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HAZA 
iiiilu'nak a messzi kol̂ íröf,  nyugatról éü 
dóiról, n világ minden égtáj;» f-'iői  a 
hadifoglyok  megvisel! e-apuhii. Müíden-
nap haüuuk egy-eny örömhír- valamelyik 
külföldi  országból. A mult héten 
Olaszország határozta c', hogy hazaküldi 
azokat a katonákat, akik régen nem 
ellenségek többé, csak hazavágyó sze 
renesétlen emberek. Néhány nap előtt 
Amerika határozta el, hogy miud. n e-z 
közzel segiti a azib irini rabságban síny-
lődő loglyaiük hazaszállítását. Megele-
venednek a Heine-haliad* „Két gráná-
tos" átiak alakjai. Ezerszeres ós százezer-
szeres számban vonulnak ma hazafelé 
a sivatag szibériai pusztákon .t központi 
hatalmak évekig küzdő hadseregének 
mindenféle  nemzetiségű kaiotuii L:-het 
hogy császárt siratnak a némefek,  mint 
ahogy azt száz évvel ezelőtt a „Két 
gránátos" tette, de mindegyiküknek van 

ẑánnivalójuk elég. 
Valamikor régen azt hittük, arra ké 

szültünk, hogy ezeket a hősöké: ünnep 
séggel fogadjuk,  eléjük megyüuk, meg-
vendégeljük őkot és hogy a viszontlá-
tás öröme visszhangozni fog  nz égbol-
tunk alatt. A sors másként akarta, de 
semmiféle  történeti fordulat  nem váitnz 
titihatj » meg szivünk vágyai, lelkünk 
meleg-t és kitartását, amellyel hazavár-
juk őket. Ha már végig csinái'uk aka-
r.t!lanul is ezt a hosszú kinzenved^si; 
liiboruf,  akUor hát valljuk hősöknek r 
hőset, n havas Szibériában lázódó vagy 
Szicília hőség-ben sínylődő honfiársa 
mk»r. Most el9ŐHorban dk a hősök. Mert 
szenvedtünk mi is sokat, de százszor 
többet szenvedtek, nélkülöztek, tür»ek 
és reméltek ók, akiket minden csapás 
kétszeresen suj'ott, akiket a háború 
óriási hazugsága hosszú hónapokon és 
éveken keresőiül elzárt uemesak attól 
a dombtól, vagy völgytől, zö'delő erdőtől, 
vagy barátságos háztól, ahol odahaza 
vannak, ahoi felnőttek,  ahol élni akarnak, 
hanem elzárt az anyától, foleség:ől,  gyer-
mekek tol is. Németországban a vesz'ett 
háború után diadalmas hősökként várták 
vifHzaés  fogadták  hazaa visszatérő hadse-
regeket. Még nagyobb tisztelettel é« még 
iiHgyobb szeretettel fogadták  hadifoglyai-
kat, akik annyi kálváriát jártak, az évek 
neĥ z keresztjét és keserű kínjait vi-
selték. Fonjunk mi is glóriát az ő fe-
jükre, akik érettünk szenvedtek el min-
den szenvedést! Százezernyi uj férfi  jön 
Uaza munkáskezekkel, dolgos akarattal, 
hazavágyó szívvel. Készítsünk elő pzá-
munkra mindent, amire olyan régóta vágy 
nak ottbont, muukát ós saeretetet. 

Mepeuelül a taberei vagyona. 
Emelkedik a hadikölcsön. 

Mindnyájan emlékezünk a háború-; iilók 
szállóigéjére: .lagyezzü'ík hadikölcsönt! Akkor 
még kevesen gondollak arra, hogy a háború-
ból, győztes és legyőzött országokban egyaránt, 
a kisemberek, elsősorban a középosztály kis-
exiszteociát kerülnek ki a legíépotteiiben. Kis 
tökéjük valódi értéke tizedére apadt s még 
igy is esztendő óta szívszorongva b űik néhány 
ezer koronájuk sorsát, amit magyar hadiköl-
csönbe fektettek. 

Most egyszerre megszűnt az a könyörtelen 
zuhanás, amely a kis emberek pénzének utulsó 
roonesait is olsodrással fenyegette.  Budapesten 
és a többi tőzsdéken egyáltalán felszökött  a 
hadiküic?ün kurzusa, amely a legalacsonyabb 
40 korouá.s árfolyamról  egészen szilárdan ha-
lad felfelé  és ma már 60 körűi j-r. 

