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A függöny 
ufolüó  felvonás  kezdetéhez gördüli 

fel.  Az első felvonás  nagyon régen kez-
dődöt t , liatodfél  éve már és nagy volt 
,-t/ a sziujáték, amely azóta lefolyt.  Óce-
ánok határolták el a szinteret, ogy világ 
ifjusagu  szerepelt benne és anyák milliói 
it-sték elszorult szivvel a komédia vé-
a;ét. Uram Isten, nagy komédia volt, 
hatalmasabb, mintha a világ Összes klasz-
szikusai Krisz us születése óta mind ezt 
irták volna. Hangzatos szólamok frázi-
sai helyett srapnellek pattogtak és a 
vezetők bűnei miatt nemzeteket ért a 
tragédiák bukása. 

A nagy sorsjáték immár végét járja. 
Lepergett előttü ik a cselekmény min-
den fordu'atos  akciója. Most már csak 
a kibonyolódás van hátra. Az utolsó fel-
vonások jól ismert kibonyolódása, amely 
olyan simán és szellemesen folyik  le 
a francia  vígjátékokban. Hiszen mi is 
tudjuk a recipet, hogy a zsák a fo'tját 
l' lje meg és ne legyen panasza sen 
kinek. De ennek a nagy komédiának az 
elsimulása is olyan akadályokba és szir-
tekbe csapódik, amely megcsúfol  miuden 
•rancia színpadi technikát. A viliig, amely 
iiaí év előtt olyan könnyelműen hívta 
elő a háború pusztító szellemét, most 
nom bir megbirkózni velo és kétségbe-
esetten törekszik megszabadulni szolgá-
jától, amely íme úrrá lett felette.  Nap 
keleti bUvös arab regékben titkos igé-
ket mormolnak, amelyek sziklákat gör-
getnek, barlangokat nyitnak és kinese 
ket varázsolnak. A diplomáciának is volt 
i'gy ilyen „Szézám, nyilj meg" jelszava, 
tizennégy pontba volt foglalva,  tőle vár 
tuk a háború múlását s a világ uj rend 
jének nyitját. 

A mese hőse elfelejtette  a bűbájos 
yarázsmondatot. A világbéke bőse is. 
És itt áilunk az utolsó felvonás  elején, 
várjuk a komédia végét s azt kell lát-
nunk, hogy megakadt minden. Nincí 
nagy rendező, aki eligazítsa a gyámol-
talan bábokat. 

É-i most látjuk csak, hogy a nagy 
minimi pusztán komédia volt, nem tra-
gédia. Sok szenvedés volt benne, sok 
fölösleges  herce hurca, de nincs semmi 
megoldása. A megoldatlan problémák 
tömege most is várja a világ lassú fej 
lődésének elérkezését, amely simán elin 
tézi majd mindazokat a problémákat, a 
melyeket a háborús idők szenvedésekkel 
telitett véres erőszaka olyan nagy töme-
gekben hagyott hátra. A háború tanul-
ságai békés munkán tanítanak, mert 
csf.k  as a nép pupztul el, amelyik nem 
dolgozik a önmagát itóli halálra. 

Mi történik Hudapeston? 
Clerk György, a párisi legfőbb  tanács 

teljhatalmú megbízottjának tárgyalásai 
a politika1 pártok vezetőivel Budapesten, 
befejezést  nyertek. Friedrich István je-
lenlegi magyar miniszterelnöknek távozui 
kell s helyébe az eddigi hirek szerint 
Wlassics Gyula, a közigazgatási biróság 
elnöke kerUl. Az elnöklete alatt alakuló 
uj kormány koalíciós és az antant előtt 
elismert lesz Clerk mindaddig Budapes 
ten marad, mig alkalmas kormány ala 
kul, melyet azonnal meghívnak a béke-
konferenciára.  Ha tehát ujabb buza 
vona nem történik, november folyamán 
a legfőbb  tanács ^«dja delegátusaink-
nak a magyar békeszerződós szövegét. 
Clerk kijelentette, hogy Magyarország 
gazdasági helyzete legrosszabb Európá-
ban, mert erdők, bányák és só nélkül 
maradt. 

A Friedrich-korrcány rendelete 
a közszolgálati alkalmazottakról. 

