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A közalkalmazottak ügye. 
CBikBzereda, junius 18. 

Csehszlovákiában hivatalos felhívást 
tettek közzé, hogy az elbocsátott, eskilt 
vagy fogadalmat  nem tett közalkalma-
zottak junius 15-ig ujraaikalmaztatásuk 
végett Pozsonyban a minisztériumnál 
szolgálattételre jelentkezzenek. 

Bi a hír rendkívül nagy jelentőségű. 
Az erdélyi sajtó is foglalkozott  a kér-
déssel, mert kétségtelen, hogy Erdély-
ben a románok és magyarok közeledé-
sének első feltétele  a több ezer elbocsá-
tott magyar közalkalmazott elhelyezése 
a román államban. Ez elsősorban Romá-
niának érdeke, mert az államnak munka-
erőre van szüksége és a jelen viszonyok 
között nem nélkülözheti a magyar intel-
ligencia kipróbált, öntudatos és becsü-
letes tiezti karát. 

Az eddigi híradások szerint Cseh-
szlovákia a békeszerződés imperativ 
rendelkezése alapján tette meg az intéz-
kedéseket az elbocsátott magyar közal-
kalmazottak visszafogadása  iránt, mely 
intézkedés kapcsolatos a kisebbségek 
védelmével, amint az a békeszerződés-
ben lefektetve  van. 

Ha ez igy van, akkor ugyanazon el 
járást kell követnie Jugoszláviának és 
Romániának. Nem lehet ugyanis kétséges, 
hogy a közalkalmazottaknak hosszabb-
rövidebb szolgálatuk arányában szerzett 
jogaik vannak s azért, mert az érvény 
ben levő törvények rendelkezéseit és 
Baját lelkiismeretüket tartva szemelőtt, 
a döntés előtt esküt nem tettek, bün-
tetni nem lehet. Viszont területeket, 
vagyonokat és óriási jövedelmeket egy 
államnak sem lehet birtokba venni és 
megszerezni anélkül, hogy a velejáró 
terheket is ne viseljék. 

A magyarság jól tudja, hogy iskolá-
inkat, kulturánk fejlődését,  nemzeti lé-
tünket,székely vármegyéinkben a magyar 
közigazgatást és igazságszolgáltatást a 
békeszerződés biztosítja. Ez tehát velünk 
szemben Románia részéről nem enged-
mény, hanem a szerződés biztosította 
jog teljesítése. 

A legutóbbi napokban bukaresti hír-
adások jelentették, hogy minisztertanács 
foglalkozott  az elbocsátott közalkalma 
zottak éa a nyugdíjasok ügyével. Kzideig 

csak annyi szivárgott ki, hogy a nyug-
díjasok éB közalkalmazottak feleségei 
nek és gyermekeinek nyugdíj iránti igé-
nyeit teljes mértékben elismerték, a 
közalkalmazottakra vonatkozó elhatáro-
zásokat azonban e pillanatban még nem 
ismerjük, bár lényegében alig lehet két-
ség a határozat tartama felől. 

Mi e kérdést igazságosan elbirálható-
nak csak ugy tartjuk, ha a közalkal-
mazottak kiküldöttjeivel közvetlen tár-
gyalásokat kezd a román kormány, mert 
oly rendkívüli az állapot és annyi nagy 
fontosságú  kérdés kerül tárgyalás alá, 
hogy az erdekeltek meghallgatása nél-
kül kielégítően elintézni nem lehet, 
annyival is inkább, mert ezideig az el-
bocsátott közalkalmazottak jövőbeli ma-
gatartását eem ismerjük. 

Elég talán e helyen rámutatni, hogy 
a vasutasok most, mikor az eskütételét 
követelik tőlük, arra kérték az illeté-
kes tényezőket, hogy küldöttségileg 
előzően érintkezésbe léphessenek a ma-
gyar államvasutak budapesti igazgató-
ságával. 

A vasutasok kérését a vaauúgazga 
tóság honorálta, mert teljesen jogos és 
indokolt a tisztviselők kérése, hogy 
elóbb a Máv. igazgatóságával tárgyalja-
nak, majd a román királyságbeli vasúti 
viszonyokat ismerjék meg. 

A magyarság még mindig nem kapott 
programmot, sem Maniuéktól, sem Ava-
rescuéktől. Homályos éB tartalom nélküli 
üres ígéretek voltak azok, melyeket a 
magyarok maszlagul kaptak, de tette-
ket bizony nem láttak. Ily körülmények 
között teljesen érthető, hogy a magyar-
ság a jogfolytonosságot  keresi s lelkét 
a régi államhűség uralja, mert eddig 
nem látott uj államjogi rendezést, sót 
sorsa iránt a legteljesebb bizonytalan-
ságban van. Egymagában ezt a mozdu-
latlanságot, ezt a várakozó álláspontot, 
melyet passiv ressistenciának neveznek, 
nem lehet sem rosszindulatúnak, sem 
irredentizmusnak nevezni. 

