletében, Csikszeredán 

i 
Van szerencsém a t. közönség szives 

J tudomására hozni, hogy Apaffy  Mihály-
~ utca 8. szám alatt (Gal István féle 

házban) a „Huttur" szálloda átellenében 

FÜSZERÜZLETET 
• nyitottam, amelyre :i t. közönség n »gy-
• bi'Cdü szives támogatását kérve maradtam 

Í* teljes tisztelettel: 4—5 
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FAJBOROK I 
u. m.: rizling, leányka, t ra 
min, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségbe!] és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK. 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 
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F e d é ' l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet , gipszet, s tucatur 
nádat , cementcsöveket , kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tunuádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 
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Árverési hirdetmény. 
Csikszépviz község határán, a kós-

teleki úrtól balra, a községtől 5 - 6 kiló-
materre fekvő  Bode József  és Bede 
Li.ia tőle havasi kaszálók és legelő 1919. 
évi október hó 19-én (vasárnap) 
délelőtt 9 órakor a helyszínén nyílva 
nos árverésre bocsáttatnak. 

Feltételek a helyszínén az árverezés-
kor közöltetnek. 

Hirdetmény. 
A gyeigyószenttuiklósi járás főszolga-

bírója közzé teszi, hogy Ddák Péter 
gyergyócsomatalvi lakósuál folyó  hó 
9-ike ota ogy darab 10 éves pejszőrü 
kanca, egy darab 10 éves barnaszőrQ 
kanca, bal füle  hasított, nyakán 453 
szám sütve, jobb füle  csípett, fel  van 
fo.-va. 

Jogos tulajdonosa 30 napon belül 
jelentkezzék, inert ellenkező esetben, 
mint elkobzott állat el lesz árverezve. 

(Jheorgheni (Gyergyószentmiklós), 
1919. évi szeptember 19 én. 

Deacu, 
főszolgabíró. 

Egy jóforgalmu gőzhenger malom 
családi okok miatt eladó. Értekezni 
lehet Békét-cáabtiu a Békésmegyei 
Altalános Takarékpénztári cégveze-
tőjénél, vagy a madéfalvi  fűtőház 
főnökségnél.  2-3 

l m l egy ügyes kiárusító leányt, 
ki önállóan számol és üzletet 
vezet. I m r e E l e k , cukrász 
Csikszeredában. 2-3 

Gyimesfelsőlokon  egv 20 méter IIOSHKU, 
6 méter széles f a h á z  e l a d ó . 
Hol? Közli a kiadóhivatal. 2-2 

Megvételre keresek egy használt, de jó 
karban levő varrógépet és egy 
fürdőkádat,  R a f a e l  Mihály , 
Csikszereda, Kossuth L-ijos-uica. 

2-2 

Csikszentsimon községben faházán 
belsőség 550 • öl, jól jövedelmező 
korlátlan i talmerési engedélylyel 
eladó. Bővebbet ugyanott L mdaunál 

Egy drb egy éves orvosilag vé-
leményezet t báznai kan eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Rőfös és fűszer üzletberendezés 
(pultok és állványok) eladók. 

Felvilágosítást nyújt Szebeny Antal 
kereskedő, Csikcaicsoban. 3 

1590 -1919. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

Ditró község elöljárósága eladja 
Ditró községházánál 1919. óvi (szep-
tember hó) november hó 3-án dél-
után 3 órakor kezdődő nyilvános szú 
és zárt Írásbeli árverésen a Csikvár-
megye Di:ró község határában levő 
ditrói községi iskoia alapvagyon erde-
jében mintegy 25 kat. hold területén 
szél- és hóvihar által kidöntött luc- cs 
jegenyefenyő  faállományát. 

A vágasterület borszék—hollói or-
szágúitól 6 kim., Ditró vaeu'álloinástul 
pedig 22 kim. távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti lemérés ezerint 7962 da 
rabból ál!, minden egyes törzs a vágási 
lap alatt és fölött  sorszámmal van el-
látva, ezen fák  közül 583 drb fennálló, 
száraz 1126 a ledőlt fák  között fenn 
álló, de fenn  nom tartható nyers és 
6253 drb a földön  fekszik,  az egész 
faállomány  bruttó 5291 mg és nettó 
tisztán kitermelhető 4663 in* haszonfát 
tartalmaz. 

Kikiáltási ár 117500 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak lO'/u-a. Kihasz 
nálási időtartama 2 év. Az árverési és 
szerződési feltételek,  valamint a rész 
ietes hecslési munkálat az erdőbirtokos 
alulírott képviselőjénél rendelkezésére 
állanak. Oiyan ajánlatok, melyek az 
árverési és szerződési feltételektől  el-
térnek, vagy bánatpénzzel ellátva niu 
csenek, figyelembe  nem vétetnek. Utó 
ajánlatok el nem fogadtatnak.  írásbeli 
zárt ajánlatok a szóbeli árverés meg-
kezdése előtt m árverési bizottság el-
nökénél nyújtandók be, a megajánlott 
összeg számokkal és betűkkel is kiíran-
dók s az ajánlatban kifejezendő  az, 
hogy ajánlattevő az árverési és szer 
zödési teltételeket teljesen ismeri és 
magát azoknak aláveti. 

Ditró, 1919 szeptember 29. 
Kovács Kálmán, Osiby Alajos, 

k. jegyző. k. biró. 
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