
XXXII. évfolyam. Cskszereda, 1920 1. s . 

CSIKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI Í2S TARSADALM1 HETILAP. 

-le-ieeitóség: Mikó-utca 17. b. sz. (Földszint). 
Kiadóhivatal: 

vakar könyv-oa papirkereakedeae Csíkszeredán. 
u>va a hirdetések én előfizetési  dijak küldendők 

Megjelenik minden vaiárnap 

események újból aggasztó u cai illa 
tetesekké éa véres összeütközésekké 
1 iju lak. A bolsevizmus letörete urán 
oly erős volt az egyeb.<ent énheiö reak-
»•!;>. hojîy a magyar kormány még nem 
iadott úrrá lenni fölötte.  Eleinte nem 
veitek erős kézbe n kormány gyeplőjet 
v közben annyira megerősödött a reakció, 
h >i:y a jelenlegi kormány csak a leg 
iiiigţobb nehezségekkel képes a közren-
det ós belbékét fenntartani-

Most végre miuilia gyökeres fordu 
•ut következett volna be a magyar po'i-
utikabau. A legutóbbi zavargásokat a 
kormány a legnagyobb eréllyel fojio-ta 
ui, az Éoredö Magyarok Egyesüíeiet tvţi-
oszlatta és a tiszti különítményedet eifo 
gatta. 

Az ország ezer sebbűi vérzik, olyan 
KApet mutat, mint a halálos betegség-
ből lábbadozó, de járni mag nem tudo 
beteg, ki támogatásra szoru1, hoíy uj 
detre kelhessen." Magyarországnak ina 
annyira szüksége van a belső konszoli-
dieióra, mint talán ezeréves történelme 
alatt soha. 

A magyar kormány eddig játékszere 
v rlt az egyes csoportoknak, ka'onaiak 
nak es polgáriakuak egyaránt, amelyek 
e„'y ev óta állandóan a katonai dikta-
túrát akarták életbeléptetni. Ma ugy tet 

hogy ezeknek a kísérleteknek » 
kormány a napokban adta meg a kegye 
ic'indöfést. 

Iiindet és normális életet c-iak erős 
k .zzel lehet csinálni. Ezt bizonyította be 

legutolsó év erélytelen ve«etese. A 
kormány azt rémé.hetto, hogy a viszo-
nyok maguktól fognak  konszolidálódni, 

& feltevésbea  keservesen csalódott 
Ki kell lépői arra az egyedül helyes 

u ra, hogy a kormányzást egy minden 
í'iriból alkotott koalíció vegye é* 
v e z e s s e k e r e s z t ü l az országot 
a krízisen. A koalícióban részt kell ven 
ai .- minden régi pártnak, beleértve ter-
mészetesen a szociálistákat in, akik né! 
Ui oem képzelhető el a béke és a fej 
i'J'les. 

Ma már ugy néz ki a politikai hely 
2 hogy ezt a koalic.ót sürgősen meg 
k< ü szervezni és erős kézzel kell útját 
v*s'ni a katonai diktátorának, mely u j a b b 
felfordulást  és Magyarország végvesze 
delmét is jelentené. 

legégetőbb teendő a magyar béke 
ratifikációja,  ezt tudják a most uralkodó 
Partok is. Kitifikáció  nélkül béke és 
normális élet el nem képzelhető. A ma 
Ky»r nemzetgyűlésnek kell anctj polití-

Kelelós szerkesztő :> Dr. ELTHES GYULA. 
Laptulajdonos VÁKÁR L. 

Rió fizetési  ér : Egész évre Lei. (Külföldre  80 L) 
Félévre 24 Lei. Negyedévre 1*2 Lei. Egyes Blám 1 L 

Kéziratok nem adatnek vissza. 
Hirdetési dijak a l e g o l o i ó b b a n BZámittatnak 

kai belátása és érzéke legyen, bogy ezt 
a fájdalmas  aktust mihamarabb elvegezze 
és megjavítsa a belső helyzetet. 

A legutóbbi események azt látszanak 
igazolni, bogy a kormánynak végső és 
eltökélt szándéka úrrá lenni a rendbontó 
elemek fölöt'.  A békeszerződés becik-
kelyezéséről szóló törvényjavaslat ott 
fekszik  a nemzetgyűlés előtt és elhihető, 
hogy elfogadása  csak napok kérdése. 
Ht ez megtörténik, el kell következnie 
a békés kibontakozásnak, mely hivatva 
lesz Magyarországot visszaadni önmagá 
nak és az egészséges fejlődésnek. 

A fogyasztási  szövetkezet 
közgyűlésé. 

Nagyarányú árubeszerzés. 
Csíkszereda, november 19. 

A Csiki Lapok szóvatutte a ti.-zUiseíök fo 
gyusztási szövtukezetenél régebb idő ot;i tapasz-
talható áruhiányt, ami a szövetkezet működé-
sét megbénította. Keriuh. az igazgatóságot, ho^y 
az árubeszerzés szervezese erdekében hívja 
össze a közgyűlést.- Örömmel árhpitjuk meg, 
hogy a közgyűlés összehívása megtörtént. 

A vasárnap délután megtartott közgyűlésen 
dr. Bocskor Bila elnökölt. A közgyűlés tapin-
tatos vezetésóért éa a mindvégig conciliauB 
magatartásért dr. Bocskor B*la eluököt elis-
merés illeti meg, mert pártatlan magatartásá-
val lehetővé tette, hogy a netáni személyi el-
lentétek kikü.szöböltess;nek és a szövetkezet 
fellendülése  megalapoztasáék. 