A magyarság vár, hogy ismerje meg 
az eddig ismeretlen békeszerződés rész-
leteit, azokat a jogokat, melyeket a kö-
tött nemzetközi szerződés neki biztosit 
s a melyeket Románia törvényeibe be-
cikkelyezni fog.  Akkor sem vét az állam-
hűség ellen, ha mai várakozó álláspont-

ját még két évig megtartja, mert a béke-
szerződés ennyi időt engedélyezett arra, 
miszerint elhatározza, hogy itt marad-
jon-e román állam honpolgárnak, vagy 
régi hazájába térjen, esetleg uj hasát 
keressen magának. 

Az elrendezkedés folyamata  előre-
láthatólag most már kezdetét vesil. A 
békeszerződés ratifikációja  megtörténik, 
a diplomáciai viszonyt újból felvesslk 
az eddig ellenséges államok és a béke-
szerződés végrehajtása a valóságban ia 
látható lesz. 

Ezt várja a magyarság Romániától, 
melynek megnagyobbodott országát el-
rendezni és a békeszerződést végrehaj-
tani kell. 

Az első lépés bizonyára a közalkal-
mazottak és nyugdijasok ügyének ren-
dezésével kezdődik, mely előrelátható-
lag a Magyarország éB Románia között 
meginduló tárgyalásokkal fog  lebonyo-
littatni. 

Clemenceau lapja barátságosabb 
lett a magyarokkal szemben. 

Páris. A Homme Libre, Clemenceau 
lapja cikket közöl a Népliga munkájá-
ról. Felsorolja a Népliga nagy feladatait 
és megemlíti, hogy Kelet-Európát a Nép-
ligának kell lecsendesítenie. Már a leg-
közelebbi ülésen meg kell állapítani a 
magyar kérdés rendezésére vonatkozó 
eljárást. 

A cikk megemlíti, hogy a Népszövet-
ség működésének megkezdését nem 
Bzabad már tovább halogatni, mert az 
végzetes lehet. A magyar béke aláírása 
után fölmerül  majd az a kérdÓB, hogy 
szívélyes viszony létesül-e Páris ós 
Budapest kőzött. Miért ne remélje a 
francia  nemzet azt, hogy az uj Magyar-
ország külömbözik a Habsburgok abszo-
lutizmus alatti Magyarországtól és hogy 
ennek az országnak jövője lesz Euró-
pában. 

A magyarokat nem szabad mai elke-
seredett hangulatokon meghagyni, amely 
mögött ellenséges érzület van. Kérésfl-
ket a határreviziónál könnyen figye-
lembe lehet venni, mert hiszen a kérdés 
uj tanulmányozás alá kerül. A határki-
igazitási bizottságok működése bizonyára 

Veszek használt iskolai tankönyveket bármily mennyiségben, 
a legmagasabb áron 
Vákár könyvkereske-

dése Csíkszereda. 
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csillapítani fogják  az ország elkeseredett 
közhangulatát. A lap kiemeli, hogy a 
magyarok lelkülete nem hasonlít a né-
metekéhez, ők a szerződéseket tisztelet-
ben tartják. 

A lap egy másik cikke kívánatosnak 
tartja, hogy a főtanács  konciliáns maga 
tartást tanúsítson Magyarországgal szem 
ben, hogy ezáltal a franciák  megőrizzék 
a magyarok rokonszenvét. 

M i i szövetüknek tözoülese. 
Lemondott a vezetőseg. 

Csikszereda, juuius 18. 
A tusnádfürdői  birtokosok szövetkezete folyó 

évi juniua hó 15-én tartotta meg évi közgyű-
lését 1915—16. üzletéveiról. A háborús helyzet 
s közlekedési viszonyok miatt csak most volt 
megtartható a közgyűlés, miután a legutóbb 
1918. óvi október végére kitUzött közgyűlés 
éppen a forradalom  miatt maradt sikerteleu. 

A közgyűlés a tárgysorozatba felvett  zár-
számadás és felmentvény  felett  nem határozott, 
egyelőre egy három tagu bizottságot küldött ki 
annak átvizsgálása végett. Érdemlegesen a 
bizottság lő nap alatt megejtendő vizsgálata 
után fog  határozni. 

Több uj szövetkezeti tag vétetett fel,  kik 
időközben uj tulajdonokat szereztek a fürdőn. 

Miután Vajna István elnök meleg szavak-
ban emlékezett meg a háború alatt elhalt Mikó 
Bálint ny. főispán,  titkos tanácsos, volt fürdő-
szövetkezeti elnök, Kónya Károly tb. aleinök, 
Dr. Csiszér MiklÓB ig. tagokról, indítványára 
jegyzőkönyvben örökittetett meg mindhármuk-
nak emléke. Nevezettek, de főként  Mikó Bálint 
sok szeretettel csüngött Tusnádfürdón  s csak-
nem másfél  évtizeden át volt a szövetkezet 
elnöke s mint ilyen sok érdemet szerzett a 
fürdő  fellendítése  körül. 

A megejtett Igazgatósági és felügyelő  bi-
zottság tagválasztás eredménye az, hogy meg-
választottak elnöknek dr. Györgypál Domokos 
volt csikmegyei kormánybiztos, alelnöknek dr. 
tirQn János orvos, ig. tagoknak P «p András 
ny. tanár, dr. Blága József  brassói román gimn. 
igazgató, Keller István gyógyszerész, Aronsohn 
Rudolf  kereskedő, Székely Lajos körjegyző. 
Felügyelőbizottsági tagoknak Adler Alfréd  fény-
képész, Zatlukál József  építész, Dobrean Ale-
xandru vendéglős. 

