
XXXI. évfolyam. CailtazeteAa, 1919. szeptember 21. 37. szám. 

C S I K I L A P O K 
POLITIKAI, KÖZ(îAZDAHA(i  1 ÉS IAKSADALM1 HETILAP 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vákár la. könyv- éa papírkereskedés» Csikszereda. 
bová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
valamint hirdetések «8 előfizetési  dijak is küldendők! 

Megjelenik minden vasárnap. 

Felelős szerkesztő: Dr. KLTHES GYULA. 
Laptulajdonos VÁKÁR L. 

Slöfisetaei  úr: Egész évre 20 kor. (Külföldre  24 K) 
Félévre 10 kor. Negyedévre ft  kor. 

UirdotB^i dijak & i e g o l o s o b b a n számíttatnak 
Köziratok nam adatnak visssa. 

I M I K Ó B Á L I N T 

Csikszereda, szeptember 18. 
Magánúton szerzett értesülésből vesz-

ŝ ük a megdöbbenti hírt, hogy Mikó 
Bálint ny. főispán,  v. h. t. t., azeptem 
ber 1'2 én a budapeöti Pajor szanatorium-
han két heti szenvedés után 76 éves 
korában meghalt. 

Mikó Báiint vármegyénknek éa egósz 
Erdélynek ritka köztiszteletben álló, ki 
magasló alakja volt, kinek sírjánál meg 
kell állanunk. 

A régi idők minden becsületessége, 
hazafiság*,  a zajtalan, soha nem csüg-
gedő munka egyesült fenkölt  gondol-
kozású személyében, ki egyben az igazi 
magyar gavallér és uri modor példány-
képe is volt. 

Mint vármegyénk egyik legrégibb és 
legelőkelőbb családjának sarja, kitűnő 
nevelésben részesült, m»>ly neki már 
kora ifjúságában  vezető szerepet hizto 
sitott. Csikvármegye és Erdély közéle-
tében. 

A nagy uri termektől a szegény vis 
kójáig mindenei ismerte és hec-jülte őt, 
kiről bátran el lehet mondani, hogy éle-
tében c>ak jót akart és jót tett. Erényei 
tündököltek, jelleme fogyatékosság  uél-
kül való volt. Soha sem kereste a fel 
tünést; a zajtalan munka embere volt, 
ki a jót magáért a jóért és embertársai 
érdekében tette. 

Már fiatal  korában a politikai, köz 
művelődési és közgazdasági pályán ér 
tékesitette tudását anélktll, hogy sebet 
ejtett vagy kapott volna. Egyénisége, 
megnyerő modora legádázabb politikai 
ellenfeleit  is lefegyverezte,  kik nevének 
emlitésekor mindig a legnagyobb elis-
meréssel és tisztelettel szóltak róla. 

Közéleti mUködése össze van forrva 
Csikvármegye újkori történetével. 1876 
ban a csikszeredai választókerület kép 
viselőjévé választották meg, mely kerü-
letet 1882 ig képviselte, mikor Lázár 
Dénes halálával Csikvármegye főispán-
jává nevezte ki a király. Csaknem egy 
negyedszázadig volt vármegyénk főis-
pánja, mely magas állásában a közsze-
retet és elismerés oly fénye  vette körül, 
amely csak kevés férfiúnak  adatott meg. 

Nevével a közélet minden terén ta-
lálkozunk, mert 6 volt lelke, vezetője 
és irányitója csaknem minden közéleti 
akeiónak. 

Különösen eredményes munkát vég 
zett a kilencvenes években a magyar-

román határvonal rendelésénél, melyért 
a király a Szent István rend kiskereszt, 
jével tűm ette ki éa amelyért Károly 
román király ia mt»g a r.-ndjeli ndotná-
uyozott neki. 

Mint nagybirtokos, kiváló gazdasági 
ismereteit vármegyénk közgazdasági 
eletében eredményesen érvénye«ifette, 
de sokat telt közművelődésünkért ia. 

A székely muzeum felügyelő  bizot-t 
Hágának éa uz erdélyi róm. ka'h státus 
igazgatóságának tagja, az Emke csik-
vármegyei választmányának es a?; Er 
déiyi Kárpát-Egylet marosvásárhelyi 
osztályának elnöke voit. 

Főispáni tiszte alatt, a király érd-.-iíioí 
elismeréséül a főrendiház  tagjává, majd 
1905 b-n, midőn főispáni  méltóságáról 
leköszönt, valóságos belső titkos taná-
csosává nevezte ki és a Lipót-rendet 
adományozta neki. 

Po itikai pályáján a régi szabadéivá, 
pármak volt oszlopos tagja, majd az 
országos munkapártba lépett be, mely-
nek programmjához mindvégig hü ma-
radt. 

23 évi főispánsága  után sem szűnt 
meg a közéletben munkálkodni. É'te 
végéig tevékeny részt vett a vármegyei 
életben, mint a törvényhatósági és köz-
igazgatási bizottság és különböző albi-
zottságok tagja. Széleskörű ismeretei 
és ritka élettapasztalata szavának min-
dig rendkivu'i eulyt adtak, amit. fokozott 
az ellenvéleményekkel szemben tanú-
sított íürelmessége. 