Budapest, október 31. A hivaia'os 
lap mai száma közli a pénzügyminiszter 
körrendeletét, amely szerint a miniszter-
tanács kimondta, hogy a megszállott s 
idegen állami közigazgatás alatt álló te-
rUle-ieken visszamaradt magyar közszol-
gálati (állami, államvasuti, vármegyei, 
városi és községi alkalmazottak) tiszt-
viselők, katonatisztek, katonák és egyéb 
alkalmazottak részére sem a múltra, sem 
a jövőre semmiféle  illetmények nem 
utalványozhatók és nem fizethetők.  A 
megszállott területekről a magyar köz 
igazgatás alatt álló területre áljött köz-
szolgálati alkalmazottak a magyar állam 
tói C3ak akkor kaphatnak javadalmazást, 
ha a magyar kormány részéről szolgálati 
elhelyezési uyt rtefc  és pedig abban az 
esetben, ha uj állomáshelyüket a vonat-
kozó rendelet keltétől számított 8 napon 
belül elfoglalják,  annak a hónapnak else 
jétöl kezdve, amelyben a rendelet kelt, 
egyéb esetekben pedig a legközelebbi 
esedékességi időponttól kezdve. Ellen-
ben azok, akik a megszállott területekről 
menekülve, a magyar közigazgatás alatt 
álló területi-î jöttek -á', de itt bármely 
okból szolgálati elhelyezést nem nyertek, 
a megszállás előtti időben viselt állásuk-
kal összekötött illetményeikre sem a 
múltra, sem pedig a jövendőre nézve 
igényt nem tarthatnak, hanem csupán 
ennek megfelelő  összegű segítségben 
részesíthetők. Ebben a segítségben azok 
a menekült közszolgálati alkalmazottak, 
akik szeptember elseje után jelentkez-
tek, illetőleg jelentkeznek, csak abban 

az esetben részesíthetők, ha kétségtele-
nül beigazolják, hogy a megszállott te-
rü'etrol ki lettek utasítva. 

A minisztertanács nézete, hogy azok-
nak a magyar közszolgálati alkalmazot-
taknak, nyugdijasoknak, özvegyeknek és 
árváknak illetményeit, ós ellátási dijait, 
akik a magyar államuak idegen közigaz-
gatás alatt álló területein tartózkodnak, 
a közigazgatási funkciókat  teljesítő állam 
kormánya tartozik fizetni.  Ebből kiindulva 
a kormány felkérte  a budapesti szövet-
ségközi missziót, hogy az antant hatal-
maknál ily értelemben járjanak közbe. 
A minisztertanács egyúttal október else-
jétől beszünteti a menekülési segélyt, 
illetőleg költségátalányt. 

Felemelték az állami nyugdijakat. 
A nagyszebeui kormányzótanács az állami 

nyugdíjas tisztviselő, özvegy- és árva nyugdijat 
a következő táblázat szerint emelte fel 

H , „ J U g l l i j . « s v „ l t : 
1300-1400 koronáig 2700 korona 
1400—1600 2700 
1600—1800 3200 
1800 -2000 3500 
2000 -2200 3800 
2200 - 2400 4100 
2400-2600 4400 
2600- 2800 4700 
2800 3000 5000 
3000 -3200 5300 
3200-3400 5600 
3400—3600 5900 
3600 - 3800 6200 
3800—4000 6500 
4000 - 4200 6750 
4200 -4400 7000 
4400—4600 7250 
4600-4800 7500 
4800 -5000 7750 
5000-5200 8000 
5200-5400 8250 
5400-5000 8500 
5600—5800 8750 
5800-6000 „ 9000 

60G0 koronától 50 százalékkal emelkedik. 
Azonkívül lakbér nyugdíj jár. Ha a nyugdíj 
800 korona, a lakbérnyugdij 200 korona. 800 
koronától 1000 koronáig 2400 korona lakbér-
nyugdij jár, minden 1000 koronán felüli  200— 
200 korona után 40—40 koronával emelkedik 
felfelé. 

A számfejtéssel  most dolgozik a csíkszeredai 
számvevőség. Hir szerint az uj nyugdijakat 
csak azoknak fizetik  ki, akik bÜBég nyilatkoza-
tot irnak alá. 

Igy azok, kik nem írják alá, eddigi csekély 
nyugdijukat sem kapják meg. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Házassag. Dezséri báró Rudnyánszky 

Sándor október bó 22-én Budapesten, BZ Egye-
tem téri templombau házasságot kötött szent-
mikiósi és óvári báró Pongrácz Jenő kamarás, 
miniszteri tanácsos ÓB îeje boronkai Boronkay 
Sarolta leányával, Saroltával. Az uj par érte-
sülésünk szerint közelebbről Zsögödbe érkezik, 
ahol a néhai Mikó Bábut volt főispántól  örö-
költ birtokot veszi át s egyben itt telepo-
dik le. 

— Községi  elöljáróságok  figyelmébe. 
A román kormányzótanács  által  előirt  uj-
mintáju személyazonossági,  illetve  utazási 
igazolványok  százanként  fűzve  bármily 
mennyiségben kaphatóka  Vákár  féle  könyv-
nyomdába  Csikszeredában. 

- Leánynövendékek felvétele  a 
tanítóképzőbe. Az erdélyi egyházmegyei fő-
tanliatódág a csikaomlyoi r. kath. tanítóképzőbe 
leány rnagau tanulók felvételét  engedélyezte. A 
leányuövendékek a rendes előadásokat is láto-
gathatják. 

— Hasasság. Petres Margit és Aigner 
Ferencz műszaki magántisztviselő folyó  hó ti án 
délután a csikszeredai róm. katli. templomban 
házasságot kötöttek. Tanuk voltak a menyasz-
szony részéről Hajnód Sándor vendéglőn, a 
vőlegény részéről Nagy Sándor magánzó. — 
(Minden külön ertesitéa helyett.) 