Vajna István nyug. árvaszéki olnök kije-
lentette a gyillés kezdetén, hogy megválaszta-
tása esetén, bár a bizalmat megköszönné, de 
nincs abban a helyzetben, hogy tisztét meg-
tarthatná. Akozgyliíés érdemeit jegyzőkönyvbe 
örökítette meg. Dr. Kttnhle Tivadar ügyvéd és 
birtokos nem fogadta  el a felUgyelőbizottsági 
tagsági helyre történt megválasztását. 

A fttrdóigazgatói  állás betöltése előtt Alber-
tini Géza igazgató kijelentette, hogy az állásra 
tovább nem reflektál,  amely kijelentés után 
Zatlukál József  választatott meg, ki dij nél-
kül vállalkozott e tiszt betöltésére. 

Tusnádfürdő  ma nem valami irigylendő 
helyzetben vau; leégett a nagy gyógycsarnoka, 
főtere  romhalmaz, Stefánia  melegfurdője  gé-
pek, felszerelés  hiányában üzemen kivül áll, 
cukrászdája szánalmas helyzetben; a háború 
ott csaknem mindent tönkre tett Csak a ter-
mészet által adattak oly rendkivüli előnyök, 
melyek a fürdőt  minden időben széppé teszik. 

Sajnos a fenti  bajokhoz hozzájárulnak a für-
dő jelentékeny jelzálogi és váltó adósságai. 

Az iţj igazgatóságnak lesz föladata,  hogy 
Tnsnádfúrdő  lábraállittassék s ezért kíváncsian 
tekintenek működése elé. 

Kérdés, hogy a jelenlegi viazonyok között 
dr. Györgypál Domokos az elnöki tisztet elfo-
Jjpdja-e? 

„Mely nemzetplés" Budapesten. 
Bakarest. A Dimineaţa jelenti Budapestről: 

A Budapesten és Magyarország meg nem szál-
lott területén élő székelyek a következő fel-
hívást bocsátották ki: 

„A székely nemzeti párt társadalmi állásra, 
foglalkozásra  és politikai meggyőződésre való 
tekintet nélkül felhív  minden székely férfit  és 
nőt, hogy politikai céljaikért való küzdelmeink 
sikere érdekében csatlakozzék a székely nem 
zeti párthoz. Minthogy a magyar nemzetgyű-
lésre nem küldhettüuk képviselőket, mert köz-
pontjaink: Marosvasárhely, Szórfelyudvarheiy, 
Székelykeresztur, Csíkszereda, Gyergyószent-
miklos, Kovászna, Kézdivásárhely ós Sepsiszent-
györgy idegen uralom alatt vannak, — mint-
hogy a meg nem szállott Magyarország » ke-
resztény egyesülés, a kisgazdák, a demokraták 
és a negyvennyolcasok közötti harcok színhelye, 
mi székelyek pedig tulnjomóan kisgazdák, 
valamennyien jó keresztények vagyunk, — 
minthogy Kossuth színtiszta demokrata elveit 
fogadtuk  el, — minthogy Erdély mindig az 
igazi demokrácia hazája volt, elhatároztuk, 
hogy mostantól kezdve a székely nemzeti párt 
lesz a mi országgyűlésünk, melyben minden 
székely férfinak  és nőnek a székelység képvi-
seletében szabad szava lesz. A székely nem-
zeti párt nem kér helyet sem az országgyűlé-
sen, sem pedig a politikai pártokban miudad-
dig, mig vissza nem kapja hazáját, mert az 
ország nélküli képviselők olyanok volnának, 
mint a ló nélküli kocsisok. 

A székely nemzeti párt maga dolgozik és 
maga alkotja országgyűlését olyképpen, hogy 
minden egyes tagjának képviselői mandátuma 
lesz. Minden székelynek, minden nyilatkozata, 
vagy kérése ez elé a gyűlés elé kerül, mely 
a testvérek érdekében szükséges határozatokat 
fogja  hozni. 

Így tovább fognak  élni a halálra Ítéltek. 
Nem lesz elnök, sem pártvezér, mind egyen-
jogúak vagyunk s egyenlően szenvedünk, mert 
a székelység nem bizbatik már másban, mint 
Baját erejében. Blnökök és pártvezérek nélkül 
gyűlünk össze és megmutatjuk a világnak, 
hogy ha elveszítettük is hazánkat, nem veszí-
tettük el székely lelkületűnket. 

Mostantól kezdve a székn'y nemzeti párt 
esz a székelység tábora s ott tartja nemzet-

gyűléseit. Ne féljünk,  ne veszítsük el önbizal-
munkat." 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A Gyergyói Bank tőkeemelése. 

A Gyergyói Bank és Takarékpénztár Rész-
vénytársaság eddigi 600 000 koronás alaptóké-
, ét a hiteligények megnövekedése folytán 
1.500.000 koronára emeli fel. 