Ez az örvendetes áremelkedés nekünk erdélyi-
eknek is igen jelentő?, rncit nálunk is miliiók 
fekszenek  a h idikölcsönben b igy küzkodő 
kisembereink vagyonuk utolsó roncsait vegre 
megmentve láthatják. Jelentői ez aiouban a 
nagytőkék szempontjából is, amelyek termé 
szelesen miiiiukkal vannak érdekelve, es igy a 
hadikölcsön elériékteleuedene eg-. sz gazdasági 
életünket végzetei válságba sodorta volna. 

Az emelkedés elsőáorbau azzal magyaráz-
ható, hogy a magyar állani a kötvén veket 
minden \aiószinüség szerint el fogja  fogadui 
az adófizetésnél,  amint azt az osztrák kormány 
tervbe is vette, miig púdig egyelőre 75 koro-
nás árfoyain  al&pvéleléve!. M.isfdől  persze 
a korunabankjegyek aiacsony árfolyama  is fel-
teié nyomja minden értékpapír kurzusát. Vé-
gül a magyarországi heiyzet fokozatos  kiaía-
kulásának és szilárdulásának első jele voit, 
hogy a magyar állampapírok óriási mérvben 
emelkedtek, ami maga uiáu vonta a hadikö.-
c.son árfolyamának  ezt az örvendetes javulását. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Roman cégfeliratok.  A helybeli ro-

mán katonai parancsnokság a csíkszeredai ke 
re.sbudöket és iparosokat, arra kötelezte, hogy 
cégtábláikat november 10 ig elsősorban román 
feliratokkal  lássák el. 

— Friedrich miniszterelnök kétórás 
fogsága.  Budape-.it. A romáu katonai parancs-
nokság tegnap délután Friedrich István minisz-
terelnököt letartóztatta. A letartóztatásra az 
adott okot, hogy Friedrich a román hadsere 
get ós uépet sértő kifejezéssel  illette. A mi-
niszterelnököt két órai fogság  után feltételesen 
szabadon engedték. 

— Sötétség az utcákon. A villanykörte-
mizéria miatt városunk uicái cnaknem teljesen 
sötétek. Egy-egy utcábau legfeljebb  egy lámpa 
ég, uémelyikbeu még az sem. Az oüő állan-

dóan esik, nz u'O '.k sárosak a íürétsiégot 
vágni lehet. 

— A szlavegvség Zágrábban. 7.  igráb-
h..n kiterjedt po iiikai összeesküvést fedeztek 
fel,  melynek c >lja volt S-isdor SZMI» régens 
iioiceg m'göletése és a jugoszláv áiJamot fe-
derativ köztárssággá kikiáltani Számos letar-
tóztatná történ^. 

— Az idei szüret. Az idei szüret az 
eddigi hirek szerint nem kielégítő, aminek 
egyik oka az, hogy a vörösisk a szőlőket is 
ko inmuniziUuk, de megművelésükről nem gon-
doskodtak. Erdélybon a termés közepes. Vég-
legesen kialakult ár még nincs, nagyjában 
10—11 koronás árról ielKt beszelni. Nagy a 
hordóhiány es ez a körülmény lényegesen 
csökkenti az árakat. A bor a jelenlegi árak-
nal jóva! oic-óbb volt s Csíkszeredában mégis 
18—20 koronáért adták a vendéglősök literjét. 
Vájjon rneuuyi lo.sz ezután!? 

A bolsevizmus végnapjai Orosz-
országban. Az orosz bolsevizmus végnapjait 
éri. Szentpétervár knpuii Judenits fehsr  gárdái 
döngetik, Ki-'W t pedig Díuikin csapatai fog-
laltak tl. A vörösök móg erős ellenállást fej-
tenele ki, de a most folyó  elet-halál harcok 
m:nden jel szerint a bolsevizmuá végét s alig-
hanem a carizmus feltámadását  jeieutik. 

— Három millió hajadon Angliában. 
Egy 'ondoui statisztika szerint Nagybrittánia 
ban három millió olyan nő van, aki még nem 
meni férjhez,  bar eh«z msg van a kora. A 
háború előtt 1 millió hajadop voit az országban. 