— A roman kormányzótanács belügyi 
osztálya folyó  hó 5-én Nagyszebenből Kolozs-
várra költözött. 

— Román képviselőválasztások. Er-
dóiyben és a megszállott területeken november 
hó 2-an tartották meg a román képviselőválasz-
tásokat. A magyarság oem vett részt a válasz-
tásokon, mindenült távol tartotta magát. A 
kerületekben román jelöltek leptek feí,  kiket 
ellenjelöltek hiányában csaknem mindenütt 
egyhangúlag valasziottak meg. 

— Kukorica-szállitmanyok. Amint meg-
írtuk, a Csíkszeredai Takarékpénztár 100 wag-
gon kukoricát vásáro.í, inelybó'. 10 waggon 
inár útban van. Az egész inenayiség iemclbe-
toh-g november folyamán  leszállítható lesz. 
Mázsánként csövesen körülbelül 140 korona 
lesz az ára. Szakértők száuiitasa szerint vékán-
ként morzsolva 35 koronába fog  kerülni. Befi-
zetéseket a Csíkszeredai Takarokpén/.tárna: 
lehel teljesíteni. Kisebb luenuyiaégbe más ku-
korica is érkezett, melynek kiosztasa a napok-
ban lesz. Ezek az első kukorica-száilitmányok 
vármegyénkben 2 vagy 3 év óta. 

— Esküvő. Bodó Mariska és Oruáu István 
tanító Szépvizen folyó  hó 16-áu tartjak eskü-
vőjüket. (.Minden küiön érte-iié:- helyett.) 

-- Újból megjelent a Szekely Újság. 
A Kézdivásárhelyen megjelenő Szekely Újsá-
got az ottani roman katonai parancsnokság 
ezelőtt három hónappal betiitotia. A parancs-
nokság engedélyével niosl, újból megjelent a 
frissen  és vaitozalosan szetvkeszlett lap, hogy 
olvasói táburauak őrömet szerezzen. Reméljük, 
hogy a löbüi beütött, vagy papíriiiáuy miatt 
megrzüut .-zdkeiy lap is mihamarább megjele-
nik. A helyzet ugyanis jó ideje az volr, hogy 
csak a „Csíki Lapok" és a maros vásárhelyi 
székely újságok jelentek meg, edeuben a 
gyergyószentmiklósi, székely udvarhelyi, sepsi 
8/.entgyörgyi, kézdívasárhelyi, baróti, székely-
kereszturi stb. Bzékely lapok lUiir reg^n beszün-
tették megjelenésüket. A Gyergyószentmikló-
bon megjelenő Csikvármegyet a uyár folyamán 
Prekup polgármester azon indokból szuntct-.e 
be, mert a lapot a távollevő Vákár P. Arthur 
helyeit szerkesztő dr. Kugler Vilmos ügyvéd 
az ügytédí e-úü letételét megtagadta, 

— Nyakig sárban. A vasúti állomáshoz 
vezető utak oly rettenetei sártengerben úsznak, 
hogy azokon a közlekedés csaknem lehutetkm. 
Az utasok szánalomra méltóan vergődnek a 
bokán felül  érő sárban a megverte a sors azt. 
kinek a vaauti állomáshoz kell mennie. Az 
államépitészeti hivatal jól tenné, ha az utakat 
rendesen kavicsoztatná és a sárt. utkaparókkai 
takaríttatná, mert ezzel valóban fontos  közer-
deket elégítene ki. 

— Közjegyzői irodaátvetel. Dr. Fodor 
Antal csikszeredai állami közjegyző irodájában 
a román hatóságok a leltározást megkezdették, 
melynek befejeztével  az iroda végleges átvi-
tele is megtörténik. 

— Méztészta eladás. Amint lapunk műit 
számában megírtuk, az udvarhely i Méhus/, Egy-
let által forgalomba  hozott méztésztáw váro-
sunkba is megérkeztek és ezentúl ábandónn 
kaphatók Biró József  Méhész-Egvbti pnztaro.s-
nál miudenféle  fajtában  és minőségben. Egy 
kiló 45—55 korona. 

— Gyilkosság Szenttamáson. A mult 
héten Albert Jánub Jáuosé c-dkszenitamasi la 
kos vacsorara volr, hivatalos sógorához, Bara-
bás Gergelyhez. Vacsora után heves szóvál-
tásba keveredtek, miközben Barabás Gergely 
ugy megszuí ia Albert -Jáuost, hogy a sz -nve-
deit sérülések kövotkeztében, mielőtt orvosi 
segélyben részesülheted volna, meghalt. Htlá-
lát áldott állapotban levő felesége  és egy kis 
gyermeke siratja. A gyilkos Barabás Gergelyt 
elfogták  és a urassói törvényszék fogházáha 
szállították. 