A pénzintézet Gyergyó legnagyobb bankja, 
mely közgazdasági életünkben igen nagy sze-
repet tölt be. Üzletköre rohamosan emelkedik, 
amiben PuskáB István ügyvezető-igazgató agi-
litásának oagy része van. 

A jelentékeuy összegű alaptőke emeléH 
ujabb bizonyítéka az intézet jóhirnevének, egy-
ben ékes tanúsága a gyergyói réBzek kedvező 
gazdasági fejlődésének,  melylyel ezt az inté-
zetet a székely bankok legelsői közé emeli. 

Alább közöljük az alaptőke emelésről a 
pénzintézet igazgatósága által kibocsátott hír 
detményt, melyet közönségünk figyelmébe 
ajánlunk. 

HIRDETMÉNY. 
A Gyergyói Bank éB Takarékpénztár R. T. 

Gyergyószentmiklóson, igazgatósága közhirré 
teszi, hogy folyó  évi juniua hó 13-án tartott 
rendklvUü közgyűlésen az alaptőkének az 
alábbi feltételek  szerint 600.000 koronáról, 
1,500.000 koronára való felemelése  határoz-
tatok el. 

FELTÉTELEK: 
1. A részvénytársaság alaptőkéje 600.0« 

koronáról 1.500.000 koronára emeltetik fel, 
4500 drb bemutatóra szóló egyenkint K 200 
n. é. teljesen befizetendő  uj részvény kibocsá-
tása által. 

2. Elővételi jog az uj résavónyekre a kö-
vetkező feltételek  mellett biztosíttatik: 

Egy régi részvény után egy uj részvény jár. 
Egy uj részvény átvételi árfolyama  27-> 

korona és ennek az összegnek folyó  évi ja-
nuár 1-től 6°/O-O8 kamata, melyből 2 0 0 koron;» 
a részvénytőke, 50 korona a tartalékalap gya-
rapítására, a fennmaradó  összeg podig rész-
vény előállításra fordittatik. 

3. Az elővételi jog folyó  évi junius lü-tol 
julius hó 13 ig bezárólag gyakorolható, Gyér 
gyószentmiklóson az intézet pénztáráuál, vag> 
Marosvásárhelyen a Marosvásárhelyi Búnk es 
Takarékpénztár R.-T.-nal a hivatalos órák alatt 
Ezeu határidő leteltével az elővételi jog meg 
szűnik. 

Aki az elővételi jogával élni kiváu, tartó 
zik részvényeit szelvény nélkül lebelyegzés ve 
gett, fent  megjelölt helyeken bemutatni ws az 
átveeudő részvények teljes árát Üu,t os kaiuit 
tokkal együtt befizeini.  A bemutatott részvé-
nyek lebélyegeztetnek és visszaadatnak, vak 
mint egyidejűleg az uj részvényekre vonatkozó 
elismervényt is kiszolgáltatja az intézet. 

4. Az uj részvények a regiekkei egyíor-
mán részesednek az 1920. üzleti év erednie 
nyében. 

5. Ha a régi részvényeH az elővételi jogot 
1920. julius 13 ig nem gyakorolja, ugy tekiu 
tetik, mint aki azzal óim nem kiván. 

Az igy megmaradó részvényeket a/ igaz 
gatóság az általa megállapítandó áron, de ueiu 
oicsóbbau. mint a régi részvényesüknek bizto 
sitott ár, szabadkézből eladhatja. 

A bemutatóra szóló ty részvények lehelő 
leg ez év folyamán  lesznek kiszolgáltatva, 
szelvényekkel együtt a korábban kiadott elis-
mervény ek bevonása ellenében. 

Gyergyószentmiklós, 1920. junius 13-án. 
As igazgatosag. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— H&zassag. Wöhrer-Almásy Ferdinánd 

tüzérazázados h tz^ssagot kötött Almásy Zsig-
mond csendőrt zrcdes ós neje Lázár Riza 
leányával, Alicevel Budapesten. 

— A kovasznai tanitógyülés. A kovász 
nai tanitógyülésen, melyen a megye minden 
részéből jelentek meg, 70 tanitó vett reszt és 
egyhangúlag elhatározta, hogy eskütevésról szó 
sem lehet, a többi tisztviselőkkel szolidaritás-
ban jár el és e célból bizottságot küldött ki. 
A gyűlés elismeréssel adózott az egyházaknak, 
hogy az elárvult iskolaügyet felkarolták. 

— Eljegyzés. •Toaephine Lupovici Piatra N. 
és dr. HmilovitB Salamon Borszék jegyesek. 

— A rendőrség figyelmébe.  A városi 
gyepmester a pöcegödröket a katonai gya 
korlótér mellett, közvetlenül a lakóházak há-
tánál és a kertek tőszomszédságában Salló 
Domokos zsögödi lakós földjén  teríti el, ami 
a környéken el nem viselhető bűzt terjeszt és 
a most beálló forró  nyári napokon a kolerá-
nak és más járványos betegségeknek könnyen 
meleg ágya lehet. Többek panaszára sürgős 
intézkedést kérünk. 