Érzékeny lelkét mélyen érintette a 
háború sorsfordulata-  Az utolsó három 
év jóformán  houtalanná tette. Mikor 
1917-ben a rég óhajtott zsögödi tűz-
helyéhez visszatért, azt teljesen kir a 
bolva, tönkrotéve találta. Magas kora 
dacára annyira ragaszkodott vármegyé-
jéhez, hogy teljesen újra rendezte be 
zsögödi uri lak át, bár közben fenkölt 
lelkű nővérét is elvesztette messze ide-
geuben. 

A Bors azonban másként határozott. 
A daliás, ritka egészségű férfiúnak  nem 
adatott meg, hogy hátralevő éveit csen 
des otthonában leélhesse. A forradalom 
eseményei újra útnak indították és ez 
az ut végzetessé vált. Ha talán egy pár 
napot várt volna, életét nyugodtan tölt-
hette volna el szeretett otthonában még 
jó ideig. Igy Budapestre ment, hol a 
rohanó események nem engedték meg, 
bármennyire is akarta, hogy visszatér-
hessen. 

Átélte a vörösek uralmát, minden 
izgalmát és nélkülözését. A hiányos táp 
lálkozás, a honvágy és sok nélkülözés 

megtörték egészségét és legutóbb ágyba 
döntötték Az orvosi tudomány már nem 
segith ;tett: mert. folyó  hó 12-én kiszen-
vedem, 

A legnagyobb «fészvéttel  vettük a 
hirfc  elmúlásáról. Véle kidőlt közéletünk 
ögy régi oszlopa, miiyenei.kel manap-
ság marnom tabüko'/uiik. Önzetlensége, 
a köz iránti lelkesedése, munkálkodása, 
ritka becsületessége, páratlanul meg-
nyerő uri modor», feltétlen  jóhiszemű-
sége es jóindulata mind olyan erények, 
melyeket rrui m/«r hasztalan keresünk. 

A székelységnek nagy halottja ő, 
kinek e'umiása mély fájdalmat  okoz 
nekünk, de emiéke őrükké élni fog 
közöltünk. 

Tetemét a viszonyok kedvezőbbre 
forduitáva!  bizonyára hazaszállítja a 
hozzá közel áüó báró Rudnyánszky-
csa'ad ép orr fogja  elhelyezni a caik-
aomlyúi Szerit Ferenc-rendiek kriptájá-
ban, tiszteletreméltó ősei mellé, mint 
nagy és dicső multu családjának utolsó 
férfisálja'. 

— Választások Magyarországon. Az 
Uuiversui irja: A magyar nemzetgyűlési vá-
lasztások határidejét október 5-ére tűzték ki. 
A Frícdrich István kormány abb;m a hiszem-
ben van, bogy a választások az ó elnöklete 
alatt folynak  ie. A szocialista körök nincsenek 
megelégedve a rövid határidővel és a reakciós 
kormánnyal. 

Az aradi prefektus  nyilatko-
zata a kolozsvári egyetemről. 

Dr. Marsieu Jusztin aradi prefektus,  aki 
most erkezett haza Szebenből, az „Aradi Köz-
löny" munkatársa előtt nyilatkozott a magyar 
főiskola  hallgatók sorsáról. A nyilatkozat igy 
hangzik : 

— A nagyszoheni kormányzótanácstól uta-
sítást még nein kaptam arra, hogy az Aradon 
rekedi magyar főiskolai  hallgatóknak tanulmá-
nyaik folytatása  céljából utazási igazolványo-
kat engedélyezzek. Akik Szegedre a felső  ipar-
iskolába, vagy Budipestre a műegyetemre 
óhajtanak utazni, azoknak minden további nél-
kül engedéiyczetn az utazást. De nem adhatok 
utazási igazolványt az orvostanhallgatóknak, 
jogászoknak, filozoptereknek,  mert azok a ko-
lozsvári egyetemen is folytathatják  tanulmá-
nyaikat. Az nem kifogás,  hogy a kolozsvári 
egyetemen nem tanulhatnak magyarul, mert 
mint tudom, a kolozsvári egyetemen párhuza-
mosan tanitanak magyarul és románul. 

E nyilatkozat azért érdekel bennünket, mert 
a kolozsvári egyetemről van szó benne s ezzel 
kapcsolatosan Igen sok hallgató sorsáról. Tud-
tunkkal azonban, a kolozsvári egyetemen még 
nem folynak  párhuzamos előadások a ez a 
kérdés meg nincs eldöntve. 
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A békekonferencia mérlege. 
Egészen érdekes és egészen bonyolult kép 

bontakozik ki előttünk, ha összevetjük azokat 
a híreket, amelyek egy nap alatt a forrongó 
világ minden sarkából érkeznek hozzánk. A 
békekonferencia  világot kibékitő és megnyug-
tató munkájának eredményeképpen azt látjuk, 
hogy a háború szünetelése pusztán az általá-
nos kimerültségnek eredménye, de nem a si-
keres békeakciónak. 