Az igazgatosag a Hmgya központból vaió 
kilépést szűkségesnek tartotta azért, hogy u 
szövetkezet Önállóan és függetlenül  irányíthassa 
az árubeszerzést. A Hangya ugyanis utóbbi 
időben nem tud árut küldeni. A kérdéshez 
hozzaszólottak Hajnód Ignác, dr. Élthes Gyula 
es Kovács J >00, kiknek indítványára a köz 
gyűlés egyhangu'ag kimondotta, hogy á Hangya 
budapesti központjából a változott politikai 
viizooyok miatt kilép ugyan, de a nagyeoyedi 
Hangyaközpontnak, mely az erdélyi szövetke-
zetek központjának tekinthető, továbbra is tagja 
marad. Az alapszabályok értelmében ugyanis 
a szövetkezetnek azon esetekben, mikor a 
Hangyakö^pont uem küld kellő mennyiségű 
arut, teljesen szabad keze van az árubeszer 
zést illetőleg ós igy a szövetkezet, mint az 
enyedi központ tagja, minden akadá'y nélkül 
igenybevehet bármely más beszerzési forrást, 
viszont az enyedi központ a maga hatalmas 
azervezetével később mindenesetre jó és olcsó 
áruival bőven fogja  ellátni a szövetkezetet, amint 
azt kevésbbé mostoha viszonyok között ré-
b ibb is tette. 

A szövetkezet tisztviselőinek fizetésrende-
zése után beható vita indult meg az árubeszer-
zést illetőleg. Egyértelmű volt a vélemény 
affelól,  hogy a szövetkezet nagyobb mennyi-
ségű árut csak ugy tud beszerezni, ha az ügy-
vezető-igazgató személyében cgés.2 embert állit 
a szövetkezet élére, aki más iraoyban nincs 
lékötve s egész munkásságát árubeszerzésre 
és a szövetkeztt vezetésére fordíthatja.  Cseh 
István ügyvezető-igazgató, ki tisztet csak át-
menetileg és kötelességből vállalta, már a vita 
megindu ása előtt tisztéről lemondott s maga 
helyett Botár peJát ajánlotta, kit a közgyűlési 

egyhangúlag ügyvezető-igazgatónak megválasz-
tott és- aki e tisztet el is vállalta. 

Ezután Cseh István dr. Élthes Gyula fel-
kérésere a i-zövetkezet vagyoni állását ismer-
tette, mely elég kedvezőnek mondható, azon-
ban a kialakult vélemény szerint a szövetke 
zet mégsem rendelkezik elegendő tökével ah-
hoz, hogy a mai viszonyok között erőteljes 
árubeszerzési akciót indithasson. 

A szükséges alaptőke megszerzése céljából 
a közgyűlés dr. Élthes Gyula indítványára ki-
mondotta, hogy a vármegye magánjavainak 
igazgatóságát felkéri  a pár hónappal előbb 
visszafizető:  r. 5000 lei ujabb jegyzésere. Ugyan-
csak a dr. Eithes Gyula indítványára kimon-
dotta a közgyűlés, hogy az üzletrészek mini-
mumát öt darabra emeli fel  s azok értékét a 
mai 10 lei helyett darabonkint 20 leiben álla-
pítja meg, minek folytán  mindazon üzletrésze-
seknek, akik jelenleg nem rendelkeznek öt drb 
üzletrésszel, december o-ig ki kell egészíteniük 
üzletreszeiket ezen számra s azok értékét 
ugyanezen időig a szövetkezet pénztárához be 
kell tizetniök, mert ellenkező esetben jelenlegi 
üzieireazeikuek értéke vissza fog  fizettetni  és 
megszűnnek a szövetkezet tagjai lenni. 

Minthogy a közgyűlés a régi üzletrészek 
értékét is 10 leiről 20 leire emelte fel,  decem-
ber ö-ig minden darab utáo az üzletrészeknek 
10 leit kell befizetniük  a szövetkezet pénztá-
rába, mert elleukező esetben üzletrészek ér-
téke a pénztár által vissza fog  fizettetni. 

A közgyűlés egyedül ezt a módot találta 
alkalmasnak arra, hogy megfelelő  tőkéhez jus-
son és elegendő árut szerezhessen be a szövet-
kezet. A szövetkezet az üzletrészek számának 
és ertékének felemelésével  igen jelentékeny 
tőkéhez jut, mely minden valószínűség szerint 
elegendő lesz ahhoz,'bogy tagjait elsőrendű 
életszükségleti cikkekkel elláthassa. 

Beható tárgyalás alá került az az igen fon-
tos kérdés is, hogy a szövetkezet — tekintve 
tagjainak igeu nagy számát — a mai nehéz 
szállítási és árubeszerzési viszonyok között 
egyes cikkeket nem tud oly mennyiségben be-
szerezni, hogy abból minden tag részesülhessen. 
Ez pedig ujabb sérelmeket idézne elő. Elkerül-
hetetlenül szükségesnek mutatkozott tehát, 
hogy egyelőre Qfr-  tagok ne vétessenek fel.  B 
célból a közgyüléB Dajbukát Jakab indítványára 
egyhangúlag kimondotta, hogy a szövetkezetbe 
uj tagokat átmenetileg, mindaddig, mig az áru-
beszerzési és szállítási viszonyok enyhülnek, 
nem vesz fel  és minden erejével arra fog  töre-
kedni, miszerint fontos  élelmicikket (cukor, kávé 
stb.) oly mennyiségben szerezze be, hogy azok-
ból minden tag fejkvóta  szerinti adagokban 
igazságosan részesüljön. 

A BZÖ vetkezet igazgatósága számit arra, 
bogy a jelenlegi üzletreszesek a megállapított 
minimumom felül  is fogoak  üzletrészeket je-
gyezni, mert most legfontosabb  az, bogy min*' 
nagyobb tőke álljon rendelkezésre, mert csak 
ez esetben lehet kellő mennyiségű árut besze-
rezni. 