. C S Í K I L A P O K l . 
— Jönnek a MlnéMek. Amint már je 

leitiik, Fehér Imre színigazgató társulatával, 
Szászrégenból e hó végén városunkba érkezik 
és a CBaknem két hónapra terjedő sziniévadot 
julius 3-én a Vigadóban megkezdi. Közönsé-
günk nagy örömmel fogadja  a rég nem látott 
szinéBzeket, akik Csikszereda és vidéke mű-
vészetet és kulturát- kedvelő közönségének 
bizonyára igen sok kellemes estet fognak 
nyújtani. A társulat tagjai a következők: Fe-
hér Imre Bzinigazgató, Huber Ernő titkár, Sz. 
Kovács Gyula 'Igyelő, Fekete Árpád sugó, F! 
Csók Vilma soubrett énekesnő, Lá?zlóft'y  Ilonka 
drámai szende, Baranyai Manci naiva, T. Sze-
gedy M. énekesaő, Ben Rózsi anya és ko-
mika, Botos Blanka, Páll Vilma, Rónai Klári 
segédszinésznők, Fehér Imre hős és jeliem-
színész, Takács Antal operett bonvivánt, Szi-
gethy Antal baritonista, Légrády Pál táncos 
komikus, Sz. Kovács Gyula apaszinesz, Rácz 
Károly jellemBzinész, Stella Gida szerelmes 
színész, Katona László lírai szerelmes. Som-
bori Sándor segédszinész, Puskás Zoitan kar-
nagy, Szigeti Antalné karnagy, Rácz Károly 
diszletrendező, Solyom Korntlia pénztárosnő, 
KovácB György. Ezenkívül Fehér Imre újon-
nan szerződtette Görög Olga coloratur énekes-
nőt, Havassy Rózsi drámai színésznőt, Ha-
vassy Erzsi és Rettegi Blanka táncosnőket, 
Gáspár Iván, Szerény Jenő énekes színészeket. 
Szelvényberlet 20 előadásra: páholy 1840 K, 
oldalszék 420 korona, támiásszek 390 korona, 
körszék 320 korona, zártazék 280 koroua, er-
kély páholy 900 korona. Napi helyárak : oldal-
szék 23 K, támlásBzék 21 K, kordzék 17 K, 
zartszék 16 K, erkély ülőhely 12 K, erkély 
állóhely 7 K, földszinti  állóhely 12 korona. 
Bérelni lehet Pototzky Pál divatáru üzletében. 
Felkérjük a közönséget, hogy kiadó bútoro-
zott szobájukat Pototzky Pálnál bejelenteni 
szíveskedjenek, mert a közönség jóakaró tá-
mogatása nélkül a színészeket elhelyezni le-
hetetlen. 

— Az „Erdélyi Újság' Szvoboda Miklós 
könyvkereskedesében kapható Csikszeredábau. 

— A vasúti menetjegyek boribilis 
felemelése.  Május 20-án a vasúti menetjegyek 
árát 5 százalékkal felemelték,  junius hó 1-én 
a dijakat, mintegy 110 százalékával emelték 
fel  és erre junius 10 én megérkezett minden 
állomásra a 349. számú távirati rendelet, amely 
szerint a leuban beszedendő menetdijakat 3 
korona 30 fillérrel  kell elszámolni. Ez ismént 
80 Bzázalék áremelést jelent a már 110 szá-
zalékkal felemelt  áraknak. Vagyis rnaju-i 19 
óta közel 300 Bzázalékos emelése következett 
be. 

A tisztviselők fizetését  felemeli  nagy 
nehezen 40—60 százalékkal és erre 300 szá-
zalékos emelést varrt a közönség nyakába. 

— Az Oltáregyesület el6Ő beszámoló 
közgyűlését folyó  hó 27-én, vasárnap délután 
4 órakor tartja a polgári leányiskola zeneter-
mében. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Titkári jelentés. 3. Pénztári beszámoló. 4 In-
dítványok. Ezúton kéri az elnökség, hogy a 
tagok minél számosabban megjelenni szíves-
kedjenek. 1—2 

— Az aninai banyaszerenosétlenség. 
Az aninai bányákban hatalmas dinainitrobba-
aás folytán  óriási szerencsétlenség történt. 
Több mint 200 bányász lelte halálát és igen 
sok a súlyos sehesült. Kétszáz özvegy és 500 
icyermek siratja a családfőt  és kenyérkeresót. 
A rettenetes szerencsétlenség mólyen megren-
dítette Erdély egész közönségét. A vizsgálat 
folyik.  A segélyezési akció megindult. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. A. A kéziratokat köszönettel vettük. Alilielyt 

lehetséges, norát fogjuk  ejteni, azonban a szép iro-
dalomnak lapunkban sajnálatunkra kevés hely jut, 
inig a viszonyok nem javulnak. 

A román katonai paranosnoksig rendeletére 
kölöljük: 
A 3. számú módosított rendelet, 

amely hadműveleti területnek tekintett a 
Tiszáig terjedő egész területre vonatkozik. 