A békekonferenciát  uraló hatalmak közt 
Bem ideális a béke. Anglia izgatottan ÓB éles 
hangon kifogásolja  Amerikának az ir kérdésbe 
való beavatkozását. Anglia — ugy látszik — 
mindenütt lelkes hive a népek önrendelkezési 
jogának, csak éppen a Baját égisze alatt élő 
népeknél nem. Amerika maga pártokra sza-
kadt és agitál a német békeszerződés ratifi 
káláaa körül. 

Az osztrákok aláírnak, mert muszáj. Ha 
alá nem irnak, éhen fognak  veszni. Ez ter-
mészetesen nem hoz megnyugvást. — Cseh-
szlovákia is aláir, mert nem akar több vissza-
vonást, de aláírása mellé csatolja a tescheni 
kérdés megoldása ellen: való tiltakozását. 

A balkáni csendélet teljes, amennyiben 
Szerbia és Montenegró dühösen verekszik; az 
olaszok és szerbek még nem nyugodtak meg 
a fiumei  kérdésen s Szerbia körömszakadtáig 
köti magát a város tulajdonához. És inkább 
nemzetközi kikötőt óhajt, semhogy engedjen 
az olaszok kiváuságának. Törökországot Kis-
ázsiára akarják szorítani. Bulgárián rendcsi-
nálás cimén rajta tartja kezét az ántánt. 

Jugoszlávia frissen  koalizált részei már a 
szétszakadás feltartóztathatatlan  utján járnak. 
Lengyelország es Németország nem tudnak 
megegyezni egymással még területi kérdésekben 
sem. Németország felrobbantotta  átadandó 
tengeralattjáróit, most ugyanazt tette minden 
szigorú intézkedés dacára a zeppelinekkel. 
Szóval nem hajlandó parírozni a békekonferen-
cia rendszabályainak. 

Japán gyanúsan jnagylelkü Kinával szem-
ben. Kiautsbut ÓB Tsringtaut visszaadja. Tehát 
igen békés politikát folytat  a veszedelmes 
szomszéddal szemben, amely Amerikát uj milli 
árdoknak hadicélokra való előirányzására ösz-
tönzi. 

Konstantinápoly kinek a felügyelete  alá ke-
rüljön? Ki vállalna egy Balkán-protektorátust? 
Hogyan gyakorolja az antant a kisebbségek 
jogainak ellenőrzését? Mind olyan kérdések, 
amelyek a jövendő egyenetlenségek és viszá-
lyok magvát hordozzak magukban. 

Hogy a németekben leplezetlenül él a revans 
gondolata, ezt a békekonferencia  jobban tudja, 
mint mi. 

Akik a békekonferencia  munkájával nincse-
nek megelégedve, azok egymás után az ame-
rikai szenátushoz és az amerikai néphez feleb-
beznek. 

Szóval, a békekonferencia  munkájában nincs 
meg a megnyugvás keltéséhez szükséges belső 
erő 8 eddigi müködéBe még korántsem garan-
tálja a világbékét. Ennyi az, amit ma bizonyo-
san lehet tudni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

— Uj politikai pár t Budapesten. A 
napokban Budapesten uj politikai párt alakult, 
mely a Szabadelvű Polgárok Pártja nevet 
vette fel.  Az uj pártnak a gerincét a régi ra-
dikális és Károlyi párt alkotják, de részt vesz 
benne a Lovászy pártnak azon töredéke, amely 
még nem csatlakozott semmiféle  más párthoz. 

— Uj polgári fiúiskola.  Október elején 
róm. kath. polgári fiúiskola  nyílik meg Karcz-
falván.  Egyelőre csak a I—II. osztály. Előjegy-
zéseket a plébánia hivatal fogid  el. 

— Károlyit kigolyózzák. Mint a „Reg 
geli Hirek* jelenti, a budapesti arisztokrata 
körökben mozgalom indult meg, hogy Károlyi 
Mihály grófot,  a Nemzeti Kaszinóból és a Park 
klubból kigolyózzák. 

— Drága mulatság a békekonferencia. 
AZ amerikai békedelegáció 5.200,000 dollárt 
költött a konferencián  1919. évi január l-ig 
még egy millió költség van előirányozva. 

Miért kerül egy kiló disznóhús Csík-
szeredán 32 koronába ? Mikor ugy Brassó, 
mint M-irosvásárhelyen 24 korona. 

— Megmarad a nyári időszámítás. A 
h 'borus évek szokása szerint szeptember 15-én 
kezdődött a téli időszámítás, amikor is az órá-
kat egy órával visszaigazitották. Most hivata-
losan közlik, hogy a nyári időszámítás további 
intézkedésig érvényben marad. — A magyar 
kormány visszatért a középeurópai időszámí-
tásra és az órákat szeptember lő én éjjel 3 
órakor 2 órára tolták vissza. 