A közgyűlésen meglátszott, hogy a szövet-
kezet fellendítésének  ügyét minden tag szivén 
viseli. Erős a meggyőződésűnk, hogy az uj 
tőke bevonásával a szövetkezet képes lesz tag-
jait olcsó és jó áruval ellátni. Az üzletrészese-
ket azonban figyelmeztetjük,  bogy a felemelt 
üzletrészek értékével együtt, közvetlenül a 
szövetkezet pénztárába sürgősen fizessék  be, 
nehogy jogaikat elveszítsék. 



olda 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Jönnek a fink:...  Mozgalmas az utca 

képe. Nagy esapatqţcban újoncok vonulnak be, 
a 20—21 éves fiuk,  nemzetiségre való külőmb-
8Óg nélkül. Ezúttal történik először, hogy ma-
gyar fiuk  a román hadseregbe vonulnak be. 
Az osztrák helyett a román parancsol felettük. 
A fiuk  nagy része már keresztül ment a háború 
ttiz- ÉB vérkeresztségén, mert hiszen java része 
18—19 korába már be volt vonulva s megjárta 
a Doberdót, a szerencsétlen végű Piavet éa 
még sok más frontot.  Hogy milyen katona á 
magyar, arról nem beszélünk. Legjobban az 
ellenségei ismerték meg. Eiszánt, hós, köteles-
ségtudó. De meg kell b'.csülni, bánni kell vele 
tudni Az osztrák évszázadokon át nem tanulta 
meg azt, csak a nagy világháborúban. Ha Bor-
sunk az lett, hogy fiaink  az osztrák helyett 
most román hadseregbe szolgáljanak, ugy a 
legkevesebb az, amit részünkre kérhetünk: 
emberséges és egyenlő bánásmódot velük 
szembe. Ha a román államnak szüksége van 
a székely-magyar katonákra és azok vérére, 
ugy tekintse őket egyformának,  küzdje le a 
faji  gyűlölködést és részesítse abban az elbá-
násban, amelyben a kötelességüket teljesítő 
egyéneket részesíteni kell. A hadsereg egysé-
gének, erejének fognak  szolgálatot tenni vele, 
ha minden katonájával, nemzetiségre való te-
kintet nélkül egyformán  bánnak. 

— Értesités. Szabó Jenó hírneves erdélyi 
irónk folyó  bó 13-ára tervezett irodalmi es-
teije közbejött akadályok miatt december hó 
4-én fog  megtartatni városunkban. A jeleB iró 
.Legújabb verseinek" szavalásával, valamint 
tréfás  versek éa „Művészeti irányzatok' cimü 
felolvasásával  kiváló inüelvezetet fog  nyújtani 
az ideális szépségek iránt érzékkel bíró s azo-
kért lelkesedni tudó közönségnek. E programot 
a helybeli műkedvelők igen kellemes betétek-
kel fogják  még élvezetesebbé tenni. Nem győz-
zük eleggé hangsúlyozni, hogy aki gyönyör-
ködni tud a poézisnak a lelkeket jobbá, ne-
mesebbé idomító szépségeiben, ragadja meg 
az alkalmat s jöjjön el az estélyre, ahol azon-
kívül, hogy önön lelkének szerez örökre fe-
lejthetetlen pillanatokat, másfelől  egy, a köitói 
sors kálváriája alatt roskadozó kilenc tagu csa-
lád vállairól segíti leemelni irgalmas cseleke-
detével az elképzelhetetlen nyomorúság kinos 
keresztjét. Előjegyzések Vákár könyvkeres-
kedésében eszközölhetők. 

— Házasság. Filó Károly kereskedő Csík-
szeredából folyó  évi november ho 14-én tar-
totta eljegyzését Vajda Antal unitárius iskolai 
igazgató és neje Bedó Gizella leányával Jolán-
kával,. Homoródalmáson. 

— Ahonnan nincs visszatérés. A kor-
mány rendeletet adott ki, amely szerint azok 
nak, akik Amerikába kértek és kaptak útle-
velet, az ország területére nem lehet többé 
visszatérniök. A prefektura  a kormánynak ez: 
a rendelkezését most tette közzé. Ez az érde-
keltek között érthetóleg nagy elkeseredést 
váltott ki, mert az Amerikába távozók között 
sokan vannak olyanok, akiknek családjai és 
hozzátartozói itt maradtak a akik ezen ren-
delkezés szerint nem térhetnek vissza hozzá-
tartozóikhoz. 

— A szomszéd községek egyesitese 
Csíkszeredává!. Fenti cim alatt a Csiki La-
pok előző számában egy közit mény jelent meg, 
mely közlemény Zsögöd és Csiktaplocza közsé-
gek Csíkszeredához való bekapcsolásának 
tárgyalás alá vételét jelzi. A közleménynek 
azon részére, hogy a községek és azoknak kép-
viselőtestületei milyen álláspontot foglalnak  el 
a csatolás kérdésében, Taplocza nagyközség 
részéről előre is jelezhetjük, bogy az egyesí-
tésnek ugy a község, mint a képviselőtestület 
a végletekig ellene lesz. Taploczának most is 
fennállanak  alapos és fontos  okai, hogy Csík-
szeredához ne csatoltassék, sót ezek az okok 
a háború után szaporodtak és erősödtek. Egy-
előre ennyit általában, bővebb felvilágosítást 
a megkezdendő tárgyalások eredményei fognak 
nyújtani. Csiktaplocza, 1920. évi november hó 
19-én. Több képviselőtestületi tag. 

— Halálozás. Lacz Sándor csikszered ii 
törvényszéki irodaigazgató 54 éves korában 
november 18-án, hosszas szenvedés után meg-
halt. Lacz Sándor a háború alatt magas kora 
dacára önkéot jelentkezett szolgálatra és hosszú 

C S I K I L A P O K 
ideig a harctéren volt. Ezelőtt mintegy 2—3 
hónappal szívszélhűdés érte, mely most halá-
lát okozta. Halálát felesége  Jankovich Viktória 
tanítónő, szülei Lacz János és Nagy Borbála, 
valamint kiterjedi rokonság gyászolják. Teme-
tése 2C-án délelőtt barátai ós jóismerőaei alta-
láoos részvétele mellett ment végbe. Hült te-
temét a csikazentléleki sirkertben helyeztek 
örök nyugalomra. 