1910. Maiu 4 
Mi az erdélyi csapatok főparancsnoksága  a 

32. éB 57 hadicikkek II. függeléke  alapjan a 
hadsereg közbiztonsága és a basavédelem ér-
dekében 

1. Megtiltunk mindenféle  fegyvernek,  muní-
ciónak és robbanó szereknek a viselését. 

.2. Ily 
en nemű fegyvereknek  vagy muníció-

nak a tulajdonosok ezen rendeletnek a kihir-
detésétől számított 3 nap alatt elismervény 
mellett a legközelebbi katonai parancsnokság 
nak átadni köteles 

3. A kihágások felett  a hadbíróság fog  Ítél-
kezni és a bűnösöket 10 évi börtön és 10000 
(tízezer) leig terjedő pénzbüntetéssel fogja  súj-
tani. Ezen kivül külön — az életbe levó tör-
vények szerint, mint lázítók, kémek vagy haza-
árulók — tekintetnek. Amennyiben bebizonyo-
sodik, hogy a fegyverviselés  03 elrejtés a ro 
mán hadsereg vagy a román lakosság ellen 
való összeesküvés céljából történt. 

4 A bűnrészesek ós a titoktartók, akiknek 
a közreműködésével elősegittetett a fegyver-
elrejtés, ép ugy leBznek megbüntetve, mint a 
főbünösök. 

5. E rendelet elleni kihágásokat, a királyi 
biztosok, a hadbírók, a térparancsnokok, a 
csendőrtisztek és bármily bírósági tisztviselők 
fogják  megállapítani. 

6. lv.en rendelet az újságokban kihirdetendő, 
a hadbiróságok, a térparancsnokságok, a csend-
órlaktanyák és a községházaknál kifüggeszten-
dő azonkívül dobszóval is kihirdetendő. 

K rendelet végrehajtása jegyzőkönyvileg 
állapítandó meg. 

E rendelet a formalitások  teljesítésétől Bzá-
mitott három nap után hajtandó végre ÓB csak 
azokkal szemben, akik e három napi terminus 
után bűnösöknek találtatták. 

Ugyancsak a parancsnokság által kiadott 
első 3-as számú rendelet intézkedései, amelyek 
ellenkeznek e rendelettel, abban a percben mi-
kor e rendelet életbe lép, — hatályon kivül 
helyeztetik. 

Kelt a nagyszebeni parancsnokságnál. Mu 
május 4 én 1919. 

Az erdélyi csapatok parancsnoksága: 
Mardaresou tábornok. 

PanaiBtesou tábornok, 
vezérkari főnök. 

3É3rt@eitós. 
Az egész Erdély és Bánát területének. 

A nyugati front  parancsnoksága tekintetbe 
véve egyfelől  azt, hogy sok erdelyi és bánáti 
lakos különböző okokból a fegyverek,  muníció 
és robbanószerek beszolgáltatására vonatkozó 
3-as számú és a 3-as számú módosított rende-
letnek eleget nem tettek, másfelől  meggyőződ-
vén a nép csendes viseletéről, a katonai parancs-
nokság arról, hogy a még, a lakosságnál lévő 
fegyver  munició és robbanószerek a büntetés-
től való félelemből  nem szolgáltattak be, te-
kintetbe véve továbbá azt, hogy a fegyver  és 
munició beszedésének nincs más célja, mint a 
rendnek és népuyugalmanak a biztosítása, tu-
domására hozza a parancsnokság az egész 
lakosságnak, hogy a rendelet kihirdetése nap-
jától számított (terminus) határidő tűzetik ki, 
mely idő alatt mindenki a tulajdonában levő 
fenti  lőszereket a legközelebbi csendőrőrsnél 
BzolgáltasBa be anélkül, hogy az illetőknek a 
legkisebb bántódása lenne. 

Az ilykepen beszedett fegyverek  és muní-
ciók a C6endőrórsöknél oly felírásokkal  látan-
dók el, amelyen rajta legyen a tulajdonos neve, 
lakhelye, a fegyver  és munició minősége a célból 
hogy ezek a tulajdonosnak annak idején vissza-
szolgáltathatok legyenek. E lőszerek a csend-
őrszárnyak parancsnoksága által a VI. és VII. 
hadtestek központi lőszer-raktárába helyzen-
dók el. , 

Ezen értesítésben előirt 20 napos hatandő 
lejárta után megint hatályba* lép a 3. számú 
módosított rendelet. Ami a vadászfegyvereket 
illeti, miután azok be lesznek szolgáltatva a 
fentirt  módon, visszaadhatók azon tulajdonosok-
nak, akiknek már van vadáBz- és fegyvertar-
tási'engedélyük és azoknak, akik a csendőr-
szárnyparancsnoksághoz olyan írásbeli kéréBt 
adnak be, mely az alábbiakban írottakat tar-
talmazza : 

ni A kérelmező neve- ós utóneve. 
b) Lakhelye. 
c) Kapott-e már visBza fegyvert? 
d) Indokok, amiért a fegyver  visszaadását 

kéri. 

e) a tulajdonos kötetezi magát, hogy a fegy-
vert saját mBga fogja  használni éB egyáltalán 
soha idegen kézbe nem fog  kerülni. 

