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A távolból. 
Aki elmélkedik, észreveszi, hogy 

kultura, tudomány, művészet, mind utó-
piaországba költözött. A béke boldog 
napjaiban olyan távcsöveket tervezett a 
technika, amellyel a Hold s a Mara négy 
kilóm eter köselre látszott volna. Kive-
hető lett volna teljes részletességgel az 
ottani helyzet, melyet az emberiség a 
maga hasznára fordított  volna. 

Fényjelek adásán álmodoztak a tu-
dósok, melyeket a Mars-lakók kellett 
volna viszonozzanak. Nagy lángoazlopak 
csaptak volna fel  periodikuson derűit 
éjszakákon a szibériai áriás hómeaőkön 
6 a lángok Pythagoras évezredes tan-
tételét lövelték volna a derékszögű 
háromszögről a másik bolygó kulturált 
lényei felé. 

Ezek az eszmék mindenike letttat 
álmokká változott. Az emberiséget ma 
más eszmék hevitik. Sokan a Phalanx'er-
rendszer lenyűgöző egyenlőségét vélik, 
mások a népvándorlás utáni kor ismét-
lődését látjuk újból elkövetkezendőnek, 
amikor a római nagy ktritura összeom-
lott. De egyiknek sem lehet a sajátsá-
gára ismerni. 

Az embernek ma nincsenek magasabb 
vágyai. Amit maga előtt iát, azt kivánja, 
föld  és vagyonéhes. Osztozkodni akar 
azon, ami eddig a másé volt. Az osztály 
külömbség és a nacionalizmus szentnek 
vallott neveinek türelmetlen gerjedelmé-
vel nyomja egyik ember a másikat hátra. 
Ebben a nagyszerű küzdelemben a tu-
domány kint maradt, teljesen hátul, ros-
kadtan cammog. Pedig ha az ő nevében 
kezdene az emberiség B ha azt a renge-
teg ágybéli és fizikai  energiát a termé-
szeti erőknek az emberiség szolgálatába 
való hajtására hasznosította volna, ak-
kor az öt éves emb érmé szériás elpaza-
rolt embertömegeinek tömegsírja helyett 
ennek a mai kornak szebb eszmék és 
más gondolatok lennének a szülöttei s 
nem a bolsevizmus. 

Az igaaaág az, aai volt évezredek-
kel előbb, hogy nem tud az állati sor 
hói emberié lenni ai ember, marad asţ, 
amivé PMM definiálta:  „kétlábú tollat-
Ián állat". 

Kérelem a társadalomhoz. 
Csikszereda, 1919. ra&jus 9. 

A következő levelet vettük: 
Nagjra.  Dr. Éltbea  Oyula szerkesztő  urnák 

Csíkszeredán. 
Búzás Márton egyetemi hallgató ur arról 

értesített, hogy Csíkszeredán is volna haj-
• landóság arra nézve, hogy az egyetemi 

hallgatók segélyezése érdekében megindult 
mozgalomban résztvegyenek. 

Hallgatóink közül sokan a meg nem szál-
lott területről jöttek ide. Ezek (nevezetesen 
a jogszigorlók) egyáltalában haza nem utaz-
hatnak. A postaforgalom,  nevezetesen a 
pénzre vonatkozó küldemény forgalom  be 
van szüntetve. Még a vagyonos egyetemi 
hallgatók és Bzigorlók is ennek következté-
ben anyagilag kétségbeejtő helyzetbe ju-
tottak. 

Ez indított engem arra, hogy ezt az ügyet 
miat az egyetemnek rectora, a kire az egye 
temi ifjúság  első sortran bizva van, — ke 
Bembe vegyem. 

Megtettem ezt ÓB hála Istennek ás az 
embertársak jó szivének, — sikerrel. 

A vagyonosok számára kölcsöntőkét gyűj-
töttem, a kölesönt az illetők visszafizetni 
kölelesek s ennek fejében  letétbe helyezik 
okmányaikat. 100.000 koronánál már nagyobb 
ÖBszeget ily célból folyósítottam.  A kölcsön-
adók számolnak azzal, hogy körülbelül 10—14 
százalékát a kölcsönnek elvesztik; mivel 
akadhat kölcsönvevő, aki vagy meghal, vagy 
okmányaival nem törődik s nem fizeti  le 
kölcsönét. Pénztárom kimerült s éppen e 
kölcsönpénzekre volna most legalább szük-
ségem. 

A segélyre seorulók számára Begélypénze-
ket gyűjtöttem. 160.000 koronánál többet 
kiosztottam részben élelmezésre — a menza 
utján, részben lakás, ruházatra. A nyomor 
nagy: de örömmel közölhetem, hogy nem 
uaak pénz, hanem ebéd, vacsora felajánlása 
utján segítségünkre van a szeretet hatalma 
által megindított társadalom. 