— A húsárak esése. A korai tél, a ta-
karmány drágasága és pénzhiány miatt a szar-
vasmarhák és sertések ára igen nagyot esett. 
Ez az áresés még mindig tart. A szomszéd 
városokban a húsárak tartósan leszálltak, a mi 
városunkban is indokolt, ahol-10 leiért adják 
kilóját a marhahúsnak. Falun összeállnak az 
emberek és a közösen levágott állatok húsá-
nak kiíója mindössze 3—4 leibe kerül. A mé-
szárosoknak tehát uj és alacsonyabb árszabást 
kell előírni; 

— Felhívás, A Csikszeredai Dal- ós Zene-
egylet vezetősége kéri mindazokat, kik az egye 
sülftnek  működő tagjai s továbbra is azok 
akarnak maradni, valamint azokat, akik a jö-
vőben müködó tagok akarnak lenni — folyó 
évi november hó 22-ig a Vákár könyvkeres-
kedésében kitett ivon sajátkezű aláírással je-
lentkezni szíveskedjenek. Ettől a jelentkezés-
től függ,  bogy az egyesület működését meg 
tudja-e kezdeni vagy nem. 

— Kosaras táncestély Csekefalván 
A csikcsekefalvi  iparos ifjúság,  1920. évi no-
vember hó 27-én (szombalon), az O.vasókör 
nagytermében, a háború a'.att elvitt 3 ik harang 
javára zártkörű kosaras táncestélyt rendez. 
Rendezők : Gaál Veronika, Veress Ilonka, Bar-
tók Sándor, Gal János, Hadnagy János, Kii-
monszky András. Belépő dij személyjegy 10 L, 
családjegy 20 lei. 

— Erdélyi Barazda elmen Marosvásár-
helyen Gáspár József  ny. földmives  iskolai 
igazgató szerkesztésében gazdasági hetilap 
indult meg, amely a nemrégen alakult Föld-
mives Szövetség hivatalos l:tpja. A lap előfi-
zetési ára egész évre 30 lei. A szövetség tagjai 
a lapot díjmentesen kapják. A jól szerk- szrett 
szaklapot ajánljuk a csiki kisgazdák figyel-
mébe. 

— A rendőrség figyelmébe.  A városi 
gyepmester az ürszékek tartalmát a főgimná-
zium előtt, a m'ntegy 200 méter távolságra 
fekvő  é-s Báj»»r Ferenc tulajdonát kép- zó bur-
gonyaföldre,  közvetlen Jancsó György háza 
hátához hordja, ami több száz, szabadban játszó 
iskolásgyermbk és a járókelők egészségét ve-
szélyezteti. Intézkedést kérünk. 

— A magyar tisztviselők visszavétele 
Aradmegyében. Aradról jelentik: A vár-
megye alispánja, dr. B^les, a belügyminiszté-
rium kolozsvári á'la'ntitkárságán ik rendelete 
alapján felhivta  a volt aradmegyei közigazga-
tási tisztviselőket, hogy e hó 15 ig jelentkez-
zenek. A volt tisztviselőknek nyilatkozniok kell, 
hogy hajlandók-e régi állásaikat elfoglalni  és 
magukat a román ál'atn kötelékébe felvétetni. 
A meg nem jelenést tagadó válasznak fogják 
tekintení. A felhívottak  névsora meghaladja a 
nyolcvanat. 

— A román magyar vitás kérdések. 
Bukarestből jelentik: A napokban a magyar 
kormánynak egy ajánlata érkezett, mely pro-
ponálja, hogy a Komániában elitélt magyarok 
éB a Magyarországon elitéit románokat cserél-
jék ki. A román kormány az ajánlatot nem 
fogadta  el, sőt átírt, hogy a román misszió 
csak akkor fog  Budapestre utazni, ha e két 
állam között minden vitás kérdés elintézést 
nyert. 

— Engedély kell a jótekonvcelu ada-
kozásokhoz. A munkaügyi ós népjóléti mi 
nisztorium megszervezéséről szóló törvény II. 
részének 38. §-a értelmében ezen minisztérium 
előzetes jóváhagyása nélkül semmi néven ne-
vezendő jótékonysági akciót nem lehet meg-
indítani. Az érdekeltek kellő tájékozása végett 
közöljük az alábbi részletes utasítást. Általá-
ban minden néven nevezendő egyesületek, 
intézetek, társaságok, vagy magánosok által 
rendezendő bármilyen mu'atságokhoz, ünne-
pélyekhez, gyűjtésekhez, sorsolásokhoz, tom-
bolához vagy jótékonysági akcióhoz, valamint 
előadásokhoz a munkaügyi és népjóléti minisz-
térium előzetes engedélyére van szUkBég. Az 

4 . i . 

engedély elnyerése iránti kérvények azon eset-
ben, ha az valamely katonai intézmény áltat 
terjesztetik elő, a hadügyminisztérium; ha va-
lamely iskolahatóság által nyujtatik be, a köz-
oktatásügyi minisztérium; egyéb esetekben 
pedig a vármpgyei prefekt  láttamozásával lá-
tandók el és az ő utján terjesztendók fel  a 
népjóléti minisztériumhoz. A kérvómben pon 
tosan megjelölendő az előadás, mulatság stb. 
célja, a htíty és idő, ahol és amikor az meg-
tartandó lesz, valatnint az időtartam ameddig 
az terveztetik. A kérvények oly időben ter 
jesztendők elő, hogy az engedély addig rneg-
adhaló legyen. Az előadások stb. megtartását 
közlő hirdetmenyeken, gyűjtésekre vonatkozo 
aláírási iveken minden esetben feltüntetendő 
a miniszteri engedély száma és kelte. A jóté-
konycélu akciók, előadások stb. befejezése  után 
legkésőbb 10 nappal a vármegyei prefekt  ki 
küldöttjének jelenlétében az elszámolás meg 
ejtendő, arról jegyzőkönyv szerkesztendő, mely 
a legrövidebb időn belül a népjóléti miniszté-
riumhoz terjesztendő fel.  Mind izon esetekben 
pedig, amikor valamely jótékonycelu elárusi-
tások rendeztetnek, a vármegyei prefekt  ki-
kü'döttje ellenőrzi az eljárás lefolyását.  A 
gyüjtőivckkel járók ellátandók kellő igazol-
vánnyal. amelynek szintén fel  kell tüntetnie 
a vonatkozó miniszteri engedéiy számát es 
keltét. A rendőri hatóságok és közegek utasi 
tást kaptak, hogy mindennemű összejövetelt 
vagy más akciót, amely a minisztérium által 
kellőképpen engedélyezve nincsen, haladékta-
lanul szüntessenek be. a rendezőket pedig 
azonnal jelentsék illetékes helyre. 