— A világ vérvesztesége. A halottak 
és foglyok  számai. Páris, szeptember 3 Louis 
M'iríu bemutatta a költségvetési vitákon azt, 
hogy mennyit vesztett az antant és mennyit a 
központi hatalmak hadifoglyokban.  Franczia 
ország hadifoglyok  bun vesztett 483.000 embert, 
Nagybrittánia és gyarmatai 351.000 embert, 
Oiaszoi Hzág 569.000 embert, Oroszország 2 és 
félmilliót,  az Egy sült Á:l»mok 4765 embert, 
Németország 615.900 embert, az osztrák-ma-
gyar monarchia másfél  milliót. Halottakban 
vesztett Francziaország 1 millió 335.000 em-
bert, az angol birodalom 850 700 embert, 
Olaszország 560.000 embert, Oroszország 1 
railiió 700.000 embert, a német birodalom 1 
és félmilliót  és az osztrák-magyar monarchia 
szintén 1 milliót. A német hadseregekben, vala-
mint a franciában  egy fogolyra  átlagban véve 
három halott esik, Angliában öt halott két 
fogolyra.  Ennek a három nagy hatalomnak 
több a halottja, mint a foglya  Azok a csopor-
tok, amelyek több foglyot  vesztettek, mint 
halottat, a következők : Oroszországban min-
den halottra két fogoly  esik, Magyarországban 
pedig 3 fogoly  esik két halottra. Olaszország 
ellenben nyolc halottal szerepel hét fogolylyal 
szemben, mert az olasz fronton  kevés volt a 
mozgóharc. 

— Fölemelik a távirati dijakat. Szép 
tember 21 tő! kezdődőleg a táviratok diját 
szavankint 16 fillérről  20 fillérre  emelték fel 
Díjminimum ezentúl is 2 korona, sürgős távi-
ratoknál 6 korona. Minden feladó,  minden távi-
ratról feladóvevényt  kap 20 fillér  nyugtadij 
ellenében. Különleges táviratok dijai a föl-
emelt tarifához  képeBt módosulnak. Az ünnep 
napi éB esti feladásra  vonatkozó intézkedések 
továbbra ÍB érvényben maradnak. 

— Kinevezés. A román kormányzó-tanács 
de Place József  vicomte volt m. kir. gazdasági 
Begédfolügyelót  Brassó-, Csík- és Háromszók 
vármegyék gazdasági felügyelőjévé  nevezte ki. 
Az ^ felügyelő  az eskttt nyomban letette. 

— Magyar marad a tanítási nyelv a 
nagyváradi ovodákban és a reáliskolá-
ban. Dr. Popovici, nagyváradi vároBi prefektus 
értesítette a várost, hogy a kormányzó-tanács-
csal folytatott  tárgyalásainak eredményeképpen 
az ovódákban az oktatási nyelv továbbra is 
magyar marad. Felállíthatnak ezenkívül két 
román ovódát és meg van engedve két zsidó 
tannyelvű ovóda felállítása  is. A magyar és 
zsidó ovódákban azonban egy egy román óvó-
nőt is kell alkalmazni, akiket az állam fog 
fizetni  azért, hogy a gyermekeket a román 
nyelvre is oktassa. — A főreáliskola  I. osztálya 
román tannyelvű lesz, a II osztálytól kezdve 
pedig magyar. Az 1. osztályt a tanulók a Uozsdu-
lyceumban fogják  végezni. A tanerők a II. 
osztálytól kezdve magyarok lesznek. 

— Szabad lesz a közlekedés Erdély-
ben. A román főh»diszállás  rendelkezései sze-
rint, a nagyszebeni kormányzótanács hatáskö-
rébe eső területen belül a kö-dekwlés többé 
nincsen utiigazolványhoz kötve. Ezen terület a 
rendelet szerint Kirlibabától (Bukovina) Borsa, 
Máramarossziget, Szatmárnémeti, Nagykároly, 
Mihályfaiu,  Nagyvárad, Szalonta, Simánd és 
Arad közti vonalon belül fekszik.  A Bánság-
ban a Bzabad közlekedés vonala Aradról a 
Maros mentén halad a Dunáig s innen a ro-
mán-Bzerb demarkációnális vonalat követi. A 
megjelölt területen csak erdélyi honossággal 
birók utazhótuak igazolvány nélkül, mely ho-
nosság igazolásául mindenki a helyi elsőfokú 
közigazgatási hatóság által kiállított személy-
azonossági bizonyítványt köteles magával viuui. 
Idegenek, valamint azok, kik az emiitett terü-
leten kivül utaznak, ezután is csak az illeté-
kes katonai és közbiztonsági hatóság láttamo-
zásával ellátott utazási igazolvány birtokábau 
utazhatnak. A rendelet életbe;éptetésének ide-
jéről móg nincs értesülésünk. 

— Akik az Óceánon tul kiábrándul-
ták. A Francziaorsíágba hadakozó amerikai 
katonák között tudvalevőleg soknak szivét 
megfogta  egy-egy bájos francia  leány. És sok 
amerikai katona vitt haza egy egy bájos fran-
cia leányt, miut feleséget,  abban a boldog re-
ményben, hogy boldogok lesznek. De ugy lat-
szik, tul az Óceánon, a mézes hetek örömeit 
hamarosan követte a kiábrándulás és eddig 
hatvan francia  menyecske hagyta ott az urát 
és tért vissza Francziaországba. Vájjon a so-
rozat folytatódik-e,  mert több száz francia-
amerikai házasság köttetett, arról még nem szól 
a párisi krónika. 