E kérések a csendőrörsök által a szárny-
parancsnoksághoz, a szárnyparancsnokBágtól a 
zónához legközelebb eső hadosztály parancs-
noksághoz lesznek felterjesztve,  amely parancs-
nokság fog  dönteni a kérés ügyében, amely 
parancsnokság a megadott fegyverengedélyek-
ről nyilvántartást vezet. 

A csendőrszárnyak a fegyvermegadása  irá-
nyában a hadosztályhoz felterjesztett  vélemé-
nyezéssel terjeszti fel. 

Kelt a mai napon, 1920. évi május 20 án, 
a nagyszebeni katonai parancsnokságnál. 

A nyugati front  parancsnoka: 
Vaitoianu sk., tábornok, 

hadtest parancsnok. 
St. Popesou sk. ezredes, 

vezérkari főnök. 

I 
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Ş FOOOBVOS • 
Ş Rendel naponta délután 2—6 orálg. 
ţ Csikszereda, Mikó-utoa 84. siám. ^ 

MÉNKAPTÁRAK 
3 as országos-méretU kaptárak és 
keret-lécek korlátlan mennyi-
ségben kaphatók az 1-2 

ELSŐ CSÍKSZEREDAI FAÁRU BÚTORGYÁR ÉS 
KERESKEDELMI VÁLLALAT R.-T. CSÍKSZEREDA. 
Egy Ügyes t £ a 4 s s e g é & « t magas 

díjazás mellett ftgoaBAl  l l k l l -
8£A8 Antal Ferenc tímár meBter, 
Csikkozmás. •2-3 

Sz. 1057 — 1920. 
Hirdetmény. 

Alattirt elöljáróság közhirré teszi, 
hogy Csikszentdomokoson, a középtizi 
határbirónál 1920. évi junius hó 1-töl 
fel  van fogva  1 drb 6 éves szürke szörtl 
kanca, a bal tomporán H. A. bélyeg 
van. 

Ha 8 nap alatt igazolt tulajdonosa 
nem jelentkeznék, az állat 1920. évi 
julius hó 5-én d. e. 8 órakor, a osik-
Bzentdomokosi községházánál készpénz 
fizetés  ellenében eladatik. 

Gsikszentdomokoson, 1920. évi ju-
nius hó 6-án. 
Sólyom Ferenc, Kurkó Sáudor, 

k. jegyző. biró. 
S i e v e a e t S a S i i l l á é t k o i M 

gyermektelen özvegyasszony. Cim 
megtudható a kiadóhivatalban. 

Egy elegáns angol férflszoba  tel-
jes berendezés költözködés 

folytán  eladó. Cim akiadóhivatalban. 
R O M A N 1 A. 

POLITIA DE STAT MERCUREA-CIIC. 
Nr. 780—1920. 

Publicatiune. 
In conformitate  cu ordinul No. 37/a) co-

mandantului trupelor de vest sa aduce la cu-
noştinţa generala urmatoarele: 

Ministrul de razboiu fiind  informat  ca B'a 
anuntat o convocare la o întrunire sau con-
gres al voluntarilor ardeleni, sa face  CDnoBCUt 
ca nu sa admite nici o intrunire de cetateni 
grupaţi sub ori-ce titulatura militara, intrucat 
întrunirile militarilor B'au acelea ce sa fac  in 
numele unei organizaţii militare sunt complect 
interzise de legile si regulamentele militare. 

M. Ciuc, la 18 Iunia 1920. 
total politiei. 



4-fc  oldal. C S I K I L A P O K 25. ai fan. 

Csíkszeredában, Rákóczi-utca 4 sz. 
slatt lévő férfi-  és női divat-
üzletemet, családi okokból kifolyó-

lag sürgősen eladom. Székely Ödönné. 

Egy teljesen uj Üít&$ 
külön fűtőkészülékekkel  és csöve-
zetekkei, f m t & a y e e  £ « « b o l A d é * 

Cim a kiadóhivatalban megtudható. 2—2 

Ha bútort akar vásárolni, 
ue sajnálja az utat Marosvásár-
helyre 0s teldxntee zziegr 

S Z É K E L Y É- RÉTI 
tírdélyrÓBzi Bútorgyár K.-Társa-
ság hatalmas szépen berendezett 

BUTORTERMEIT 
Nagy választék egyszerűbb ós 
egész tinóm bútorokban, jutányos 
árak, Bzolid kiszolgálás. 18— 

W 

I 
Van Bzerencsém a tisztelt vevő közön-
ség tudomására adni, bogy elvállalok 

GRANIT, MÁRVÁNY, TRAKHIT 
SÍRKÖVEKET 

bármilyen kivitelben, elsőrendű és több-
féle  minóségü kövekből, francia  malom 
kövekből, úgyszintén sirkövekból, min-
den méretű malom kövekből nagy rak-
tárt tartok Csikzsögödön saját lakáso-
mon. — Ugyanott felvétetik  ©—© 
Icóüaraeró segréd. ÍOO ko-

l ona napidíj mellett. 
G A Á L K A L M A N , 

képesített kőfaragó  mester, Csíkasögödóu. 
6-s 

1 

I 
K U M A N 1 A 

POLITIA DE IdTAT MERCUREA-OIUC. 
Nr. 761-1920. 