— A Hangya központ megalakulása. 
A Iíomániához csatolt magyar területek két 
Hangya kirendeltsége ténylegesen és véalege 
sen elszakadt a budapesti központtól és Nagy 
enyed fZckbelylyel  uj központot alakított Az 
igazgatóság éi felügyelő  bizottság Erdély ve 
zetó birtokosaiból és szakembereiből alakult. 
Az uj központ hivatalos lapja a Kolozsvárott 
megjelenő Erdélyi Gazda. A szövetkezeti tu 
dást és ,-zellemet Koh <y László igazgató és 
Magurányi Jenő dr. cégjegyző fónök,  a két 
kirendeltség régi vezetője, képviselik. Az uj 
központba a szövetkezetek túlnyomó része már 
belépett és a további jelentkezések is folya-
matban vannak. Az áruszétosztáa mihamarabb 
kezdetet veszi. 

— Szent Ferenc hírnöke. Ki ne ismerné 
a XII század derüslelkü szentjét, assziszi azeut 
Ferencet, ki dalolva járta be Umbria völgyét, 
hogy mindenkit jó kedvre hangoljon. Most is 
az ó BZAlieme járja be a világot, küldötte, a 
„Szent Ferenc Hírnöke" is ezt terjeszti. A be-
savanyodott embereket életre kelti, a szomorú 
lelkeket dalra f*ka«ztja.  Két évi vesztegles 
után ujra megjelent, hogy megint vigasztaljon, 
gyógyítson, lelkesítsen és tanítson. Uj forrná 
ban, szebb kiállításban, régi szellemben s régi 
lelkesedéssel fogott  a munkához. Első száma is 
muggyóz erről. E«-d-ilyi László dr. s a korán 
elhunyt Bochkor Mihály dr. egyetemi tanárok, 
Petr'»s Kálmán a .Máriánum" igazgatója. Szent 
mihá'yi József  cikkei tűntek ki, a sokat szen 
védett szerkesztő, P. Tréfán  Leonárd ferenc 
rendi rendtartományfőnök  meleghangú s meg 
ható beharangozása mellett. Ara 24 lei egy 
évre. Egyes szám 2 lei. Megrendelhető a kiadó 
hivatalnál. Kolozsvár, Karolina-tér 7. Assziszi 
szegényének lelkületével és szellemével járja 
megint a világot az ó Hírnöke, hogy az embe 
reket megtanítsa szépen é'ni, egymást szeretni 
s daloló lélekkel dolgozni. Ajtókon kopogtat 
Bebocsátást kér. Kinek volna szive a jó b »ra 
tot, a régi, meghitt vendéget elutasítani V En-
gedjük be 1 rr. 

- - Játék a fegyverrel .  Lungu János 
rendőr többek jelenlétébeu a mu't héten re 
volverével játszott, miközben a fegyver  oly 
szerencsétlenül Bűit. el, hogy a golyó Luogu 
hasába fúródott.  Életveszélyes sérülÓB'Vel a 
csíkszeredai közkórházba szállították, ahol dr 
Hirsch Hugó aebészfőorvos  sikeres műtétének 
köszönhette, hogy tréfája  életébe nem került 
Most a veszélyen tul van s a napokban elhagyja 
a kórházat. 

— Dr. Kováts Albert ügyvéd lakását 
ÉB irodáját a Filó és Fejér Antal-féle  házakból 
a Gimnázium- (Rákóczi)-utca 25. szám alá 
(Bájer kocsigyártó mellett) helyezte át, ahol 
Ügyvédi gyakorlatát njból megkezdette. 
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Hau! Hau! 
Mi csábos dühödt kutyák 
Menjünk, 
Álljuk el ártatlan ember 
Jéglepte, fagyos  útját. 
Harapjuk, marjuk húsát 
\li c-»ho3, véresszemü 
Kutyák I • 

Haul hau csahosok I 
Mi vészt okádó 
Éhes nyomorultak. 
Hajrá!... Gyerünk I 
Habzsoljuk 
Ártatlan embernek, 
Lassan folyó  vérét, 
Csörgedező vérét 
Csillapítsuk gyomrunk, 
Zavartság ütötte. 
Vérszomjazó éhét! 

Hau! Haul 
Meg miért torpantok 
Eszevesztett kutyák f 
Tán nem halljatok 
Nékem szómat. 
Elölüvöitó, 
Véncsahosnak ? 
Hajrái.... 
Csak utánam. 
Csattogjon a fog, 
Folyjon a vér, 
Gyönyörűség ez, 
Mely mindennel fölér. 
Csak előre bátran, 
S üvöltsük teli 
Rokkant földnek  minden 
Zugát, 
\»m pusztultunk 
Még el, 
Mi véresszemü 
Vészt okádó. 
Veszett kutyák. 

E versemet Csíkszeredában szerzett azon 
kedves barátaimnak ajánlom, akik megkövez-
ek. Kenyérrel szerettem volna visszadobni őket, 
iie mivei versem több van, nrnt kenyerem, 
uy e szomorú és rossz verssel vagyok kény-
leien dobálódzni. 