Szükség van arra, hogy ifjuságnnk  oda-
adólag, anyagi gondofekól,  éhségtől nem za-
vartatva készülhessen hivatására, egy jobb 
jövő előkészítésére. A vezetők odaadó szol-
gálatától üigg jöffőok.  Ennek érdekében fog-
junk kezet Isten segedelmével I A székelyek 
hazánk jobb jöróje érdekében a legtöbbet 
áldoztak. Jóságuk tán falánk  is fordul.  Isten 
áldja meg a jéBzlvttaket. Szeretettel hivük: 

Kolozsvár, 1919. május 1. 
Bcbneller  István, 

«. i. rector. 
E levél mindent megmagyaráz. Mi-

kor a kolozsvári egyetem rektora Csik-
vármegye hazafias  ós áldozatkész kö 

zönségéhez fordul,  bizton reméljük, 
hogy közönségünk nem lesz hűtlen 
múltjához. 

Siessünk adományainkkal, mert két-
szer ad, ki gyorsan ad. Mi szivesen 
elvállaltuk a gyűjtés eszközlését, re-
mélve, hogy közönségünk megértette 
a kolozsvári egyetem rektorának hívó 
szavát. 

Kérjük az áldozatkész adakozókat, 
hogy adományaikat lapunk szerkesztő-
jéhez juttatni szíveskedjék. Az adomá-
nyokat továbbítjuk és lapunkban nyug-
tázzuk. 

Az erdélyi maoar t t a M a t t . l o B . 
A kis tisztviselők illetményeikre kölcsönt veketMk HeL — Nem 
less ujabb kivatalátvétel a tisztviselői kérdés végleges reilexéiílg. 

A román imperiumnak a magyar hivatalokra 
történt kiterjesztése következtében az erdélyi 
magyar tisztviselők, akik az uj hivatali eBküt 
le nem tették, igen súlyos helyzetbe jutottak. 
Kolozsváron mozgalom indult meg arra nézve, 
hogy a tisztviselők egyre tarthatatlanabbá vádló 
helyzete megfelelő  módon orvosoltassék. A 
mozgalom élén magyar részről az Erdélyi 
Közalkalmazottak Központi Tanácsa áll, mely-
nek a Kuncz Ödön dr egyetemi tanár lemon-
dása folytán  megüresedett elnöki tisztségere 
sikerült Grandpierre Emil dr volt kormánybiz-
tost megnyerni. Román réBzről Hatiegan Emil 
dr, a kormányzó-tanács tagja fáradozik  a nagy-
fontosságú,  kérdés közmegelégedést szülő meg-
oldásán. 

Hatiegan dr tanácskozásokat folytat  a nagy-
szebeni kormányzó-tanács tagjaival azok elvek 
megállapítása végett, melyek román részről 
alapul fognak  szolgálni az Erdélyi Közalkalma-
zottak Központi Tanácsával rövidesen felvendő 
tárgyalásokról. 

Az akció sikere remélhető, mert kölcsönöz 
megértés ós hajlandóság mind két részről 
az eddigi érintkezések rendjén is megnyilvá-
nult. Fontos eredménye a mozgalom eddigi 
munkájának az, ami Hatiegan Emil dr alábbi 
kijelentéseiből domborodik ki: 

— Addig is, amig a tisztviselA-Jiérdésben 
megegyezés történhetik, megígérem, hogy a 
nagyszebeni kormányzótanácsnál JriwakBztiim, 
miszerint a megszorult kisebb tisztviselők illet-
ményekre bankok utján kölCBönt kapjanak. 

— Úgyszintén kieszközlöm azt ls, hogy to-
vábbi hivatalátvételek mindaddig nem történ-
nek, amig a tisztviselői kérdés végleges meg-
oldást nem nyer. 



ld 
A megszorult szovjet-kormány 
mindenütt zárt ajtóra talál. 

A rtasuralon kormánya életéért remeg. — Az 
amerikai és francia  misszió szigora feltételei. 

A félhivatalos  Viitorui jelentése Bzerint a 
budapesti szovjet-kormány szociáldemokrata 
megbízottja május 2-án a bécsi amerikai misz-
ssiónál a béke közvetítését kérte Románia, 
Szerbia, illetve az antant és a magyarországi 
tanácskormány között. A meghatalmazott kérte 
továbbá, hogy Amerika garantálja a vörös kor-
mány tagjainak életét. 