— Az elet meghosszabbításának titka. 
Voronov párisi tanár egy ujságirónak tett rész-
letéá nyilatkozatában megerősíti azt a hírt, 
bogy az élet m>'gifjitására,  illetőleg meghosszab-
bítására n~zve tett kutatásai komoly ered-
ménnyel jártak. Az emberi élet számára fon-
tos szervi k közt a mirigyek is nélkülözhetet-
lenek. Egy mágnesnek a szerepével birnak, 
melynek szikraja Teremtő erejű: maga az élet. 
Ezek közt a mirigyek közt Vorouov olyanokat 
fedezett  fel,  amelyek erőt, energiát, kitartást 
biztosítanak és megiijitó hatással vannak. Az 
emberi szövet vastagságában fedezte  fel  őket, 
ezért nevezi közi mirigyeknek. A tudós száz-
húsz igen vén kossal kiserietezett és vala-
mennyinél teljes sikert éri, el. Megcsinálta az 
ellenpróbát is: egy 14 éves kost (megfelel  egy 
80 éves embernek) még jobban megvéuitett, 
Ugy, hogy már egészen közel volt a kimúlás-
hoz, beoltott a közi mirigygyei és két hónapra 
ra ez újra ruganyos és vidám lett: megfiata-
lodott. A kísérlet sikerét az emberre nézve is 
feltétlenül  biztosnak tartja. Hülye embereknek 
egy majom mirigyeinek a beoltásával vissza-
adta ; z értelmüket. Egy hetven éves ember, 
a beoitás után visszanyerheti harmincéves 
fiatalságát.  Sajnos, kevus majom áll rendelke-
zésére ahhoz, hogy velük embereket ifjitson 
meg. De idővel ez is meglesz. 
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— Sándor László a monarohizmus 
mellett. Az Est tadÓBÍtőja beszélgetést foly-
tatott a magyar royalista párt vezetőjével, akik 
kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy a pártnak 
nincs egyéb célja, mint a királyság visszaállí-
tása Magyarországon. Szó sincs tehát a Habs-
burgokról, hanem egyediil és kizárólag a mo-
narchikus államformáról.  Egyébiránt a pártnak 
az a célja, hogy Magyarország nemzeti libe-
rális és demokratikus irányú fejlődését  bizto-
sítsa. A mozgalom nem gondol meghatározott 
személyekre. Efelett  a nemzetgyűlés van hi-
vatva dönteni. A párt csupán csak az eszmé-
ért harcol. A mozgalom vezetői között báró 
PáBZtély István volt államtitkár, gróf  Somsich 
Tihamér főispán,  dr. Sándor László volt rendőr-
kapitány, EperjeBsy Géza ezredes, Bárezy 
István miniszteri tanácsos, Bartba Albert had-
ügyminiszter, Marschal tábornok és mások tog-
lalnak helyett. 

— A budapesti tőzsde megnyitása. 
Nagy áremelkedés az egész vonalon. Alig, 
bogy elhangzott a megnyitást jelző harangBZÓ, 
nagy zsivalj közt megindult a forgalom,  amely 
igen nagy arányokat öltött. Tulnyomólag vételi 
megbízások voltak és egyes értékek árfolyama 
már az első félórában  egy-kétszáz koronával 
emelkedett. A spekuláció előterében a Fabank 
volt, amelyben az eleő kötés 1500 koronával 
történt. Bécsi eladásokra a kuliszértékek át-
menetileg valamivel elgyöngültek, azonban 
helyi vásárlásokra a szilárduló irányzat nyom-
ban felülkerekedett  s az árfolyamok  az egész 
vonalon úgyszólván in iudeu papírra kiterjedő 
leg lényegesen emelkedtek. 

— Mit irt a Népszava Tiszáról ? N'ap-
ról-napra ujabb adatok merülnek fel  gróf  Tisza 
Istvánról, a tragikus véget ért államfértiuról, 
akinek szereplését ezek a tények egészeu máB 
világításba helyezik. Ezeknek a hatása alatt 
kénytelen „helyreigazítani" a Tiszáiéi alkotott 
képet még a szocialistáknak a lapja: a Nép-
szava is, amely tudvalevőleg a logheve.sebb 
ellenfele  volt Tiszának. Tiszáról ugyanis kide-
rült, hogy a legélesebben lépett fel  a háború 
meginditáHaellen, mert mint mondotta: „Magyar-
ország nem nyerhet semmit, de elveszthet 
mindent." És ez a jóslata valóra is vált. Ezt 
honorálja a .Népszava", amikor egy hosszabb 
cikkben megállapítja, hogy: „Tisza Istvánban 
több volt a politikai meglátás képességű, mint 
amennyit mi tulajdonítottunk neki." 

— A magyar tudományos akadémia 
u j elnöksége. Budapestről jelentik, hogy az 
akadémia elnökévé újra megválasztották Ber-
zeviczy Albertet. Másodelnökké Herczeg Ferenc 
irót választották meg. 