19-20. XI. 18.' BORDÁS. 
- Uj lap Gyergyoszentmikloson. A 

napokban Szini Lajos ismert iró szerkesztésé-
t'cQ Székely Szó címen uj hetilap hagyta el 
a .-ajtót. A lap Gyergyószentmiklóson jelenik 
ineg, jelenleg Gyergyó egyetlen sajtoorgaDuma 
H mint ilyen, nagy hiányt van hivatva pótolni 
<>,ergyó intelligens társadalmában. Szerkesz-
tenek puritáu egyénisége és irói ké-zsége 
tiztositókotnjujt aziránt, hogy a lap tartalmas, 
í ilagos és változatos lesz Laptársunkat 
i..egjelenese alkalmából melegen üdvözöljük. 

- Atleta-kabarett. Folyó hó 27 én tartja 
Cs. A. K. tánccal egybekötött tarkaestélyét 
Vigadóban. Színre kerül 3 egy felvonásos 

^imlarab, továbbá énekszámok, táncos duett 
w^iodráma, szavalat és konferansz  tarkítják a 
liügysikerűnek ígérkező műsort. Jeg\ek elóje-
iyezhetók Pototzky Pál üzletében. Hinni mer-
i Jk. hogy amilyen sok kedveB örömet szerzett 
^ ősszel a Cs. A K. fooiball  csapata a kö-
^ vQsegnek, olyan sok művészi ambícióval fogja 

tarkaestélyen is a közönséget meglepni. 
- A teadélutan jövedelme. A hely-

•'li 0.taregylet november l l en tartott jóté-
konyceJu teadélutánjáról dr. Nagy Bdniné el-
r. iktul, ki a reodezes nehéz tisziet vállalta, a 

vetkf'zó  elszámolást vettük: Összes bevetel 
o;t 3470 lei, kiadás 1684 lei 50 bani, a tiszta 
'ideiem tehát 1785 lei 44 bánit tesz ki. 

.úlfizettek:  Dr. VaPU Sándor 95 Lei. Dr. 
!;uzái József  40, N. N., Cloaje, Oţetea alis-
, -n <15-35, Zacharie, Bucur, Sófalvi  József 
-"> JÖ, dr. Élthes Béla, Kanalas Jan -sué, ifj. 
'. ijnod József,  Frank főmérnök  20 20, Golf. 
( -mstantinide, dr. Csipak, Pulca, Miczi Miska, 
! oceanu, Epstein, dr. iNagy Bani, Oprea Tibor, 
r «kete Pál, Bordás Gábor, Petritopol főhad-
t, igy. Kovács, Georgescu főhadnagy  15-15, 
1 aroga Viktor, Sz. Cseh István, Kovács Eodre, 
V N\, Albert IStván 10 10. N. N. 6, dr. Sze-
keres József,  Szekely Vilmos, dr. Lórinczy, 
V N., dr. Erőss Péter, Lolflar  Marcell, N. N., 
MV. Helwigné, N. N-, N- N., Aczél Ödön, Mol-

nár, Ráduly, Dávid Istvánná, Albert Ödönné, 
Merza R-zFŐné, Sorbán István, Laufer  Simu, 
Jakab Sándor 5-5, N. N\, N. N. l- l , T. N igy 
Imréné egy kiló vaj. — A felül  fizetők  nemes 
adományaikért fogadjál  a rendezőség hálás 
köszönotél. Itt emliljük meg, hogy az októberi 
mesedelután tisztnjövedelme'6G9 lei volt. 

— Búcsúzás. Mindazon jó ismerőseim és 
tisztelőimnek, kiktől Kolozsvárra történt eltá 
vozásom miatt személyesen buesOt venni nem 
tudtam. ezúton moEdck Is'.enbozzádot I Nagy 
János, pü. számtanácsos. 

TANITÓ URAK FIGYELMÉBE! 
Vajna—Szabó-féle  ABC-és könyv — a 
fonomimikai  .módszer elvei szerint — 
megérkezett s mig, a készlet tart kapható 

a VÁKÁR könyvnyomdában Csíkszeredában. 
Ugyanott p a l a t á b l a és e lőmene te l i nap ló is kapható. 

ROMAN ÁLLAMRENDŐRSÉG CSÍKSZEREDA. 
Szám 1713—1920. Másolat. 

RENDELET. 
1- » 

Elrendeljük, hogy Csikszereda város ugy 
bel, mint külterületének lakói jelentkezzenek 
a rendőrségi bejelentő hivatalná1. Ezen rende-
let hatálya alá tartozik mindenki, legyen román 
állampolgár, vngy idegen, korra és nemre való 
tekintet nélkül, úgyszintén kötelesek a fenti 
egyének az összes lakásváltozásokat is bejo 
lenteni. 

Fel vannak mentve a jelentkezési kötele-
zettség alól a ténylegesen szolgáló katonák, a 
szolgálat idejére és Baját személyükre vonat-
kozólag. 

2- §• 
Minden tulajdonos (szállásadó) vagy helyet-

tes kötel' S 48 óra alatt bejelenteni azon egyé-
neket, kiket 24 óránál hosszabb időre szállásra 
VHgy szolgálatra felfogadott. 

3 §. 
Minden bejelentésre köteles egyén ugyan 

csak 24 óra alatt bejelentésre tartozik az eltá-
vozásokat is. 

4. §. 
A bejelentésre köteUzettek saját érdekük-

ben is tartoznak a be- és lejelentési lapok 
szelvényeit megőrizni. 

5. §. 
Mindenik tulajdonosnak (szállásadónak) nem-

csak jogában áll, hanem kötelessége is felvi-
gyázni arra, hogy senki bejelentetlenül ne ma-
radjon és ha ily eseteket észlel, köteles a be-
jelentő hivatalnak bejelenteni. 

6. ü. 
A bejelentési kötelezettség alá tartoznak az 

összes köz- és magánintézetek, a bírósági és 
rendőrségi letartóztatás és elzárási intézmények. 