Az amerikai misszió négy pontban foglalta 
összes követeléseit. Ezek a következők: A vö-
rös hadsereg lefegyverzése,  a szovjet kormány 
visszavonulása, a Budapesten letartóztatott 
túszok életének biztosítása ás Budapest város 
megszállása az antant csapatok által. 

Miután Amerika visszautasította azt a ké-
rÓBt, hogy a kormány . tagjainak életét bizto-
sítsa, mert ez nem áll módjában, a forradalmi 
kormány kijelentette, hogy a frontra  küldött 
tagjait és Böhm VilniOB főparancsnokot  vissza-
hívja. 

Ugyancsak a Viitorul közli Genfből  érkező 
bécsi hir alapján, hogy a magyar tanácskor-
mány a bécsi francia  katonai misszió védelme alá 
akarta magát helyezni. 

A misszió a következő feltételeket  irta elő : 
1. Azonnali fegyverletétel.  2. A fegyverek, 

lőszerek és hadianyagok átadása. 3. Budapest-
nek a szövetséges csapatokkal való megszál-
lása. 4. A szovjet-kormány lemondása és de-
mokrata kormánynak alakítása. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Iuliu Moldovanu, a román 

királyi I. vadászhadoBztály aktív hadnagya 
eljegyezte Csiki Székely Rózsikát, Csiki Szé-
kely Károly áll. isk. igazgató leányát, Csík-
szeredában. 

— Jegyző urak figyelmébe! 
Állatlétszám összeírás, Hagyatéki 
leltár, Haláleset felvétel  vagyonos 
és vagyontalanokról. Halottvizsgá-
lati jegyzőkönyv és Halottvizs 
gálati bizonyítvány, Adás vételi 
szerződés, Telekkönyvi kérés, 
Marhatörzskönyvek, Árvabirtok-
ról haszonbéri jegyzőkönyv nyom-
tatványok elkészültek s mig a készlet 
tart, raktáron kaphatók. Tekintettel a 
nagy papirhiányra, ez idő szerint csak 
kisebb mennyiség készült, ezért aján-
latos, hogy mindenki gondoskodjék a 
szükséges mennyiség beszerzéséről. 

— • fagyos  szentek közelednek. Az 
ég felhőbe  burkolódzott, a napsugár elbujt, 
csipős Bzél tépdesi a fák  fiatal  lombjait. Az 
egész terméBzet készül a fogadtatásra.  A hó-
főveges  hegyek elégtétellel vigyorognak le 
az áprilisi verőfényes  napok után most dide-
regve meghúzódó völgyekre, hol a természet 
kissé elsietett ébredeBe által fakasztott  re-
ménységek fölött  most lomhán terjeng a jövő 
miatti gond és aggódás. A gazdák Bzorongó 
Bziwel váiják a havas májusi beköszöntő-
ben, hogy mit hoz Pongrác, Szervác és Bonifác  ? 

— Halálozás. Kristó Béla szálloda tulaj-
donos 84 évea korában meghalt Brassóban. 
Temetése szerdán délután 4 órakor volt a 

.Hoaszn-utca 4. szám alatti gyázházból. 

C S I K I L P O K 
— Tanító urak figyelmébe! 

Az elemi iskolai előmeneteli és 
mulasztási napló elkészült. Érte-
sítő helyett elemi iskolai bizo-
nyítvány és szépirási vizsgalapok 
raktáron vannak és kaphatók la 
punk kiadóhivatalában. 

— Montenegró forrong.  Az „Izbanda* 
irja: Montenegróban egyre nagyobb mérveket 
ölt a lázadás, a melynek szálai egyenesen 
Nikita fejedelem  környezetéhez vezetnek. A 
nép elégedetlensége a tetőfokát  érte el. Az 
előjelekből ítélve, attól kell tartani, hogy a 
tavasz folyamán  véres összeütközések lesznek. 
Az albánok együtt harcolnak a montenegrói-
akkal. 

— Ipartestületi rendkívüli közgyűlés. 
A csíkszeredai Ipartestület 1919. évi májuB 
hó 25 én d. u. 3 órakor rendkívüli közgyűlést 
tart A közgyűlés egyedüli tárgya leégett bel-
sőségének eladása. 

— Vérfürdő  Budapesten. — Hol van 
Károlyi? — Kunfl  kormánya. A buda-
pesti vörös gárda ÓB a frontról  visszavonuló 
rendes CBapatok közt véres harcok folytak, 
melyekben a rendőrség az utóbbiak javára 
erelyesen beavatkozott. Az összeütközésnek 
sok a halottja, a Kigyótéren valóságos vér-
fürdő  volt. — Budapest; Kun Béla lemondá-
sával tisztán szociálista kormány alakult Kunfl 
Zsigmond elnöklése alatt. — Kunfl,  Pogány 
és Böbm miniszterek tanácskozást folytattak 
Jászi Oszkárral és Barinkéi volt miniszterel-
nökkel. Hivatalosan megerősítik, hogy gróf 
Károlyi Mihály Budapesten van. 