— Megöltek egy román őrmestert. 
A mult héten a Kászonba vezető Nyergesen 
át állomáshelyükre, Kászonujfaiuba  tartott 3 
román katona. A lovakat egy őrvezető hajtotta, 
mig hatul a szekéren két őrmester üir, kikuek 
egyike cigány volt. A Nyerges tetején, az 
emlékoszloptól mintegy 50 lépésre az erdőből 
hirtcltrU puskalövések hangzottak el. Négy !ö-
vss a hátul ülő érme- tort talalta, ki nemsokára 
mcgbiiit. A cigáuy órm-'Ster elmenekült, az úr-
v-ztíió pjdig kaíjá i kapott egy lö.ést. A tet-
usutvct ezideig iieiii bikerült kézrekeriiiui. 

— Ünueplík Tiszát. A Magyar Tudomá-
ny os Akadémia gróf  Tisza Istváu meguyiiko-
liisiiíiuk évfordulójára  vmiékünuepélyt rondez 
Az emlékiieszcdi:: B .öíhy Z;oií tartja. A buda-
pesti sajtó a régóta hallgató a&gtudós emlek-
beszéd'.-re ugy készül, mint óriási irodalmi és 
politikai eseményre. 

— Erőszakos kéregetés. Az olasz kor-
mány elhatározta, hogy súlyos anyagi helyze-
tének segítésére kényszerkölcsöhi fog  kibocsá-
tani egyszázalékos kamatozással. A húszezer 
frankon  felüli  vagyonuk.»» kötelezi^ hogv r '^ t 
vegyeuck ebben a koc.-ö'iben, antoiy hetven 
év múlva !<•:-/ beváltható. 

— Eaitílküdnek az értekek. A buda-
pesti értéktőzsdén tegnap a következő árfolya-
mokat. jegyezték Osz.w ak hitul (i7< > 720. M-i-
Siyar hitel 890- 905. ,Mz-'«iog 4«"»» 61. Lezá-
rni toló 560- 70. Agrár 850 70 Magyar bank 
685 699. Hazai bank 440-4"»5. Kére k- .b !mi 
bank 3950 -4(K)9. F.ibauk 1200- 1700. Orszá-
gos bank 450-lK). L:vento 1470 -90. Közúti 
505-520. Déli 228 236. ÁMainvasut 1265 
1305. Tröszt 350-60. B >öcsini 14Ü5- 90. 
Szászvári 1100-1140. Ált. kőszén 2800. Mag-
nezit 1100-1150. Salgó 1340 - 60. Ganz 3250. 
Rima 1250-30. Cs ;ky 530. Goldberger 525. 
Chinoin 670 -685. Baróti ;602—610. Papír 
700-725. Klotild 800 -780. liummi 1160. 
Országos fa  815—20. Atheneaum 530. Nasici 
380—3850 Szlavónia 1050. Gut'mauu 1150. 

— Sanyarú Vendel ós a hentes-kira-
kat. Kézdiváaárhelyről írják: Kovács Rudolf 
hentes dúsan megrakott üzlet-kirakata előtt 
egy vékony pénzű hivatalnok áll és sóvárogva 
nézi az izleteB falatokat,  melyek oly c-.ibitó 
lag kacsintgatnak reá. Nem sokáig búj t s l M ) 
nélkül cs Sanyarú Vendelként felsóhajt: 

— Nézlek, nézlek, mindhiába nézlek, nem 
való vagy ily szegény legény nek. 

A hentes az ajtóban meghallja e fVlMihaj 
tást. B-l'-p az üzb-tbe és oduszoi az e^yik se. 
gédniik : 

Csomagoljon be egy rud .ízaiámit és 
küldje el annak az urnák. Nem szeretem lalni, 
hogy az éu kirakatom előtt valaki éltexz'k. 

IÜIIÍ még a hentesnek is van szive. 
A kiutasítottak csak korona pénzt, 

vihetnek magukkal. A romá t ktii in.-iin /.u 
tariái'i rendiét» értelmében Viáranriro îne-
g\éltől kiutasított idegenek m i"it, ŝ m 
frankot  nem vih-t««k magukkal. Aki a lila' 
mat megszegi, attól ezeket a p-Mizuemeket (.| 
fogják  kobozni. 

A csiksizoiűdui Ed 1HOU lílO/.güi<?ÍH 
ház városi kezolesbeu. Bee.kii Z<%niei!i| 
tulajdonat képező muzgi f  -nyképs; iiili i/ Imr.-M-
dezést t város ni-g- elt i és azt háv.i ki-x le-; 
ben to-. ábu vezeti. A:t eiöa ia-ol. i- u'.an i-
Vig.'.tló nagyiermében tartatna!:, iné» pedig he-
tenkent legalább is háromszor. 

— Steinliardt és Kuu Bela. IVstrol 
hozták ezi' a viccet 

A kommunista ur:dom -lati Steiiiliaidu»! 
is becsuk l ik három hónapi-:', az n a rueivsz 
Bégéért, hogy kiviccelte Kuu Koh:n Bélát. A 
színész a színpadon az asztalra hely-! z<itt l;m 
lom között egy fényképei  talál. Csodá kon a 
kiált fid  : 

— Nini! Hisz ez Kun Béla ki-pe ! Hs iiy 
növés emberét igy bányódtatjár ? Más helye; 
érdemel. Fel kell akasztani! Keressünk csak 
helyet. 