7- S. 
A szállodatulajdonosok és azon magán egyé-

nek, kik üzletszerűig foglalkoznak  szállásadás-
sal, valamint az 'ipari otthonok (nyughelyek) 
az időre való tekintet nélkül kötelesek az ösz-
Bzes megszálló vendégek érkezését és távozá-
sát mindennap 9 óráig bejelenteni. — Kötele-
sek ezen kivül nyilvántartási könyvet (névjegy-
zéket) vezetői az összes megszálló vendégekről, 
ugy, hogy az bármely időbe megvizsgálható 
legyen a hatósági személyek által. 

8. §• 
Csikszereda város miuden lakósa köteles 

lehetőleg saját kezűleg irt és szükséges ada-
tokat magában foglaló  bejelentő lapokat kiál-
lítani. A lakás változások bejelentése jeleutó-
lapokkal történik. 

9. §• 
Azon egyének, kik csak ideiglenesen tartóz-

kodnak a város területén szállodákban, vagy 
magánosoknál, továbbá a tanulók, ipari tanon-
cok, kiknek Bzülei nem laknak a város terüle-
tén, továbbá a kórházakban én szanatóriumok-
ban ápoltak, valamint a letartóztattak ideigle-
nes bejelentő lapokkal fognak  jelentkezni. 

10 §. 
Az idegenek legyenek akár állandó, akár-

csak ideiglenes lakói a városnak, az idegenek 
részére megállapított bejelentő lapokat fogják 
használni. 

11. §. 
Mindenki kötélén a szükséges adatokat a 

bejelentésre kötelezettnek rendelkezésre bocsáj-
tani és szükség esetén az adatok valódiságát 
okmányokkal is igatolni. E lenkezők megbün-
tetés végett a hivatalnak bejelententők. 

12. §. 
Az állami anyakönyvi hivatalok kötelesek 

minden hó 1-én és 15-én az összes születések-
ről, házasságokról f  s halálesetekről a bejelentő 
hivatalnak a kívánt adatokkal felszerelt  kimu-
tatásokat megküldeni. 

13. §. 
H* a bejelentő hivatalnak valamely beje-

lentet adat valódiságáról kételyei lennének, nem 
csak jogában áll, de kötelessége is azokat nyo-
mozás utján megállapítani. 

14. § 
A bejelentő hivatal kívánatra a polgári, ka-

tonai és egyházi hatóságoknak Írásbeli, a hiva-
talos szemelyeknek az eljárás folyamán  szóbeli 
felvilágosításokat  ad. 

15. §. 
Magánegyének részére, kik irásbelileg for-

dulnak felvilágosításokért,  2 lei dij és a szük-
séges válasz bélyeg ellenében Írásban, azok 
részére, kik tudakozódó ivekkel fordulnak  a 
hivatalhoz, 1 leu dij befizetése  ellenébeu aá 
felvilágosításokat. 

16. §. 
Az összes hcjelentő lapok és «datok átadva 

hivatalos, vagy a tulajdonos (szallásadók) hasz-
nálatára — uem használhatók fel  más célra. 
Az ez ellen vétók meg lesznek büntetve. 

17. §. 
Kihágást követ el az, aki a kívánt adato-

kat nem bocsajrja a bejelentésre kötelezett 
rendelkezéseire. Azou tulajdonos (szállásadó), 
aki a bejelentési kötelezettségének nem az 
elő rt időben tetz eleget; 

Azon tulajdonos (szállásadó), aki megtagadja 
a jelen rendelet 6. §-ában előirt ellenőrzést. 

18. § 
A kihágások a kihágási törvény alapján 

10—1000 lei ig terjedő pénzbüntetéssel sújtat-
nak, mely pénzbüntetés nem fizetés  esetén el-
zárásra lesz átváltoztatva. 

19. §. 
A pénzbüntetés megállapításánál azonnal 

megállapítható a nem fizetés  esetében járó el-
zárási büntetés. 10 lei pénzbüntetés helyett 24 
órai elzárást számítandó. 

20. §. 
Az összes befolyt  büntetéspénzek és egyéb 

dijak minden hó végén be lesznek fizetve  a 
rendőrségi pénztárba. 

21. §. 
Az ezen rendeletből eredő kihágási ügyek-

ben első fokon  a helyi rendőrseg, II. fokon  a 
kerület rendőrpreíektura van hivatva ítélkezni. 

22. §. 
Az ítéletek ellen a fellebezések  az ítélet 

közlésétől számitott 8 nap alatt az első foka 
bíróságnál nyújtandók be. 

23. §. 
Felkérem a város lakosságát, hogy a ren-

dőrség bejelentési hivatalnál jelentkezzék, ahol 
a szükséges nyomtatványokat, illetve lapokat 
csekély dij ellenében megkapja. 

Ezen rendelet 1920.|évi november hó 1-ével 
lép életbe. 

Csikszereda, 1920. évi november hó 10-én. 
Subu, rendőrfőkapitány. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a fegyverzetnek,  ló-

szernek, vadásztöltényhüvelynek, gyutacsnak, 
valamint mindannak behozatali engedélye, ami 
a fegyverzet,  lőszer, vagy lőpor fogalma  alá 
tartozik, kizárólag a Hadügy minisztérium VIII. 
fegyverzeti  ügyosztálya által adható ki. 

Ennélfogva  minden ily természetű kérelem 
elintézés végett a Hadügyminisztérium VIII. 
fegyverzeti  ügyosztályhoz intézendő. 

A min. helyett: Rasoanu s. k., 
tábornok. 

A kiadmány hiteléül: G. Petritopol s. k.. 
Mhadaagy. 
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Zeneoktatás! Elvállalom haladók tanítását, 
a legmagasabb kiképzésig, mindenféle  vonós 
hangszeren. Kívánatra házhoz is elmegyek. 