— Wilson és Orlandó vitája. A „Di-
mineaţa" irja: A békekongresszus négy vezér-
férfia  és az Orlandó között lefolyt  tárgyalást 
a következőképpen ismertetik: — Önök két-
ségbevonták az olasz nép érdekeinek a képvi-
seletére való illetékességemet. Az én köteles-
ségem ezek után elmenni az olasz parlamentbe 
éB kijelenteni: „Döntsetek Wilson ur és közöt-
tem 1"— mondta Orlandó. Wilson igy válaszolt: 
— Ez önnek elvitathatatlanul jogában áll. 
Orlandó igy folytatta:  — Elmondom a parla-
mentnek, hogy olyan szövetségeseink vannak, 
akik képtelenek velünk egyetérteni a mi életbe-
vágó ügyeinkben. Anglia és Franciaország a 
londoni egyezményre támaszkodva nekük ad-
jak Dalmáciát, de megtagadják tőlünk Fiumét 
is. Ilyen körülmények között a parlamentnek 
kell újból megállapítania a nemzet igényeit. 
Orlandó kijelentette még, hogy az olasz népet 
hivja fel  bíróul ez ügyben. 

— A franoiak  megszálljakBudapestet. 
Az îndreptarea jelenti: Teljesen megbízható 
körökből vett értesülés szerint a francia  csa-
patok parancsot kaptak Budapest megszállására. 

— Amerikai hadsereg vesztesége. 
Washingtonból jelentik, hogy egy közzétett 
hivatalos hadügyi jelentéB szerint az amerikai 
hadsereg teljes vesztesége halottakban 111 
ezer 179 embor. Ezeknek 43 százaléka a harc-
téren esett el. A fegj  verszünet óti betegsé-
gekben elhalt 12 ezer amerikai katona. 

— Auguszta volt föheroegnő  ékszerei. 
Aradról jelentik : A .Magyar Általános Hitel-
bank* trezorjai között Auguszta volt főher-
cegnő is bérelt magának két páncélszekrényt. 
A családi ékszereket tartalmazó rekeszeket 
ritkán nyitották föl,  Így legutóbb a koronázás-
kor nyiltak föl  a trezorok, amikor talán rosz-
szat sejtve elvitték az egyik páncélszekrény 
egész tartalmát. A safeek  mostani lefoglalá 
Bakor Igy csak egy szekrény tartalmát tudták 
a bolsevlklek lefoglalni,  amely telve volt ritka 

18. ám. 
értékű diadémokkal, karcsattokkal és gyön-
gyökkel. Az ékszerek értékét körülbelül négy 
millióra becsülik. 

— Edison moBgószinhás. Csíkszeredán, 
vasárnap. 1919. májuB 11-én két előadás: dél-
után 6—8-ig és este fél  9-től fél  11-ig. Alwin 
Neuss-al a főszerepben!  „Színésznő regénye", 
dráma a művész világból 4 felvonásban,  a fő-
szerepeket játszák: Alwin Neuss és Therese 
Orla. „Hűtlenség iskolája, színmű 3 felvonásban. 

— A kommunlzált pesti színhazak 
vezetői. Nagyváradról jelentik: A pesti szín-
házak ügyeinek vezetésével egyelőre a .Szín-
hazakat Kommunizálo Bizottság* van megbizva. 
Ez a bizottság a közoktatásügyi népbiztosnak, 
illetve közvetlenül Lukács QyÖrgy népbiztos-
helyettesnek van alárendelve. A bizottságnak, 
mely negy szakosztályra OBzlik, vezetője Rei-
nitz Bela politikai biztos, aki egyúttal az első 
szakosztály, az ,Opera* és a .Nemzeti Szín-
ház* ügyeit ÍB intézi. A második szakosztály 
a „Vigsziuhaz", Magyar Színház*, „Madach-
Színház*, Belvárosi Színház* ügyeivel foglal-
kozik. Vezetője Balázs Bála, helyettese Kas-
sák Lajos. A harmadik Bzako»ztáiy a „ Király-
Sziubaz", Városi Színház*, „Medgyaszay-Szin 
naz" es a kabarék ügyeit intézi. Vezetője üa-
bor Andor, helyettese Ernőd Tamás. — A ne-
gyedik szakosztaly ala az orfeumok,  cirkuszok, 
mutatványosok, varietek, dalcsarnokok ügyei 
tartoznak. Vezető Bálint Lajos, helyettese Vago 
Qeza, mint az „Artista Szakszervezet" alelnöke. 
— A bizottság gazdasagi ügyeit Maróczy Qeza, 
a kiváló sakk-mester vezeti. 