— Clerk magyarországi megbízatása. 
A békekonferencia  nagy főtanácsa  tudvalevő-
leg George Clerket nevezte ki magyarországi 
tejhatalmu képviselőjévé. Clerk feladata  lesz 
az ország rendjét, termelőképességét sürgősen 
biztosító intézkedéseket iráoyitaui, hogy a mos-
tani khaotikus politikai állapotok megszünteté-
sével |a nemzetgyűlés mielőbb összehívható 
legyen. A békekonferencia  nem akarja már 
sokáig elodázni a Magyarországgal kötendő 
béke aláírását és ezért bízta meg Clerket oda-
hatni, hogy az egész magyar lakosságot kép-
viselő nemzetgyűlés küldje ki mihamarabb 
békedelegátusait. Clerk már Budapestre meg-
érkezett. 

— IlamiB pénzek forgalomban.  Utóbbi 
időben igen sok hamis pénzt kapcsoltak be a 
forgalomba,  melyeknek kivitele meglehetősen 
kezdetleges éB könnyen felismerhető.  A kö-
zönség a saját érdekében teszi, ha a hamisít-
ványokat ellenőrzi és ilyenekről a rendőrség-
nek jelentést tesz. 

— Panama ós korrupoló. „Arad és 
Vidéke" irja: Amerre a szem lát B még 
inkább ott, ahová nem lát: panama, kor-
rupció és a visszaélésnek, a meg nem enge-
dett pénzszerzésnek száz meg száz uj, az-
előtt nem ismert formája.  A napokban egy 
vonatnyi teheráru érkezett Bécsből és Prá-
gából ide, hozta a nagyszebeni kormányzóta-
nács kereskedelmi ügyosztályának egy bizott-
sága erdélyi gyárosok részére. A vonat egy 
mérnökkari ezredes vezetése alatt Budapesten 
át jött Aradra s útközben — Budapest és Arad 
között — a következő kaland esett meg vele: 
a vonat a nyílt pályán megáll s a mozdony-
vezető B fűtő  kijelentik, hogy csak az esetben 
viszik tovább a szállítmányt, ha őket 500—500 
korona honoráriumban részesítik. A gyárosok 
nem smucig emberek, lefizetik  az ezerkoronás 
borravalót s a vonat elindul. A következő ál-
lomás után újra megáll a nyílt pályán. Ez bi-
zonyosan ujabb borravalót jelent. Nem. Annál 
is rosszabb. A mozdonyvezető és a fűtő,  mi-
után megkapták az ezer koronát, egyszerűen 
ott hagyták a vonatot, nyilt pályán, köszönés 
és búcsúzás nélkül. 

— A székely gazdák kukoricatermése. 
A korai dér miatt a kései vetésekben igen Bok 
még teje9 (éretlen) cső kerül törés alá, melye-
ket az eddig szokásban levó módon — a gó-
rában, vagy a padláson elromlás nélkül eltar-
tani nem lehet. Kiért a székelyföldi  kiren-
deltség a gazdák figyelmét  felhívja  a tejes 
csöves tengeri termés konzerválására. Ahol 
kevé^ a éretlen termés, ugy hogy azt 1 2 
hét a'att fel  lehet takarmáuyozui, tanácsos 
sertésekkel vagy szarvasmarhákkal az azonnali 
teltakannányozás. Ahol azonban a feletetés 
ilyen rövid idő alatt az állatállomány csekély-
sége miatt keresztül nem vihető, egyedüli mód 
a megmentésre a bevermeiés vagy a bezsom-
bolyozás. A bevermeiés azonban biztosabb és 
kevesebb elromlással jár. 

~ Ausztria csatlakozhatik ? Komoly 
politikai körökben az a csodálatos liir terjedi 
el tegnapelőtt, hogy az antant már nemi ellenzi 
olyan nagyon Ausztriának Németországhoz való 
csatlakozását, miut a st. germaini tárgyalás 
idején. Kzt a híresztelést, amely szerint az 
osztrák kormány már tárgyalást is kezdett 
Németországgal az autaut tudtával, általában 
tapogatozó célzatúnak tartják. Azt hiszik, hogy 
magától az antanttól ered, amely egyre job-
ban meggyőződik róla, hogy Ausztria függet-
lenségének igen súlyos gazdasági akadályai 
vannak. 

— Dr. Cholnoky Jenőnek, a kiváló tu-
dósnak a Balatonról irt rajza vezeti be az 
„Erdélyi Szemle" legújabb számát. Merész 
Károly nagstilü diimolettje, Naey Géza novel-
lája, Dr. Rákóczy Imre útirajza Spanyolország-
ból, Nagy László, Heményik Sándor, ^Kováls 
László, Finta Gcro modern versei, Gyenes 
Lajos tanulmányfej**,  Walter liyula, Kémes 
László könyvéről irt kritikája s gazdag társa-
dalmi, színházi, művészeti és közgazdasági ro-
vatok teszik teljessé a számot. Kapható min-
denütt, ára îl korona. 