Azzal a sziuész szeg után kutar, de u.ni 
ta ái a i'a'oii. Ivézlegyíntvb féh»ehagyja  a >./, 
kutaiasl és i»y sz-d: 

— No nem baj! Meglesz majd később 1 
A vícc természetesen nem elégii-.'Uo 

Kun Bdaé:< Ízlését. 
— S^esa és dohány nélkül. N'éhauy 

hónap mu va Amerika teljesen „szúrat" l̂ -s/.. 
T. i tiltva iesz alkoholnak, borna», iiuek, 
likőröknek es (óh jaj) pez>gőuek behozatala 
és nyilvános helyeken való fogyasztása.  C ak 
az ásványvíz'ket, erjedés nélküli .almaiét >.« 
erjedés nélküli sört tűrik m=íg. A mérrekiet is 
s.;gi egyes'ltetek azonban netu erik be ;>z ed 
digi diadallal es ujabb nabero! ra pályá^uak. 
Keresztül akarjak vmni a legszigorúbb duli-ny-
zási tilalmat. N ncs i\á-zat. A ftistö:e-iv  sii.es 
Sümini szükség. Igy ztán Atn ri»a tniuum 
e.iőbb lett, azuian világos es á:l -is/." 
lesz. Nagviin terino.i/.fites,  hogv »z erd>.:k'..i 
üzleti körök, nevezüt 'sen a azamtalan am<-i-:k .1 
dohány k>;r(ískedo elszántán akarnak vediku/i.i 

ne.üi akarjak engedni, hogy megfojtsak  ókn, 
mint a iior >:» sör keiu.ikedoa.ot. Mai szindiká-
tust is aíakitottaü e-» elhataroztak, h.^y ..g 
erélyesebben fognak  Küzdeni, mind n r. ude 
k>ízW'> álió eszúózzel ;'/. uj propa^auda olln.-. 
Á:n az ilyen propaganda eben neiioz a küzde-
lem. Különösen Amerikába, :dm! az . tuberek 
józanul és ami fő,  hasz^osMi szerem k gon 
do'kozni és ami még főbb,  szeretik lun^u ai 
fegyelmezni,  már csak a sport kedve i t is. A 
ligák tuuuk ija annal könnyebb, iuer>. az aü.mi 
is támogatja, ha nem is aktive, de passzíve, 
mivel a kincstárnak a dohanyra kivetett adu 
igeu keveset jövedelmez. Ha a mozgalom 
Európába is át ta'ál cs >pui ugy a péu/.ügy 
miniszterek nem kis zavarba jönnek De senki 
sem fogja  őket sajnálui, hiszen a füM-íui  wi ó 
olyan gyalazatosan komisz és az ára i>ly sz'-tu 
telenüi drága és mmdezek te ejebe, csak lán-
cosoknál kupható. 
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NYILT TÉR.*) 
Mindazoknak, kik felejtbetelen  édes jó anyám 

ollnvláiozáíáv d Art nagy bánatomban nW:t 
vettek é.s nt utolsó útjára elkísérték, fogüdják 

n:>gj i'M i'ádo'ii nevében há'ás kösv:ö:i<>-
ii-inot. 

Császár Jolán. 
|>olg. lcányink. iguzgaló. 

Nyilatkozat. 
TrkintiMtel azon körülményre, bogy ii-mr-

ívtleii Sn'lyon tartózkodó febw-gemmH  IVfr-  s 
.l iiioMié szül. Mészáros Annával a becsű ef>  m 
uirl íissze n "in férő  viüeiknléso miatt, az élel-
Kú/üsséget felboutottam  és a bra^ói kir. t"i-
vényzétenéi a válópert elleni" niegiudito't.un, 
:i jövoiM ii elkövetendő bármily esoleked; lért 
i s a n«i\. tűben történő esetleg-*" intézkedéséért 
.-•! niiuieftiiü  I'Í lelőHségct, váh'nk. 

l'riiksz i't'da, IHlíl. évi no\t-ml>er hó 1-mi. 
Petres J&nos. 

•, K iovul aluli kö7.1,'itti'ki'rt isi-m vállal 
í.'x-ki'K"! Szc.ilt. 

egy teljesen jó karban 
levö kitűnő haugu aecl-
seerkezetil keresethuros Eladó 

RÖVID ZONGORA. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó egy teljesen jó karban levő 

c s e r é p v e t ő g é p 
2 0 0 0 dx"b a c é l - é s l O O O d.r"b 
f a l e m e z z e l ,  t o v á " b l s á e g y 

20 méteres faház 
a b l a k é s a j t ó l c l c a i e g - y ü - t t 

Zerbesz Györgynél, Zsögödfürdön. 
• 1 - 3 

Egy háló szoba, egy szalon bútor 
s több aprósag és egy elke 
szitetlen ház, szabadkézből 
elárvereztetik november hó 
30-án délután 2 orakor, Sípos 
Jenőnel, Vardotfalvan.  1-2 

kl Alcsiki Mümalom és Villamosmű 
Részvénytársaság M Ü M A L tf A 

Csikszentmártonon 
<1 kOtÖUS'^g ivridölkez--:?; 10 

GYÁRT: I. iîiiuoâigii ÍÍUN'Ü ...M" Vt !L:Z-
üAiá>, z^euil ijorpAi, 

t;ikarr!i:Vny Ibzt; ker. :—: .—: 
VETŐMAGOT TISZTIT Tciörön. 