— Két dollárkirálynő száz francia 
falut  épit fel.  A kipusztított észnkfranciaor-
szági vidékeken, Blenancourban két amerikai 
milliárdosnő telepedett le. Missis Diyicke és 
Miss Morgan nemes versenyre keltek, hogy 
melyikük tesz több jót és melyik pazarolja 
jobban dúsgazdagságát arra, hogy a kihalt 
vidékbe uj életet öntsön. A muukások ezreit 
foglalkoztatják,  akik amerikai mérnökök veze 
tése alatt a földből  varázsolják elő a falvakat. 
A milliárdosnők saját költségükön száz falut 
felépítenek  és felruházzák  minden gazdasági 
eszközökkel. Amig az uj lakások elkészülnek, 
a lakosság addig barakk-táborban lakik és a 
két dollárkirálynő asztalvendégei. A missek 
mindegyikének saját autóparkja van, amellyel 
olyan helyekre, ahol vasút nem közlekedik, az 
autók százával hordják az élelmiszert. A la-
kosság Bzemében a két fiatal  nő már nem is 
emberi jelenség. (Ls Journal.) 

— A százharminoegyévas ember OB 
hajadon leánya. Kentuoki államban szep-
tember másodikán egy százharmincegy éves 
öreg polgár születésnapját ünnepeltók. Az agg 
ember jól lát móg most ÍB, azonban sUket. Van 
egy 97 éves hajadon leánya. 
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— Újra megjelennek a lapok. A „Reg-

geli Hirek" legutóbbi száma „Sajtószabadság" 
cimen a következő kominüoikét közli: A ma-
gyar kormány a minisztertanácson elhatározta, 
hogy a rotációs-papir felhasználását  korlátozó 
rendelkezésekot megszünteti. Az erre vonatkozó 
rendelet a hivatalos lapban megjelenik. A napi-
lapok néhány nap múlva fognak  megjelenni, 
közöltük az uj irányokat kifejezésre  juttató 
egészen uj lapok in. Tehát a pesti sajtó, mely-
nek szárnyait előbb a proletárdiktatúra, majd 
a reakció törte le, újra szabad és értesülésünk 
szerint már ma több régi, nagy lap meg is jelent. 

— Fényképészeti műterem. A mint 
értesülésünk, sikerült Biró Józsefnek  nagyohb 
mennyiségű fényképészeti  anyagot beszereznie. 
Felvételeket naponta újra eszközöl. 

— „A zord idő' olvasóihoz! Kéréssel 
fordulunk  azokhoz, akik lapunk első két szá-
mát elolvasták és Ízlésük szerint valónak talál-
tak : űzessenek eló a Zord Idó-re. Marosvásár-
hely és Muro.-torda vármegye magyar értelmi-
ségéhez szól elsősorban a kérésünk, noha a 
Zord Idő maga, az egész magyar értelmiséghez 
kivan szólni. Ezt a különösséget meg kell ma 
gyaráznunk. — Sajátos viszonyok között élünk, 
hol a lapterjesztés sokásos eszközei — a pos-
tai és vasúti érintkezés nehézkessége okán — 
elégteleneknek bizonyulnak. Idő, hosszú idő 
kell, mig egy Marosvásárhelyt megjelenő uj 
lapot távolabbi vidékek közönsége megismer 
és felkarol.  Igy a Zord Idő is, megjelenése 
első idején, kénytelen menedékét megjelenése 
helyének éB közelebbi környékének magasabb 
fejlettsegü  értelmiségénél keresi. Hisszük, hogy 
ez az értelmiség a2 indokolt kérés elől közöny 
leplébe el nem burkolózik és honorálni fogja 
bizalmunkat, mit a lap megindításával beléje 
vetettiiuk. — Előfizetéseket  felvesz  a kiadó-
hivatal: Marosvásárhely, Borsos Tamás-utca 
tizedik Bzám alatt: .Zord Idő* szerkesztősége. 

Mennyit keresnek Amerikaban a 
munkasok? A nagyváradi „Szabadság" irja: 
Most, hogy az országban ismét a konszolidált 
viszonyok kezdődnek, egyre sürübb emberc&o 
portok hagyják ott a pénz Eldorádóját, az 
Északamerikai Egyesült Államokat, hogy vissza-
térjenek az ó huzába, ahonnan 10—15 evvel 
ezelőtt vándoroltak ki. Nap-nap után utaznak 
keresztül Nagyváradon ezek a hazatértek, akik 
legnagyobbrészt bányákban és vasgyárakban 
dolgoztak és most összegyűjtött pénzükkel meg-
vagyonosodva települnek vissza. Érdeklődtünk 
itt Nagyváradon a hazatérőktől az amerikai 
munkásviBzonyok felől  és megtudtuk, bogy egy 
munkás napi keresete ma Amerikában 10—12 
dollár, ami a dollár itteni árát véve alapul, 
napi 400—480 koronának felel  meg. Az élel-
mezési viszonyok teljeseu a békenivón állanak, 
mert mint mondják, teljes havi ellátásért és 
lakásért éppúgy, mint a háború előtt, most is 
30 dollárt fizetuek.  Ellenben némi áremelkedés 
észlelhető ruhanemüekben, mert egy jó minő-
ségű férfiruha  ára 40— 50 dollár, ami koroná-
ban 1800—2000 koronának felel  meg. Ámde 
tekintve azt, hogy egy munkás havonkint 25 
inunkauapot számitva, megkeres egy hónap 
alatt 250—300 dollárt, vagyis koronára átszá-
mítva 10—12000 koronát, könnyfen  fizethet  1 
havi élelmezés és lakásért 1200 koronát, vagy 
egy ruháért 2000 koronát. Ezeknek a hazaté-
rőknek tudhatók be azok a nagy dollár üzle-
tek, amiket most kötnek. Mig 10—12 nappal 
ezelőtt 33— 34 koronával lehetet venni a dol-
lárt, |ma már 39 koronáért is igen keresett cikk, 
tekintve, hogy Aradon és Nagyszebenben 
41—42 korona az ára. Sőt Budapesten a tőzs-
dei magánforgalomban  már a 46 koronát is 
elérte. 