— Mi tör tént Weisz Manfréddal? 
Aradról jelentik: A csepeli lőszerüzem tulaj-
donosa Weisz Manfréd  öngyilkosságáról a 
legkalandosabb hirek voltak forgalomban.  Az 
igázság röviden az, hogy Weisz Manfrédot  a 
kommünárdok le akarták tartóztatni, mire 
Csepel ura, veronállal megmérgezte magár. A 
mentók beszállították Weisz Manfrédot  a Li-
get-szanatóriumba és a gyorsan alkalmazott 
gyomormosás szerencsésen megmentette a 
legkiválóbb magyar gyárost az életnek. Más 
nap a csepeli gyártelepek bizalmi ferfiai  föl-
keresték a szanatóriumban Weisz Manfrédot 
ós kijelentettek, hogy nem értenek egyet a 
kommuuista túlzókkal és tovabbra is Weisz 
Manfrtdot  akarjak a vállalat élén látni. Weisz 
Manfréd  meghatottan köszönte meg munka-
larsai szeretetét és felgyógyulva  újra elfog-
lalta vezetó pozícióját a csepeli telepeken. 

— Habsburg Károly u j lakóhelye. 
Habsburg Karoly, akit tudvalevően az angolok 
csaladjaval együtt átvittek az OBztrák határon, 
most Svájcban a warteggi kastélyban telepe-
dett le. A kastély, amely Staad falu  mellett, 
a bodoni tó partján van, inkább nevezhető 
nagyobbszabásu nyaralónak és egyszer már 
szomorú szerepet játszott a történelemben. 
Ezen a már törtenelmi nevezetessegre jutott 
helyen tiltakozott a pármai hercegnő 1860-ban 
a zürichi BzerződeB ellen, amley a pármai her-
cegséget Victor Emánuel akkori szardiniai 
királynak itélte oda. A szomszéd kantonban, 
Argoriaban van az ellenburgi vár, ahonnan a 
Habsburgok őse, Qontran rablólovag kiindult, 
hogy kifossza  a Rajna mentén elvonuló keres-
kedő karavánokat. 

— Hirek Budapestről. Budapestről meg-
bízható érte&üleuek nem érkeztek. Van hir 
arról, hogy Kun Béla fegyverszünetet  kér és 
egy kormányrendeletben halálbünteteBBel fe-
nyegeti mindazokat, akik az idegeneket bán-
talmazzák. — Mas forrásból  azt a hirt vesz-
szük, hogy Kunfl  Zsigmond, volt közoktatás-
ügyi minizster, akit a szociálisták kormány-
alakítással bíztak meg, nem vállalja a kabinet 
alakítást. Elhatározását a közte es a part mas 
tagjai közt felmerült  áthidalhatatlan ellentétek-
kel okolja meg. Ismét más hirek a budapesti 
politikai helyzetet fejetlenül  zűrzavarosnak 
mondják. A vörös gárdisták állítólag össze-
gyűjtötték a főváros  arisztokrata családjait, 
akiket Újpesten ós Rákoson őrizet alatt tar. 
tauak-



18. rtáin. C S Í K I L A P O K 8-ik oldal 

Borfoojasztök  és M n U f t  l i o É I t ! 
Az Erdélyi Bortermelők Szövet-
kezete Marosvásárhely, Csiksze-
redában, Apafiy  Mihály utca 7. 
szám alatt folyó  évi április 16 én 

fióktelepet létesített. 
Baktáron t a r t kizárólag erdélyi 
maros- és kúküllömenti ó borokat 
melyeket — szükség esetén köl 
csönhordóval — a legjutányosabb 

árban szállít. 
— A romániai gazdák Erdélyben vá-

sárolhatnak marhát. Bukaresti tudósiténk 
jelenti: Tekintettel az ország marhaállományá-
nak kedvezőtlen állására, a koronauradalmak 
minisztere megengedte, hogy azok a földmive-
lók, akik igazolják, bogy nincs marhájuk, Er-
délyben egy-egy pár ökröt vásároljanak. Lo-
vakra semmi esetben sem adnak igazolványt. 

— Egy millió kiló fagyasztott  hus. 
Egy amerikai gőzös érkezett a napokban Kons-
tanzába, mely egy millió kiló fagyasztott  Ber-
tés hust, disznózsírt és többféle  más élelmi-
szert hozott. A szállítmánynak jelentékeny 
része már Bukarestbe érkezett, ahol közelebb 
maximális áron szét fogják  osztani. 