Házaknál lát vát ás csépel motorral. 
1 0 - 1 8 

(fanao+ntil/  egy, esoileg két .-zemely-
AUlGűbGMA n.jk vitlo b ú t o r o z o t t 

szoba a Mik ;-, Vitmy Aj)*ftV-
11 cáhan. Cim ít .-hív.i:-»tb.Hn. 

Hirdetmény. 
A 'iMiíni-i si ÍŐS/" j;::! 

k «"•:<? e T;*s7.?, '""jfTy  K;'».?•!«:! J 1 ({><"!V\ 
yr^y^retn -.u i> i-mIk r In 

10 .,tn iîjţy uiiüViíy t i' 
fejii  •aU-'.zórü üszötim1, hü;' v t.ek Il ii fire 
hátul lovort, fel  van fogvn 

Amrniij ilvn az ííll«t Mi'.' nlonnsu no-
vember li't 20-ig SKMiî j: i 
á'liit nvtlvátK s árverésen H.-irvereyiHiSi. 

(Jheorgheni (Oy ergyÖMzentmiu lós) 
191». évi október 30 ár. 

Deacu, 
fő-zo'íabiró. 

Keresek egy zongorát 
haszonbérbe. 

Q t i a k l i i i k t T t U U t i . 

kcibm.'t re:;kin- 40 K, 

Faeladási hirdetmény. 
(í/ik'-'H'MtdomorO!! M'>xhiri()i.0.i;-;;g í 1 

iidj i. ('; tr<l >n)oí- o < >'i/!»ir oicox-^g 
irod: j 1919. é v i n o v e m b e r b ó 
18-án délután 3 órakor 'íödó 
arvoré^tvi a (Ísikvár5U"gy* CÎ-îik»»v.:.|»tdo 
rookos kftzsAgt»  humánban levft  ^K ji- ete 
;ez" nevü erdfirészben  tovább fenu  nem 
tarthat;') sk̂ vü" és ezek Uíriött •iéfouHrn 
• lő lucfenyő  fiiái:orn:>ny:i'. 

A kihasználás terii ie te a esik szent 
domokosi or</á!iU?t«V: fi  8 kilométer, a 
csikszentdomokosi vasú; á l lomjától pe 
dia: 7 — 8 I I -mi r táv óiban van. 

Az eladás tárgyáí U' pező faárom^ny 
szembecslés «zerint mintí-gy 4000 m' ve 
gyes roérerü fai.  "artalma^ 

Kl!;!,rl.; kiibm ?̂ r 
bánttTprn" a kikiáltási áru?)!»" 10 
lek«. Kiha3::náiási időtartama másfél  év 

As árver 'si s a se rzödfe ' t<M 
»!' erdöbir'.oicos fvti'lro1  k pvi- ^lői -né' 
további a csik^fpvr/i  j:;rá-i - ; dögond 
uokságnál r-'»ad'»lkez". ̂ re áilann5*. 

O.yaa aj 'oV, in Arver/ î 
sz ni kíí-1 eiierBö'*, vagy 

'ümtvu nj.-.e•'neK, tigye-
i©iíi--i ti nek; u:ó-'.jánlaíok e» 
nt-ití fo^  .d'it n;-k. 

írásbeli zárr .«'ok a beli ár 
Vt r .5 me Jtie-id elo t e<-tö bi 
zo'.sng no^éjv:1 (iynj ,,i.(iwk A 
me^.-iiánio?t ősszeg ós k ük-
kel is A r.-nd íj inKíb in kif-j-> 
zíiid ui; i'l: v 
es szer^ód^-i feltétel,  k;;- te jesen i î-iţeri 
és m ígat. azoknak aláveti. 

Cniksz .n domokos, 1919. évi novem-
ber lió 2 án. ' - 2 

Kedves Dávid, Kurkó Ignâcz, 
közb. elnök közh. jegyz.'v 

egy ügyes kiárusító leányt, 
ki önállóan számol és üzletet vezet. 