— A helybeli rendőrség elrendeli, hogy a lak-
helyiségek bérbeadása csakis a rendőrség engedélyé-
vel történhetik. Minden bérbeadás, amely folyó  évi 
augusztus hó 1 Dtán jött létre 8 napon belul a ren-
dőrségnek bejelentendő. Mercurea-Ciucului, 20/1X. 
1919. — J. Pop, rendőrfőnök. 

— J u t is, marad is. Bukaresti értesülés 
szerint Románia nem ötvenezer vvaggon gabo-
nát fog  az idén exportálni, — mint ahogv azt 
korábban jelentették — hanem legalább ÍR 
százezer waggont. 

— Csak a műegyetemi hallgatók utaz-
hatnak. Aradról jelentik: A város prefektje 
lépéseket tett Nagyszebenben az Aradon rekedt 
egyetemi hallgatók ügyében. A kormányzó-
tanács csak a műegyetemi hallgatók részére 
engedélyezett utazási igazolványt Budapestre. 

Kiviccelt kommunisták. 
Most jelent meg a bolsevista uralom óta 

először a „Borszem Jankó", melyet annak ide-
jén Pogány József  népbiztos Bzüntetett be, nem 
akarván azt, hogy a „proletárokat bohócoknak 
nézze*. Most, hogy újból megjelent teljes erő-
vel ront neki a bolsevizmusnak, üti, veri, gú-
nyolja azt. 

Számuelly és Haynau egymás mellé kerül-
tek a .Borszem Jankó", egy képén. A pokol-
ban vannak különféle  ördögök között és H íynau 
igy szól Számuellyhez : 

— Tessék, fiatal  ember, foglalja  el a helye-
met. Maga méltóbb rá, mert még nálam is 
több magyart akasztott fel. 

* 

Május elsején az Andrássy-uton beborították 
a köröndön levő Zrínyi-, Páiffy-,  B.'thlen- és 
Bocskai szobrokat, gömbölyű favázzal,  arra 
piros vásznat feszitettek,  melyre ráfestették  a 
vörös földgömböt.  A szél azonban folyton  ci 
bálta a vásznat, amely csakhamar kilyukadt. 
Más uapra már azt mondták egymásnak a 
pestiek : 

— Littad Kun Béla szobrát? 
— Nem. 
— Pedig ott van az Andrássy uton. Az a 

vörös hólyag... 

Heltai Jenőt a diktatúra első napjaiban egy 
barátja megakarta győzni arról, hogy milyen 
jó a kommunizmus. Egy órahosszat beszélt 
neki, elmondta, milyen jó dolga lesz. Jó sokáig 
beszólt és Heltai nem felelt.  Mikor amaz azt 
hitte, hogy Heltait teljesen meggyőzte, az meg-
szólalt és csak annyit mondott: 

— No, és hogy lehet innen kivándorolni? 
* 

A kormányzó-tanács viharos ülést tartott. 
Egyszerre beront az Otthon körbe egy újságíró 
és jelenti: 

— Az uj népbiztosok Kuuti, Szántó és Szá 
muelly. 

— És a többiek? 
— A többieket uem tudom, — szól suttogva 

a hírnök, — azok még fosztogatnak  a külvá-
rosban. t 

— Mi a legjobb üzlet? — kérdik a liget-
ben a egymástól a gyerekek. 

— Én tudom. Qyerünk a Dob-utcába Éb-
redő magyar jelvényt árulni. 

* 

— Szoclálizálták az illemhelyeket. 
— Hogyan? 
— Ami befolyik,  azt folyószámlára  irják, 

ami pedig megmarad, arra Kun Béla teszi rá 
a kezét. , 

A lapszám fedőlapjának  hátulsó oldalán, 
befejezésül  két fiatal  leány van lerajzolva. Az 
egyik igy szól: 

Szerencse, hogy a kommunizmus alatt 
felvilágosítottak  az iskolában, mert mit CBÍnál 
nék moat a fess  katonatisztekkel. 

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

nagyobb mennyiségben, keresek 

MEGVÉTELRE. 
C i m a k i a d ó h i v a t a l b a n I 

ELADÓ BELSŐSÉG. 
Csikszeredán a vasut-utcaban 
a 4901/2591. hrsz. " b e l s ő s é g : 
a Botár Bela féle  haz mellett, 

szabad kézből eladó. Bővebbet a tulajdonosánál 
özv. PETRES ANDRÁSNÉ, Csikszeredán. 