161—1920. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

A várdotfalvi  és taploczai közbirto 
kosságok, a taploczai és csikszeredai 
egyházi erdők 2848 2 kat. hold kiter-
jedésű erdő kerületére üresedésben levő 
II. oszt. erdószolgai állásra, Csiksze 
reda székhelylyel pályázatot hirdetek. 

Az erkölcsi és orvosi bizonyitvány-
ynal felszerelt  kérvények, az alulírott já 
rási erdőgondnokságnak címezve folyó 
évi jtiniUB hó 25-ig benyújtandók. 

Az 1620. évi javadalmazás összege 
2350 korona és a földerített  kihágások 
bői a kárösszeg V, a. 

Részletes feltételek  az alulírott já 
rási erdőgondnokságnál megtudhatók. 

Mercurea-Ciuc, la 16 lunie 1920. 
I. Pop, 

rendőrségi (önök. 

Itteni raktárunkba átadva 
megveszünk minden meny-
nyiségü h a s z n á l t , de jó-

k a r b a n l e v ő 

OLAJOSNORDÓT. 
SZÉKELY GAZDÁK SZÖ-
VETKEZETE FIÓKJA 

e-s 

I o - 2 v £ ! 

Tisztelettel van szerencsé.m értesíteni, Csikvármegye kö-
zönségét. hífgy  Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a. egy a 
modern technika követelményeinek teljesen megfelelő 

épület- és d i s z m ü - b á d o g o s műhelyt 
rendeztem be. Elvállalok különösen toronyfödeseket, 
amelyhez saját hordozható álványom van, továbbá min-
dennemű konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről költségvetést ós tervet díjtalanul 
készítek. — Szives pártfogást  kér, kiváló tisztelettel: 

BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmü-bádogos, Csíkszeredában. 
• C Ordafösó-ÜBtök  oineaósót a legpontosabban elkészítem. 

Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! Jutányos árak! 

Keresek m e g v é t e l r e modern 
cement-cserépgépet. 

V A S S , Gr " X - ! L E S E T T K I S Z . 

Mindennemű ruhákat, fonal,  plü«, selyem 
í e s t á s á t , 

báli toilett, paplan, függöny  és kézimunka 
tisztító gyüjtődémet megnyitot tam 

T a r e a l S é . n d . o r 
divatáru-üzletében Csíkszereda, Főtér. 

G y á r é e f<5"üzlet  B r a s s ó 
STftftb  ,4a4©r, 

(,'BÍOÍ. iák-ul cu s/. (a volt cu vorka-gjín bau). 
1-VÍ8 

Mész eladás nagyban 
Csíkszentdorookoson Sztávrosz Mik-
lósnál, kisebb tételekben Csík 
szeredában Erzsébet ut 21. szám alatt 
Koczkás Bélánál. •J-Ö 

[aHBlBt5HBia51ÎBJB51ISlil51iBlBl^faişl^j[iăţ 

Clsd Csíkszeredai Faáru Bútorgyár és Keres-
pályázatot ixixtiLet «g-y 

ÉLELMEZŐ 
állásra, ki vállalja egyelőre 26—36 
munkás részére a napi élelmezést 

k & a t i a k e s e l é a a e l . 

Ugyanott 4 középiskolát végzett 
T A N U L O K 

müasztalos kiképzésre 
f e l v é t e t n e k . 

Csíkszereda, 1920. évi junius 10-ón. 
ERÖS FERENC, ügyv. igazgató 
iBlÎHiBiaÎăi^lHMtBaiMaiHBnifllBl 
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Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébel 
Csíkszereda rend. tan. város bor, sör és szesz nagybani raktára 
Városház utca 4. szám alatt állandóan raktáron tart 

szavatolt 96u os finomított  szeszt, valamint az összes rum-
és likörfeléket,  e?llvórium, borsepró, cognac és törkölyt, 

a legfinomabb minőségben hegyaljai borokat 
és naponta friss  töltésű maláta sört, 

viszonteladóknak a legolcsóbb napi árakon számítva árengedménnyel. 
Szives pártfogást  kérve, maradok tisztelettel 1 7 - M 

S z á c a a / t © E i n ő , S S i E S ^ i S S S 
Csikszereda r. t. város korlátlan italmérésének üzletvezetője 

C s i k s z e r e d a , Városház utca 4. szám (Régi postaépület). 

I 
• 
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/ f ERTESITES C s i k B z e r e d a v i d é k e n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g é t t i s z t e l e t L o l 
1 é r t e s í t j ü k , m i s z e r i n t R á k ó o z y - u t o a 1 2 s z a m a l a t t e g y 

BÁDOGOS ÜZLETET NÍ1T0TTÜNK. 
IfcalctÓJroXL  t a r t v m l E : Konyhaedónyeket. fürdőkádakat  és takaréktüz-
helyeket. 3 C é e z l t ű L n J c xxiesre:nd.eléere épület bádogos munkákat, 
fürdőberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. - Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellutt pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönBÓg szives pártfogását,  teljes tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 
8-M 

üyonutott Vákár könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 
Owznnt: Coi—Ista. 