IMRE ELEK, cukrász CSÍKSZEREDÁBAN. 1 3 

ţ o a o o o o o o o o o i o o o o c o o o o o o ţ 
| U g y teHesea « I 8 

o o bőrös utazó bunda eladó, 
o o 

a k & m á é M T a t a í l i a a 
i— 

#OCOOOOOOOOO|OOOOOOOOOOO0 

Faeladási hirdetmény. 
Cslkt«en'n-!lui y Kőül-iriol-.üj. -u «d-

adj-tC tiu it üy kiizsr-írli ..n.-.i. 1919. 
évi november hó 17 én deielött 
9 orakor «fÂdodo  árven s m h II h. r. 
B -dm vész. Soré'pM l̂i, Oöfh  ^ B?ad és 
N.igys'íi.íarn. vüe!dftrés».eí.beii  !• víi 
dí ní̂ jíi k és iovj.bb fenn  nem tar;hat'» 
kereskedelmi cél"i|-r.i u'kiiSmns SueU-nyú 
faáSíományát. 

A k'.h.is:.náiáa rrillh íe u gjim- skí»-
?J p o'- i - — 6 ómoi.-r. s C-
F H sryita--skö i oiuis; «i pedi» 
3—6 kiló-iiéter táeo'bau van. 

A ei«d.ts tárgyp;-/:ő frtá.'üü-.áuy 
süeífii);  e-! a«t rin m.ii 1500 m' ve-
ivy Ü f.'V,'  l.-r ••!;l! ',. 

K';ii-{'?-ist k ' » b m - 3 5 K, 
bá»7>»iu;n2 H i-i!f;is>i  á-««k 10 száza-

Kihas?iaá'as: idő'.artama 1 év. 
Az á»'V éá ó2c»'iő.l f  i i.relek 

az erdőbl-̂ o u u »o? kiípvHeiőjc-nél, 
ibbá a es»k«̂ cpvi?i járási erdógond 

r-ok̂ h4ii:íl ! i'í!deIKezeá'la.'iak. 
O'yiu !ij:«-*•'•'• >k, íuí1 ye=- a?, vrr-ai 

ü-n í -'fHcIeí.  öl I'érní-k-, vagy 
!):í:ü'p -vs îîifiCj  n-k, lî yö-
lombe ne'» mi ; u S:;jáü.atok el 
n- m foiî.»d'  aa5'. 

lf\?  i a.áüia'oM nióboii ár 
'u g- d árvero<jd bi-

/0}'<»;í .n;'»" n ny uj .;í»d >'• — A 
íu -«"110:: o r «"'ás?.' p; >!?»'noMcai és bejük-
kel is iÍ!'Hü<i > hí a$aii:»tban kif«je-
zeudo >•- h ••>}' ij 'iii>«üe\ő az árverési 
és saer öi-^-i f«  I té ie i i^ket í jesen i.interi 
és niag'tt a^-iKiiak alávet'. 

C.iiífszfnfmihály,  1919 évi novem-
ber hó 2-án. 

Sándor András, 
1—2 hírt. eluük. 

TISZTA SZESZBŐL KÉSZÜLT ECET. 
É RTES ITÉS! ' Z 9 V r i n c s ® m C s i k s x e -

* ríída t n videke fogyasztó 
közönségének becses tudomásara hozni, hogy 

11 
É M É é É d i V é á ^ 

Gsikszeredaban, Apaffy  Mihály utca 6. szám 
alatt ismét üzembe helyeztem. Kitüa í gy ri (ce 
temi'ií kü'öníisen felhívom  a k.ír-̂ k.Mlő urii.- fluvtItué-. 

1 - 5 

(ÍÁL ISTVÁN ETTWRTROS. CSÍKSZEREDA. 
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| t b s b s s l s . É 
• FOOOBVOS f 
• Rendel naponta délután 2—6 óráig. Z 
ţ CsikaMreds, Mikó-utoa 34. BE ára. | 

Szám 7715 — 1919. árv. 
Faeladási hirdetmény. 

Csikvármegye árvaszéke nyilvános 
szó- és zárt Írásbeli árverésen eladja 
Ditró községházánál 1919. évi novem-
ber hó 25 én délelőtt 9 órakor 
kezdődő árverésen a Csikvármegye 
Ditró községe határában levő Köllő 
Vincze Antalé utódai tulajdonát, képező 
erdejének mintegy 8 kat. hold trrOíotén 
kihasználásra engedélyezett luc- cs je-
genyefenyő  faállományát. 

A vágás területe a Nagy-ág patak 
és Orotva összefolyásánál  a Putna völ-
gyi iparvasut mellett fekszik. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkinti bemérés szerint 2558 darab-
ból áll és 1120 köbméter kitermelhető 
tiszta haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 33,600 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10 százaléka. 

Kihasználási időtartama egy év. 
Az árverési ós szerződési feltételek 

Csikvármegye árvaszékénél rendeike 
zésre állanak, ahol megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nem vétetnek, utóajáulatok el nem 
fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező bi-
zottság elnökénél nyújtandók be. A meg-
ajánlott összeg számokkal és betűkkel 
is kiiraudók s az ajánlatban kifejtendő 
az, hogy ajánlattevő az árverési és szer 
ződési feltételeket  teljesen ismeri és 
magát azoknak̂  aláveti. 

Csikvármegye árvaszéke. 
Csíkszereda, 1919. évi október hó 

28 án. 
Dr. Élthes Gyula, 

1 2 árvsz. elnök. 