• Ü I I N N M I I H I M I N N N 
| Van szerencsém a t. közönség szíves | 

tudomására hozni, bogy Apaffy  Mihály-
utca 8. szam alatt (Gal Istvan-fele 
házban) a „Hulter" szálloda átellenében 

FÜSZERÜZLETET 
nyitottam, amelyre a t. közönség nagy-
becsű szives támogatását kérve maradtam 

teljes tisztelettel: 
i -5 Á s p á é . | I 

Egy alig használt, szabályozható fütésü 

PREMIR" ÖNTÖTTVASKÁLYHA, 
fa  es szén fűtésre  egyarant alkalmas, 
elutazás miatt o l c s ó n , e l a d ó . 
ü i f t á ó  eiffi,®  & M&<téMY&t&ife&&. 

irdetés. 
Az Alcsiki Mümalom és Villamosmü R.-T. 
Mümalma Csikszentmárton, 

1915. évi szeptember 15 tői 
a közönség rendelkezéséi8 áll. 

GYÁRT: I. miuöségü finom  szitáit lisz-
teket, darát, zsemlekását, korpát, 
takarmány liszteket. :—: :—: 

VETŐMAGOT TISZTIT Triörön. 

Házainál lát vá& és csépel motorral. 

Hirdetmény. 
Csikmadaras közbirtokossága közhírré 

teszi, hogy a csikmadarasi II. batárrész-
ben a „Pávás" nevű havasnak domuki 
részében 1919. évi szeptember hó 
28-án délután 2 órától kezdődőleg, 
10 korona köbméterenkinti kikiáltási ár 
mellett, mintegy 1200 köbméter kiszá-
radt fa  nyilvános szóbeli árverésen a 
legtöbl et ígérőnek Csikmadaras község 
házánál eladatik. 

Csikmadaras, 1919. évi szeptember 
hó 13 án. 
György Elek, Ifj.  Antal Albert, 

kb. jegyző. kb. elnök. 
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Üzlet áthelyezés. 
Alulírott tisztelettel értesitem Csiksze-
reda és vidéke n. é. közönségét, hogy 

borbély- és fodrász-üzletemet 
a Rákóczi-utca 38. szam alatti Dávid 
János-féle  házba helyeztem át. Minden 
igyekezettel azon leszek, hogy igen ^ 
tisztelt üzletfeleimet  továbbra is teljes " 
megelégedésre kiszolgáljam. Kegyes 
pártfogásukat  kéri, kiváló tisztelettel 

BORSODI GÉZA 
borbély és fodrász,  Csíkszeredában. 

2-3 

Veszek fenyőmagot 
bármily mennyiségben 
l e g m a g a s a b b á r b a n 

Zimmermann Adolf  szeszgyáros, Csíkszeredában. 
2 - 3 

Bor nagyban és kicsinyben. 
Kicsinyben 1 liter 12 korona, 

nagybani vételnél árkedvezmény, 
Karda Gyulánál, Csíkszeredán. 

7— 

Székely és Réti 
Értesítés! 

és Páti erdélyrésziöntorgyár r.l. 
Marosvásárhelyt, 

előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
I helyezett el, melyek miiiörég és ár 
II tekintetében legmesszebbmenő igé-
| nyeket is kieie^itik. — A míntaazobák 
íj intézetünk külön helyiségeben 
Ü megtekinthetők és megrendeljek 
| | ugyanirt fH'vóú-tnek.  27— 

Agrár takarékpénztár r. t. 
Csikszereda. : 

fiókja 

F e d é l c s e r epe t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nadat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan rakta 
ron tart b azok bármikor kaphatók 

Nagymihaly Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi es kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 

59-

Szám: 669—1919. 2-2 

Faeladási hirdetmény. 
Chiléni (Kilyénfaivü)  község eladja 

Chiiéni (Kiiyénfníva)  község házunai 
1919. évi szeptember ho 22-én 
déleiőtt 9 órakor kezdődő árverésen, 
Gyergyótölgyes közHég hatarabau ievo 
széldöntött és fenálló  száraz fenyőfa-
tömegét. 

Az eladás tárgyát képező íaiöiu. g 
hozzávetőleg 4 — 5000 m3 fát  tesz ki, 
pontos mennyisége darabonkénti bemé-
rés alapján a kezeiő erdögouduoiíaág 
és a község elöljáróság altui álidpitu-
tik meg. 

Kikiáltási ár m3-kiní 22 K (azaz 
huszonkettő korona). Bánatpénz 10000 K 
(azaz tizezer korona). Kihasználási idő-
tartam egy év. 

Az árverési éa szerződési folté-elek 
az erdőbirtokos alulírott képviselőjénél 
továbbá a gyergyószeutniiklósi járási 
erdőgondnoksúgnál rendelkezésre álla-
nak. — 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektői  eltérnek, vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye 
lembe nem vétetnek. Utóajánlatok e| 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajáula'ok a szóbeli ár 
verés megkezdése előtt »z árverési bi-
zottság elnökénéi nyújtandók he. 