Sestak Antal, Csikszereda, Mikó-utca 5. sz. 
i—3 

Fogak, fogsorok, 
szájpadlás - nélküliek, sin - fogsorok, 
aranykoronák, aranyhidak, úgyszin-
tén régi arany is kautschuk mun-
: —: kák átdolgozását készíti : - : 

Waczel Ferenc foitecMns,  Csíkszereda 
(dr. Pál Gábor ügyvéd bázában'i. 

i H n a p a a M i a B E i i a i a a i B i B i B i 

c á n d r a r.;: 
szekerenként 100 Lei. 
Megrendelhető a pénz előleges befi 

zetéöe mellett Vákár könyvnyomdájában. 
E I I 5 M i a ^ l B » ^ l g B ă l i g » H i a i i g i f f l a l B l 

REGATUL KOMANIA 
Primpretorol plasii Ginrgeu in Gleorgleni. mielul CiuC-

No. 3913—192Ó. 
Pályázati hirdetmény. 

Közhírré teszem, hogy mivel a IV. 
kerületi kéményseprői állás végleg rneg-
leg megüresedett, az 1S84: XVII. t. c 4 
§ a értelmében képesített kemenyseprö 
mesterek ezen állás elnyarese iránti 
kellően felszerelt  kérvényüket novem-
ber h ó 25 ig adják be. 

Később érkező kérelmeket figyelembe 
nem veszem. 

Az állás betöltése iránt később intéz-
kedem. 

Gheorgheni (Gyergyószentmikióí-), la 
5 Nov. 1920. 

Iacob Cornea, 
primpretor. 

„Ottilia" menttaolos sósborszesz 
minden eddigit felülmúl.  7-i.-, 

Egy irodistanöi állás betöltendő. 
Megkívántatik négy polgári osztály. 
Kereskedelmit végzett előnyben re-
szeslll. Kérvények aa iskolai bizo 
nyilvánnyal e h ó 25 ig a vi lamoa-
mü üzemvezetőségénél személyesen 

nyújtandók be. Villamosmü. 

„ D E S I N F O R M " 
a legjobb fertőtlenítő. 

Gyártja az „Ottilia" Vegyészeti Gyár R T. 
Marosvasárhely. !>-i5 

T E S E S S S Á B B O & D r . * 
FOGORVOS • 

n 
Rendel naponta délután 2—6 oraig. ? 

Csíkszereda, Mikó-utca 34. szám • u.vi . oAaiu ^ 

Fordítások román és níiet nyelvre. 
Mindennemű ügyiratok (kérel-
mek, szerződések, üzleti levelek 
stb.) román vagy német nyelvre 
való fordítását  elvállalom. Dél-
előtt a gimnáziumban, délután 
lakásomon vagyok található. — 

M a y e r J á n o s , főzimn.  tanár, 
volt lürvényszulíi rom;io és nemei hitei* tolina™. 

T E S I T E 
Értesítjük az igen tisztelt hölgyközönségét, hogy !anu! 

mány utamról visszatorrem s igy Csíkszeredában a Sör-
gyárral szemben levő, Márkus István-utca 3. szám alatt 

VARRODÁT NYITOTTUNK, 
hol pontos és jutányos árak mellett elvá'lalunk min-
dennemű női varrást, ugy mim: kosztüm és ká-
bát keszitest, továbbá alakításokat es fehér-
nemű varrást a legdivatosabb kivitelben. :—: 

ü g y n a e t t t a s m i © l á a y e k ÍM £ © i v é t © t a e k « , 
A htilgyközöns^g szíves pártfogását  k é r w vagyunk tiszte ettél: 

S z ő k e Károlyné és P a l l ó s Etel. 

Házilag szőtt posztópréselés, ványolas és 
mindennemű rviti a , f e s t é s , 

báli toillett, paplan, függöny  és kézimunka 
tisztító gyüjtödemet megnyitottam 

T a j s a i S á i n d o r 
divatáru-üzletében Csíkszereda, Főtér. 

Gfryé.T  é s f ő \ i z l e t  B r a s s ó 

C9iokr&k-utca 2. sz. (a volt. cukorkt-gyárban). 
2 2 - 2 8 

Egy olcsó Marechal-féle  6 lóerős gőz-
kazán es 120:as cséplő eladó. 
Megtekinthető Csíkszeredában. Cim 
a kiadóhivatalban. 1— 3 

! 
Ha bútort akar vásárolni, 

ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre t's t e l e i n t s e m e g 

S Z É K E L Y ÉS R É T I 
Rrdólyrészi Bútorgyár R.-Jarsa-
ság hatalmas szépen berendezett 

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. 33— 

V 

I 

w 

I 
• I I 

Szesz- és szeszesital kimérők figyelmébel 
Van szerencsém a vásárló közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Városház u'ca 4 szám alatt állandóan raktáron tartok 

szavatolt 96u-os finomított  szeszt, az összes rum és legkiválóbb likörfélé-
ket, valamint kisüstön fözött  szilvórium-, borseprö-, törköly- és cognacot 

a legfinomabb  minőségben hegyaljai borokat. 
Báró Nopcsa Elekné uradalmi sörfőzdéjének  Ujarad, Csikmegyei főraktára. 
Viszonteladóknak a legolcsóbb napi árukon számítva árengedménnyel. 

Szives pártfogást  kérve, maradok tisztelettel 38-52 

n . a g r 3 r i 3 : e r @ s l £ e d . ó s e 
Csíkszereda r. t. város korliitlau italiuéróséDek üzletvezetője 

Csikszereda, Városház utoa 4. szám (Regi postaépület). 

• • • • • • • • • • 

ÉRTESÍTÉS C s i k s z e r e d a é s v i d é k e n a g y e r d e m ü k ö z ö n s é g é t t i s z t e l e t t e l 
1 értesítjük, miszerint Rákoczy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET N í I T O T T U N K . 
IRalctáxoxi tartVLnlc: Konyhaedényeket, fürdőkádakat  és takaréktüz-
helyeket. K l é s z i f Ü j a J s  m e g r r e r L d . e l é s r e épület-bádogos munkákat, 
fúrdóberendezeseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel: 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 
37—M 

YynuAton Vik&f  MByrayoBítóíábM», CattaieredábM, 