— Nyári pótszemeszter a kolozsvári 
egyetemen. A kolozsvári egyetem tanácsa 
f.  évi ápriliB 30-án tartott IX-iki rkv. illésén 
egyhangúlag elhatározta, hogy 

1919 évi jullua 
1-tól augusztós hó 31-ig terjedő idő alatt 
nyári pótszemesztert rendez. Erre a pótsze-
meBzterre nemcsak a katonai szolgálatot tel-
jesített volt hallgatók, hanem nők is beirat-
kozhatnak. 

— Az ántánt osak a békés országo-
kat elelmezi. A nemzetközi élelmezési bi 
zottaág jelentése szerint Argentiuiának 248 
ezer tonna buza, 1,113.500 tonna tengeri és 
900 ezer tonna zabfeleslege  van. Ezenkivlil 
Argentinia idei tengeri terméBe 6 millió tonnát 
tesz ki, amely teljesen elegendő a volt köz-
ponti hatalmak szükségleteinek fedezésére. 
Mindezen készletek felett  a nemzetközi élel-
mezési bizottság rendelkezik és abból csak 
azoknak az államoknak és vidékeknek juttat 
nak, ahol nyugalom és rend van. 

— Hogy kell a leveleket feladni  ? 
A censura megkönnyítése szempontjából kére-
tik a közönség, hogy a leveleket éa zárt le-
velező lapokat nyitva adja postára. A levelek 
tartalma két oldalnál többre nem terjedhet. A 
levelezőlap előoldala csak a címzésre ;hasz-
nálható fel,  tehát csakis a hátulsó oldalon 
lehet közlemény. Zártlevelezólapok hátlapja 
közlemenyre szintén nem használható. Héber 
éB titkoa irás a levelezésnél nem használható. 
Aki a fent  felsoroltak  ellen caelekBzik, ki IBBZ 
annak téve, bogy a levele, vagy lapja meg-
semmisíttetik. 

— Hogy TnaTlmwlnftlr  Temesvárott. 
A temesvári városi tanács tegnap uj liszt és 
cukor árakat állapított meg. Nagyban a fóző-
liszt métermázsája 160 koronába, a kenyérliszt 
69 koronába, a kristálycukor 684 koronába 
kerül. A kiskereskedelemben a fózőliszt  kilója 
1.20 fillér,  a kenyérliszté 70 fillér  a kristály-
cukoré 5.60 fillér. 

— Marostordában nagy kárt okozott 
a havazás. Május elsején a hosszas eBŐzést 
nagy havazás váltotta föl.  Akkora hó az egész 
télen nem esett, mint most. A duslombu fák 
ágai letörtek a hó súlya alatt. A gyümölcsö 
•flkben  legalább ötven ssáialék a kár, de 

nagy a pusztulás a vetésekben is, melyeket a 
nagy hó lenyomott A városban a villamos 
vezetékek sok helyen leszakadtak, sőt a tartó 
póznák a táviró ós telefonoszlopok  is kidőltek. 
A sok esőzés következtéaen több patak kilé-
pett a medréből, s a Maros vize is megáradt. 

— Román nyelv a kath. gimnásium-
ban. Az erdélyi róm. kath. Státus igazgató-
tanácsának kolozsvári ülése a Consiliul Diri-
gent átiratára elhatározta, hogy a marosvá-
sárhelyi, a kolozsvári és a gyulafehérvári 
gimnaeiumokban már az 1919—20 tanévben 
bevezetik a román nyelv tanitását és a román-
nyelvi! tanulók felmentést  élveznek a gimná-
Biumokban a magyar nyelv tanulása alól. 

— Az uj hármasBzövetség befejezett 
dolog. Az Egyesült Államok, Anglia és Francia-
ország között létesitendő szövetség befejezett 
dolognak tekinthető. A szövetség egyedüli 
célja Franciaországnak védelmet nyújtani egy 
esetleges német támadással szemben. A szö-
vetség más célt nem szolgálhat, és csak ad-
dig tart, mig a népek Bzövetsége védelmet 
nyújthat bár mely támadással szemben. Né-
hány nap múlva az érdekelt parlamentek tár-
gyalni fogják  a szövetség tervét. 