— A tengeralattjarók pusztító mun-
kája. Az angol tengerészeti hivatal legújabb 
jelentése szerint most már véglcgeseu megle-
hetett állapítani, bogy a tengeralattjárók mennyi 
angol hajót pusztítottak el a háború alatt. E 
szerint a tengeralatjárók összesen 2779 angol 
hajót Bijlyesztett el csaknem 8 millió tonna 
tartalommal. Az elsülyesztések alkalmával több 
mint 14 ezer ember vesztette életét. 

— Értesítés. A román közbiztonsági hí 
vatal a Vigadóból átköltözött a Törvényház 
épQletébe, 11. emelet, 92. ajtó. 

— Köszönetnyilvánítás. A csikszeredai 
ipartestület Bzüreti mulatságán felülfizettek  a 
következők: Cseh István, ErÖss Ferenc 100 100 
koronát, Turi Zoltán, Lacher Gyula, dr. Élthea 
Béla 50 50, Sztankó Zoltán, Tánczos Sándor 
40-40, Bartha Gyula, Bartha Károly, Borbáth 
Béla, Dóczi Jáuos, Ligeti Samu, Simó Gerö 
Pusztai András, Vákár Lajos, Vécsey Gábor, 
Zerbes György 30-30, Apponyi Károly, lienku 
Zsigmond, Biró József,  Bedő Ákos, Brezina 
Ferenc, Bodó András, dr. Daradics Félix, De-
mes Antal, Demény Lajos, Berkovics Samu, 
dr. Élthes Gyula, Gál István, Frank műszaki 
tanácsos, Fogolyán Lukács, Hajdú András, 
Helwig Vilmos, Kászoni Alajos, Harcsa József] 
Miklós Gyula, Oprea Miklós, Orbán Gáspárué] 
Petres Andor, Péter Béla, Paulovics Audrá-] 
Komán Balázs, Szász Gyula, Szász Lajosi 
Szvoboda Józsefné,  Szopos Domokos, Voieen 
Corneliu, Zaharie, N. N., N. N., N. N. t»0-2(i 
Ambrus Györgyné, Balázs Bál, Barta Károly', 
Balázsi L jos, Bartha János, Böjthy Gábor,' 
Bedő József,  Baczoni Károly, Bálint Mihály] 
Berger Zseni, Biró Sándor, Biró Ábrahám] 
Bakcsy Ferenc, Bogos Mihály, Bács Károly,' 
Beke Ágoston, Biró Dénes, Csiby Károly, 
Csorba András, Csató Dávid, Erög Kereng 
Hódosy Ernő, Dájbukát Antal, Csiszer Lajos,' 
ifj.  Hajnód József,  Dávid Sándor, Dersi Dávid] 
Dávid N., Gál Balázs, Hochschüd Károly, Fű' 
leky Károly, Veres Domokos, Salló .János, 
Vízi Sándor, id. Nagy Ödön, dr. Szekeres Jó-
zsef,  Hanez Sándor, Pál Ignnc, Péter V, Inra? 
Sándor, Latziua Károly, Grünu.iM Albert, Ive 
resztes Antal, Kalamár Ignác, Kinczler László, 
Szabó N., Veres Árpád, Teutsch György, Sán 
dor Antal, Miklós Ilona, Fejér Miklós, Mihály 
Ignác, Fehér Klek, Lányi Krnó, Szántó Ábra-
hám, Bájer Ferenc, dr. Nagy Bwni, dr. Uyöif>\ 
Gábor, László József,  Szigeti Gyula, Máthe 
István, Weinhold Ágoston, Vécsey Sándor, 
Zimnieriuann Adolf,  Szász András, Muzsnai 
József,  Ilyés István, Császár Félix, Kóka (în 
bor, Salló A'ajos, Fii'öp János, dr. Kádár Fi 
renc. Kard a Gyula, dr. Kovács Gyárfás,  S.i 
warth Rezső, Jakab József,  Kézsmárki JózsH, 
(iáspár József,  Száva Antal, özv. Filó Ka 
rolyné, Hajnód József,  Petrányi Károly, Haj 
ncd Ferencné, Pap Károly, Nuridsány Mártiin, 
Kovács Jenő, Winkierné, Székely Ödön, Tar 
say Sándor, Schmidt Gyula, Fried Samu, 
Löft1t»r  Marczell, Schmiedt Károly, Havling 
Gyula, Veoczel István, Schuster Józsuf,  Szász 
Béla, ifj.  Szabó Lajos, Jakab István, Kovács 
Ferenc, Kovács János, Itzkovlcs Benőné, N. N„ 
N. N., N. N., N. N., N. N„ Csaner 10-10. Özv. 
Borbáth Andrásné, Száaz István, N. N. ti 0. 
Hajuód Sándor, Silló Béni, Balázs István, Ko-
vács Márton, Ferencz Sándor, Nngy Sándor, 
Darvas B <la, Szeinerjay Ferenc, Gábosi Mi-
hályné, Albert István, Péter Gjula, N. N., N. 
N., N. N., N. N. 5 5. Barlha Antal, Keresztes 
Gyula, Hajnód János, Ambrus Péter, Völgyi 
István, Ferencz Károly, N. N. 4-4. Salló 
András îl. László Lőrinc, Kovács Zsigmondne. 
N. N , N. N. 2 2 koronát. A nemesszivü feliil-
fizetóknuk  ezúton mond hálás köszönet" t a 
rendezőség. 