Megajánlott összeg számokkal és be-
tűkkel ia kiírandó s az ajánlatban kife 
jezendő, hogy az ajánlattevő a::, árve 
rési és szersődési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti. 

Chiléni (Kilyénfalvfa),  1919. évi szép 
tember hó 7 én. 

Az e l ő i j á r ó s á g : 
Laczkó István, Bálint Péter, 

körjegyző. 

25 
-tfesniS  italos 
-200 iifr 

nagyobb rnennyMégü 
,I)ü!»7^6—TOOliteivaok 
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biró. 

Tisztelettel értesitem Csi kszereil a váron 
és vidéke uagyénlemii közönségét, liogv 

MŰSZAKI GÉPMŰHELYEMBEN' 
Kossuth Lajos-utca 20. szára alatt az 
üzemet megkezdtem, hol miinl'ui a szak-
maim vágó munkákat a legpontosabban, a 
legszolidabb árak melleit elvállalok. Szíves 
pártfogást  kérve, vagyok kiváló tisztelettül 

Kövér Sándor, Csíkszeredában. 
F a f e l v á g á s t  benzin-motorral 1919. évi 

szeptember hó 1-tól elvállalok. 

I 
i 
I 

Pályázati hirdetmény. 
A csikmadarasi róm. kaik. iskolához, 

lemondás folytán  megüresedett férfi 
tanitói állásra, pályázatot hirdetek. 

Javadalmazása: 1. A közbirtokosság 
péuztárábói évi 648 korona. 

2. Megfelelő  fizetés  kiegészíted. 
Kötelessége: A kijelölt osztály, illetve 

osztályok vezetése. 
Társadalmi munkálkodás 
A felszerelt  okmányok alulírotthoz 

küldendők be, 
Határidő szeptember hó 30, 
Caikmadaras, 1919. évi szeptember 

hó 20-án. 
Kacsó József, 

pleb. iskobszéki elnök. 

Eladó egy épületes beltelek 
• 
• 

Mikoutca 17. c. sz. alatt. 
Ugvanott egy teijes kovács 
műhely berendezes és egy 
üzembe levő m a g á n j á r ó 
cséplő garnitura. 1 -2 

Értekezni: l i f t é  István tulajdonossal, Csikszereda. 
Hirdetmény. 

A csíkszeredai r. kath. egyház folyó 
ho 20-án délután 3 órakor a plé-
bánián tartandó nyilvános árverésen, 6 
egymásután következő évre, haszonbérbe 
adj* ErzHébet ur 1 szám ü?at levő 
épületes beltelkét, tovMbbáaBarancs 
nevü uUióben levő 2 kb. szántó tagját. 

Csíkszereda, 1919. évi szeptember hó 
15 én. 

Dávid Ignácz, 
fögondnok. 

FAJBOROK p 
u. nt.: rizling, leányka, tra j§ 
min, bakar, oportó stb. jutá gj 
nyos áron kaphatók bármilyen jgj 
nagy mennyiségben és kölcsön £] 
hordókban.Valamintmindennemű 3 

SZESZESITALOK, | 
cognac és likőr is kicsiny- j§| 
ben es nagyban. — A tiszteit Sj 
vevők becses pártfogasát  köri IÜ 

Neumann Benő Szászrégen. I I 
70-

Lófogatos  csövestengeri darálók 
Sack-rendszerfl  kisebb ekók 

6 sz. váltóekék 
fagersndslyű  ekók 

2 ós 3 tagu boronák 
répavágók 

szecskavágók ós 
kézi morzsolok 

nagy raktára 
H Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja ® 
Î ? SoTIBÍ B2HH t.CVfSruV  in in W 

&gy- szegéEL3r©"bTo s o r e u 
a s s z o n y t , a l e l a 

FŐZÉSBEN JÁRTAS 
é s H a j l a n d ó v o l n a 0 — 1 2 
e n c i b e r r é s z é r a k o s z t o t 
fózn .1 .  L a l c á i a . f ű t é s  é s 
v i l á , g - i t á , e r e n d e i l c e z é -
s é r e á . l l . 3 É 3 x t e l c e z l i ö t i i i : 

Erös-féle  bútorgyár. Régi törvényszék épület. 
1— 

Hyomatett Vákár L. könyvnyomdájában, Csikmredában. 

p i 71 f \ Á  Csíkszeredában Szentlé-
LLMI/U lek utca 2. szám alatt 

egy kiíünő m i n ő s é g ű gyapju-
füsúlőgép  gyapjutepővel és 
egy ujabb rendszert! ideal ben-
zin motor a mindezek teljes 
felszereléssel.  — Ugyanott kap-
ható legfinomabb  havasi méz 

nagyban és kicsinyben jutányos áron. 

„Várdotfalva  és Vidéke A ru- és 
Fogyasztási Szövetkezete" e g y 

l3öltkezelői 
állásra pályázatot hirdet. Pályázók 
azonnal jelentkezhetnek Fosztó 
Géza ügyvezető igazgatónál, a 
hol n feltételek  megtudhatók, 

az állás azonna l elfoglalható. 
Csazurst: ConukAi. 