— Egy u j marosvásárhelyi üzlet. A 
marosvásárhelyi lapok egy humoros hirdetést 
közölnek. A hirdetés azt mondja, hogyha eltört 
a tükre, ne busuljon, mert megnézheti magát 
a cipőjében, ha az Első Marosvásárhelyi Cipó-
tükritó vállalatnál takaríttatja ki. Ez a hang-
zatos cimü vállalat egy cipőtakaritóbói áll, aki 
a Főtéren levő Korzó kávéház előtt szokta a 
cipőket nem fényesíteni,  hanem behomályosi-
tanl, mert takarítani nem tud. A vállalat tulaj 
donosa egy fiatal  gyerek, aki háború alatt mint 
a Székely Oazdák Szövetkezetének felhajtója 
rengeteg pénzt szerzett össze. Most pedig igy 
keres meg havonta 1200—1500 koronát. 

— Román közigazgatási bíróság, 
nagyszebeni kormányzótanács a budapesti köz-
igazgatási bíróság mintájára egy uj, magasabb 
forumot  állított lel az igazságügyi reszort ke 
retei közt és ennek elnökévé Rosu Ok távot, 
az Albini volt ügyészét nevezte ki. Az uj bi-
róság a legmagasabb ítélkező forum  vitás 
közigazgatási és pénzügyi kérdésekhen. 

— Romániában kedvező az időjárás. 
A legutóbbi napokban, mint Bukarestből je 
lentik, egész Románia területén bőséges eső 
eBett, mely igen jó hatással volt az amúgy is 
kedvezően fejlődő  vetésekre. A tavaszi föld 
munkálatokat ÍB kedvező körülmények közt 
végzik. 

Árverési hirdetmény. 
A csíkszeredai Ipartestület, a Kos-

suth Lajos utcában levő, saját tulajdonát 
képező leégett epúletes belsőségét, 
1919. évi május hó 28-án délután 
2 órakor a helyszínén, kedvezőtlen idő 
esetén az Ipartestület helyiségében, a 
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés  mel-
lett eladja. 

Árverezni szándékozók az árverés 
megkezdése előtt kötelesek 2000 ko-
rona bánatpénzt letenni. 

Csikszereda, 1919. évi május hó 9-én. 
Székely Károly, Biró József, 

titkár. elnök. 

Ml'Ml' Ml' Ml' MkMI'Ml' Ml' Ml' Ml' Ml' >11̂  Ml' Ml' Ml' Ml' Ml' 
Figyelmeztetés! 

Az Udvarhelymegyei Fatermelő Rész-
vénytársaság felkéri  mindazokat, akik-
nél még 1919. évi január 1. előtt 
kiváltott tűzifa  bárcák vannak, hogy a 
megvett tűzifát  folyó  évi május hó 
végéig okvetlenül szállítsák el, 
mert ezen időn tul a jelzett bárcák ér-
vénytelenekké válnak. 

Jövőre nézve a kiváltott bároák 
6 hétig lesznek érvényesek. 1-2 
in /ny uv /W/fivwm/ns/iK  'ír* 'nvmwiv 'in/irwin 

K e r e s e k egy perfekt  n é m e t 
t a n í t ó t , felnőtt  férfi  részére. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Árverési hirdetmény. 
A néhai László András Brzsébet-

ufca  melletti belsője folyó  hó 18-án 
délután 2 órakor Csikszeredában, a 
tanácsház nagytermében, örökösök által 
önkéntes árverésen eladatik. 

•adó épületes belsőségek. 
A csikverebesi őrház mellett levő 

4 szoba, 1 kamarától álló teljesen uj 
fah&z,  cserépfedéllel  és vasgerendás 
pincével szabadkézből eladó. Továbbá 
eladó az onnan nem messze levő 2 
borvizház. — Értekezhetni a körjegyzői 
hivatalban Tusnádon. 1̂ 2 

Sz. 1047—1919. 
Faeladási hirdetmény. 

Ditró község eladja Ditró község 
házánál 1919. évi május hó 15 én 
d. e. 10 órakor kezdődő árverésen a 
Csikvármegye D tró község határában 
levő Gralulát bütüje nevü erdejének a 
villamos áram vonalába eső mintegy 
30 kat. hold területén 1847—1915. 
kgb. határozattal kihasználásra engedé-
lyezett lucfenyőfaállományát. 

A vágás terlllete a borszéki ország-
úttól 1—3 kilométer, a M. A. V. maros-
hévizi állomástól pedig 30 kilóméter 
távolban, van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
türzsenkénti bemérés szerint 1061 
darabból áll éB 569 m8 tiszta haszon-
fát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 11.380 korona, bánat-
pénz a kikiáltási árnak 10 százaléka. 
Kihasználás időtartama hat hónap. 

Az árverési és Bzerződési feltételek 
az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, 
továbbá a Qyergyószentmiklóson levő 
gyergyóalfalvi  m. áll. járási erdőgond-
nokságnál rendelkezésre állanak. Az 
erdőgondnokságnál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva ninosenek, 
figyelembe  nem vétetnek ; utóajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező 
bizottság elnökénél nyújtandók be. — 
A megajánlott összeg számokkal és be-
tűkkel is kiírandó s az ajánlatban ki-
fejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  telje-
sen ismeri és magát azoknak aláveti. 