— Bútorgyár Csikszeredaban. Csík-
szeredában az Erős-féle  mübutor-vállalat rész 
vénytársasági alapou bútorgyárrá alakult át. 
Az igazgatóságban és felügyelő  bizottságban 
résztvesznek 
Frank Miklós műszaki tanácsos, Krős Ferenc 
müasztalos, László Ferenc BzJhitanácsos éa 
Jeremiás Sándor. A gyár modern gépekkel 
van felszerelve.  Üzemét november hó 10 én 
kezdi meg. Ezzel kapcsolatban a részvénytár-
saság cementfedél  Cáerepet is gyárt. 
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_ Házasság. Grünwald írónkét, Oriinwald 
Albert csiksz< redai kereskedő leányát elje-
gyezte Hirsch Nándor, Székelyudvaihelyről. 
(Miuden külön értesítés belyett). 

— Egy amerikai magyar adománya 
a szenvedő magyaroknak. A napokban 
Hudapestre 10.000 dollár érkezett Amerikából 
jótékony célra. Ezt a tekintélyes összeget a 
newyorki American Comitee forthe  Rellei of 
tlie Sulferiug  Hungarieus ülésén J. II. Keszler 
a következő szavakkal tette le : Tízezer dollárt 
tulok az ínséges magyarok javára. Ez a tízezer 
dollár mágfelel  körülbelül 1 millió koronának 
es aki ilyen egyszerűen adta. J. H. Keszler 
(.iy illa, a hevesmegyei Pasztón született, 64 
esztendővel ezelőtt. Tizenkilenc éves se volt, 
amikor nekivágott a világnak. Bejárta Dél-
Amerikát, azután az Egyesült-Államokban tele-
pedett meg. Üt esztendővel később már a csi-
kágói Winskey trust elnöke, jelenleg a hatal-
mas l". S. Food Ploducis Corporation eluök-
iuuzgatója, izig-vérig yankee, aki elszármazva 
messze, !>;"> évi távollét után, a szegény Magyar-
ország szegény kivándorlója, most igy emlé-
kezik meg hazájáról, a szenvedő magyar 
népről. 

N Y I L T T É R . * ) 
Dr. Zakariás Bálintnak a „Csíki Lapok" 

40. számában közölt, hamisságokkal telitett és 
a köztigyeimet magáról elterelő cikkét olvas-
tam, melynek minden egyes pontjára vála-
szolni kívánok. A szélhámaskodás uem szoká-
som. Magamról soha többet uem mondok, mint 
amennyi vagyok és voltam. De Ön — csak 
egy esetet einlilsek — mielőtt folyó  évi ja-
nuár havában Kolozsvárra utazott volna szi-
gorlatozni, a luadéfa'vi  főnöknek,  mint dr. X. 
V. adfci  ki magát. Miért nem tette nove elé 
a grófi  cimet is? Megnyugtatására közlöm, 
koloz-i\árou, 1919. évi április 25 én kiadott 