Elveszett két darab kanca csikó 
bal faron  „"MI" betű jelzéssel. Egyik 
pej, másik barnaszőrii. — Becsületes 
megtaláló illő jutalomban részesül 

B á l i n t I m r e , csikmadarasi lakosnál, 
kinek tulajdonát képezik az emiilett 
csikók. Telefon  utján Madaras 

község elöljárósága értesithetö. 

rmp1.1!! n m n 
Értes i tés ! 

Székely és Réti • f f i S K K S i 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
i helyesett el, melyek minőség ós ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A rointaszobák 

Mintézetünk külön helyiségében 
^megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  33— 
-Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csíkszereda. 

Korcsmárosok 
f i g y e l m é b e ! 
Mindenféle  szeszes italok és 
pedig: rum, cognak, bor-
seprő, likörök, tiszta 96«-ob 
szesz, nagyban és kicsinyben 
jutányos árban j kapható : 

Rosenfeld  Hermanp szeszrak-
tárában, G y e r g y ó d i t r ó b a n . 

Vevők egy nap alutt vásár-
lásukat elintézhetik. Va-
súti állomásnál kocsi állati 

dóan a vevők rendelkezésére áll. 
S,iven pár! fogás  ii kai kérem. 4 4 

2-3 Szátu : 1710 — 1919. 
vt. 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. városnál üresedés-

ben levő községi óvónői ililásra pá 
lyázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, al:ik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy eziráuyu 
kérvényüket 1919. évi november hó 
20 ig Csikszereda város polgármesteri 
hivatalához címezve annál is inkább 
adják bo, mivel a később peadott ké 
rések figyelembe  véve netr lesznek. 

A közalkalmazásbau állék kérésüket 
feiUgyelő  hatóságuk utján, alkalmazás-
ban nem állók, lakóhelyüknek megfelelő 
járási főszolgabíró  (polgármester) utján 
a következő okmányokkal felszerelten 
nyújtsák be: 

1. Születési bizonyítvány. 
2. Oklevél. 
3. H.itóaági orvosi bizo lyitvány. 
4. Erkölcsi bizonyítvány. 
5. Működési bizonyítvány. 
6. A román nyelvnek s? ób.in és írás 

ban való bírása inegkivántütik. 
Aíóvónő juvudairoazásu: 1100 kor. 

kezdőlizetés, megfelelő  háborús és drá-
gasági segély és természetbeni lakás. 

Az állás betöltéséről a határidő le 
járta után gondoskodom. 

Csikszereda, 1919. évi| október hó 
18 án. 

Bărbier, 
primár. 

ü u s i i l ^ a m M i ] U l M M U ă ) EÜ2Ü51 

Értesítés. 
Van szerencsém Csikszereda város 
és vid- ke közönségét értesíteni hogy 

Ligeti és Antal 
cim- és szobafestő  társas iparból 

k i l é p t e m 
s azt ezután s a j á t n e v e m 
a l a t t fogom  tovább folytatni. 
Csíkszereda, 1919. évi október hó '2H án. 

Kiváló tisztelettel 
L I G E T I S A M U, 
cim- CS szobafestő,  Csíkszereda 

2—3 

Tömör diófából  készült igen szép 
hálószoba bútor és egy plüs 
garni tura, Csíkszeredában, Mar 
gita utca 22. szám alatt e l a d ó . 

2-3 
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FAJBOROK 1 
u. m.: rizling, leányka, tra- | | | 
min, bakar, oporto stb. jutá- feji 
nyos áron kaphatók bármilyen rjfj 
nagy mennyiségben é? kölcsön líg 
hordókban. Valamint mindennemű ISI 

SZESZESITALOK, | 
cognac és likőr is kicsiny- p 
ben és nagyban. — A tiszt"!? aj 
vevők becses pártfogását  kin 1Ü 
Neumann Bend Szászrégen. |j 

ÜGÜÜ) EtTUTS 

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszei, 
cemente t , gipszet, stucatur 
nádat , cementcsöveket , kut-
gyűrűke t stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan rak rá 
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kezdi 
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 

66 

E E T 
Van szeren 
közönségét 

I T T 

jsénk Csikszereda varos és vidéke vásárló 
értesíteni, iioirv özv. Trohán Józsefné 

VAS-, FŰSZER- ÉS FESTÉK-ÜZLETÉT ÁTVETTÜK 
s azt a mai 'iszonyokhoz mérten kibővítve, a legnagyobb 
gondossággal továl b vezetjük. Állandóan raktárou tartunk 

rud- és abroncsvasakat mindenféle vasalásokat, 
fűszer-  éjs gyarmatárukat , dena turá l t szeszt, 
édesített szeszesitalokat, festék-  és o la jnemüeket . 

Ablakok üvegezését a leggyorsabban eszközöljük. 
Szives párifogást  kérve, vagyunk kiváló tisztelettel 

Dávid és Barcsay, Csikszereda, Kossuth L.-utca. 
a-i 

Nyomatott Vákár L. k&ayvnyonuUJában, Cslkueredában. 
Owurat: CmmbMii 