Ditróban, 1919. évi április hó 28-án. 
Kovács Kálmán s. k., Csibi Alajos s. 

k. Jegyző birói 
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Csíkszeredán, Márkus István-utca 6. se. 

alatt egy teljesen uj, két karikás 
f ő z ő k á l y h a  e ladó . 

Értesítés 1 
0 7 á l f a l u á e  R^ti erdélyríBö íntorefár 
CICKUI/ Oö n e i l Marosvásárhelyt, 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

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

ugyanitt felvétetnek.  '9— 
Agrár takarékpénztár r. 

Csíkszereda. 

E£y PARAB VALÓDI SytyENTALI 
2 ÉVES BIKA BORJÚ ELADÓ 
SZAKALI FERMNÉL CtefltDÉályE 

A r t o e i t e n a a t i s z t á i t 
a a a e g r r e a a . d . e l ó l n a e t , Ziogy 

ÉPÜLET ÉS MOBDTOR 
ASZTALOS MŰHELYEM 
• u j x a m e a i i y l t o t t a r a . é e 
• l v á l l a l o l s : e o z a l c z x x á . ' b a 

m i n d . e n n e i a a ' ü . J a -
v í t á s t l e a l« í s .®t<5 l e g - o i -
c e ó - " b " b a n . 5 - 1 3 

T l f i z t o l s t t e l : 

B O T Á R G É Z A 
CilkvArdotfalva,  (Bocskor-féle  ház.) 

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyűrűket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Kagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 

4 0 -

FflJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra 
min, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
oognac és likőr is klosiny-
ben és nagyban. — A tisztolt 
vevők becses pártfogását  kéri 
Neumann BenoSzászrégen. 

E l a d ó 8 darab 6—700 literes 

Oim a kiadóhivatalban:-: Cim a kiadóhivatalban. 

Pototzky Alajos hagyatékát képező 
eslkszentmihályi határban levő Égés nevü havason, mintegy 

Bfl 1000 köbméter faragni való épület- és tökefa EB 
önkéntes árverés utján folyó  hó 15-én délelőtt 11 órakor 
Csikvármegye árvaszékénél, Botár Béla árvaszéki ülnök ur iroda 
helyiségében (vármegyeház) el fog  árvereztetni. — Árverési feltételek 
az árverés napján közöltetnek. Az örökösök. 

Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
A m. kir. osztály* ^ ^ ^ sorsjáték főárusitója. 

Üzletköre: 
Pénzbetétek 4 t v é t e l e b e t ^ t l k ö n y v 0 c a l l é r 6 folyószámlára  előnyös feltételek  mellett. 
I T n l n ű n n í i b ' folyósítása  váltára, kamatos kötelezvényre, törlesztése» (annaltásos) jelcálog-
lYUlUÖUllUIV. kölcsön Ingatlanokra 15, 20, 25 évi időtartamra. Kereskedőknek előnyOs fel-

tételek mellett árnhitelt nyújt. 

Előlegeket értékpapírokra mérsékelt kamat mellett. 

Zálogkölcsönöket folyósit  arany és Mtt9t tárgyakri-
É r t é k p a p í r o k  el*désa mindenkor a pontos napi árfolyamon. 

Tőzsdei megbízások  a budapesti értéktőzsdén, a legelőnyösebb feltéte-
Q™pl v p n v o l r díjmentes beváltása. Üzletfeleinek  a 4'/«-os magyar koronajáradék szelvénye-
Q Z i t l V e l l j ket már 10 nappal az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélkül. 

Külföldi  pénznemek és ércpénzek ^ r b ^ 
pontos napi árfolyamon  kttevetiti. 

\
rnr»ir/-k'ril.7-ar7alán  elvállalja értékpapírok, okiratok megőrzését és szakszerű bankári ke-
d g y U I l K e ^ e i e S zelését, sorsolások ellenőrzését. 

Minden -pénzügyi- és tőzsdei S^feáSXsaÍ9  diitftlannl  SZ0lgil 

Mint a m. kir. osztálysorsjáték főelárusitója 
foglalkozik  osztálysorsjegyek eladásával. 

A magyar hadikölcsön kötvények vételét és eladását előnyös feltótelek 
mellett közvetíti, azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget nyújt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. 36— 

olesó árszámitás ** 
mellett közöltet-
nek s felvétetnek 

a k i a d ó h i v a t a l b a ! ) . 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájába», CzlkuwedábM. 