egyhangú minősítéssel szig. biz. 49793. 
szamát. Becsületbeli ügyemet bátran vittem a 
kiizüuség elé, mert igaz állításaimnak tudatá-
uan voltam és vagyok, melyet a legfouto.sabb 
dolgok átuikamló nyilatkozata meg nem ingat-
hat. F.n kell Önt szerénytelen embernek minő-
sítsem, mivul az igazság ínegmoudásáért, a 
rajiam elkövetett gaztettét fünek-fának  hir-
ileite. laiuu mentsen, hogy a ..férfiassága  árán" 
akarjak lovag lenni. Téved, ha férfiasságát 
abban látja, hogy az Istentől magas testalkat-
tal ts óriási erővel van megáldva, melyet már 
sokszor használt a társadalomban. Ku a fér-
fiasságot,  a szerénység, igaz őszinteség ós a 
(szeplőtelen jellem megnyilvánulásában látom. 
Igyekezzék Önmagát ismét lovaggá varázsolni, 
a tüzifecskendó  kezelésének dijaztatáaából ki-
folyó  ügy és a nemzetgazdaságtanom meg-
semmisülésének tisztázásával. Gondoljon e két 
esetru és akkor belátja, hogy nem nekem, 
hanem Önuek van szüksége egy alapos mosa-
kodásra. Aunak a két embernek nyilatkozatara 
azt jegyzem meg, hogy Ön és a közöttük 
fennálló  közi-mert viszonyból kifolyólag  azok 
máskép uem is cselekedhettek. Amint látom, 
a porondon nagyon szeretett volna viaskodni. 
Miért nem használta fel  a hosszú 5 évnek 
legalább egy percét arra, hogy ezen érzéki 
vágyát kielégíthesse V 

Végül értesitem, hogy Önhöz e helyen utol-
jára szólok, de kívánatára bármikor rendelke 
zenére állok, hogy .kisded ügyemet* a közön-
lég előtt egész terjedelmébeu ismertessem. 

Szópviz, 1919. évi október hó 2ü-án. 
ZAKARIÁS UKKÚ, 

jogszigorló. 

A román katonai parancsnokság rendeletere 
kÓsSljük: 

5245 számú Körrendelet. 
Az összegyűjtött fegyverek,  akár önként 

szolgáltattak be, akár házkutatás utján talál-
tattak mi>g, a csendőrkeiületek raktáraiban 
helyezendők el; egy kimutatás késxitendő, 
melyből kitűnik a fegyver  neme, rendszere, s 
gyár, a kaliber, az állapot, m ̂ yben átadaiott 
és a munició neme. 

A térparancsnokságok a letevőknek ki-
adandó elismervényekben feltüntetik  ezeket az 
adatokat. 

A csendőrkerületek raktárnokokkal kezel-
tetik ezeket és ezek állapotáért felelősek,  mig 
adott parancsra át nem adandók, amikor a fel-
merült kezelési kiadások megtéríttetnek. 

6. Egyed'il a felügyeleti  zóna illetékes a 
jövőben a fegyverhordási  engedély kiadására. 

7. A jövőben minden magánszemély, kinek 
feltétlen  szüksége van a fegyverre,  a személy-
éB vagyonbiztonságának megvédésére írásbeli 
kérvénnyel fordul  az illetékes csendőrkerületi 
parancsnoksághoz, mely az esetet megvizsgálja 
és írásbeli véleményt ad, ezután a prefektus 
Írásbeli véleménye kérendő ki és ennek meg-
történte után a felügyeleti  zónához továbbí-
tandó. 

A felügyeleti  zónaparancsnoksága: 
PETALA 8. k., 

hadosztály tábornok. 

• 
• 
• 
• 

£ egy teljesen jó karban 
levő kitűnő hanga aeél-
sE*erkezetfl  kereszthuros Eladó 

RÖVID ZONGORA. 
Cim a kiadóhivatalban. 
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• VFFI&ESS SÁMBQR BT. I 
ş FOGORVOS | 
ş Rendel naponta délután 2—6 óráig. ^ 
ţ Csikszereda, Mikó-utc» 34. szám. ^ 

*) £ rovat alatt költöttekért nem vállal felit-
lfiiaigtt  a S x e r k ' 

r. :i 

m 

rn: m 

M  O^i i Tisztelettel hozom 
Jl  l U ö l l L ö . tudomására ugy a 

helybeli. mi ni a vidéki közönség-
nek, hogy Itiikarestbul hazatérve, 
Csíkszeredában Apafii  Mihály-
utott 20. szám alatt, u mai kor 

igényeinek l'-ljrsnn megtelelő 

+ C I P É S Z 
• MŰHELYT 
rendeztem he,hol pl vállalok zsovró, 
liox, liorju, vászon és szines börük-
liül uj cipők pontos ós csinosan 
való készítését varva is, valamint 
javításokat is verseny árak mellett. 
Célom az, hogy a legjobb anyagból 
jó és tartós munkáimmal az igen 
tisztelt megrendelőim bizalmát, a le-
hető legkényesebb igényeknek meg-
felelően  megnyerjem. .Szives párt-
fogást  kérve, maradok tisztelettel: 

Sántba Rudolf,  cipészmester. 
Az Ipartestülettel szemben. 

3 - 3 

m: 

I' !: 
m 

Az A l c s i k i M ü m a l o m é s V i l l a m o s m ű 
R é s z v é n y t á r s a s á g M Ü M A L M A 

C s i k s z e n t m á r t o n o n 
a közönség rendelkezéséi o áll. 

GYÁRT: I. minőségű finom  szitált lisz-
teLet, darát, zsemlekását, korpát, 
takarmány liszteket. :—: :—: 

VETŐMAGOT TISZTIT Triörön. 

Házahál tát Tán és csépel motorral. 9—18 

Eladó épületes belsőség! 
Csíkszereda város mellett, a Ligaton, 
az udvarhelymegyei országút mentén, 

egy épületes belsőség, 
mely áll egy üzlethelyiség, 3 szoba, 
kamra, sütőház és gazdasági épületek-
ből örök áron eladó. Értekezni lehet 

Rendi Mihálynéval, Csikszereda. 
IllisiBiaiaisjaiatBiaiBiBisiiBiaiaiiaisiBiSI 

Szám: 1710 — 1919. 1 - 3 

vt. 
Pályázati hirdetmény. 

Csíkszereda r. t. városnál Üresedés-
ben levő községi óvónői állásra pá-
lyázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, akik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy ezirányu 
kérvényüket 1919. évi november ho 
20 ig Csikszereda város polgármesteri 
hivatalához címezve annál is inkább 
adják be, mivel a később beadott ké-
rések figyelembe  véve nem lesznek. 

A közaWtulmaxásban állók kérésüket 
felügyelő  hatóságuk utján, alkalmazás-
ban ni mállók, lakóhelyüknek megfelelő 
járási főszolgabíró  (polgármester) utján 
a következő okmányokkal felszerelten 
nyújtsák be: 

1. Születési bizonyítvány. 
•2. Oklevél. 

Hatósági orvosi bizonyítvány. 
4. Erkölcsi bizonyítvány. 
5 Működési bizonyítvány. 
0. A román nyelvnek szóban és írás-

ban való bírása megkiváuratik. 
A'i óvónő javadalmazása: 1100 kor. 

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

Az állás betöltéséről a határidő le-
járba után gondoskodom. 

Csikszereda. 1919. évi október hó 
lH-án. 

Bărbier, 
primár. 

Hirdetmény. 
A gyergyói járás főszolgabírója  közzé 

teszi, hogy Madarász József  gyergyó-
csomafalvi  lakó nál folyó  hó 3 ika óta 
2 darab 7 évesnek látszó herélt ló, 
egyik piros pejszőrü, homlokán csillag-
gal ; a másik fakoszőrü,  homlokán csil-
lag és hátuisó lába szárcsa, fel  van 
fogva. 

Jogos tulajdonosa 30 napon belUl 
jelentkezzék, mert ellenkező esetben, 
mint kóbor állatot a legtöbbet igerőnek 
elárvereztetem. 

Gheorgheni (Gyergyószeutmiklós), 
1919. évi október hó 15-én. 

Dr. Zakariás, 
főszolgabíró  h. 
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Elvészett 14 drb zsák folyó  hó 23 án 
éjjel, Taplocza és Cdicső közötíi ut 
vonalon, Szabó Károly, Káinok 
felirattal.  Kérem a tisztességes meg-
találót kellő jutalom melleit visszajut, 
tatni Szabó Dénes kocsisnak Cíicíób*. 

Értesítés. 
Van szeroriciém Csiks/ereda város 
ÓH vidéke közönségét. értesíteni lioyy 

Ligeti és Antal 
Cilii :*ob, fofl'.ő  i|i:!í-í". 

k i l é p t e m 
s azt ezután s a j á t n e v e m 
a la t t fogom  tovább folytatni. 
Csíkszereda, 1919. évi október hó árt an. 

Kiváló tisztelettel: 
L I G E T I S A M U , 
cim- és szobafestő,  Cáik -,<: reda 

1—3 

Értesités! 
Székely és Réti •®SfflC& 
előnyösen ismert cég, intezetünknél 

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 

jaj ugyanitt felvétetnek.  33— 
jj§ Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
Pa! Csikszereda. . 

Sí 

Bor nagyban és kicsinyben. 
Kicsinyben 1 liter 12 korona, 

nagybani vételnel arkedvezmeny, 
Karda Gyulánál, Csikszeredán. 

13-

ig] ' FAJBOROK " 
u. m.: rizling, leány ka, tra ^ 
min, bakar, oporto }»?.*- jjgjj 
nyos áron kaph-itóL bárrti-ym 
nagy m.-nüyiv-/-_.i;.«;;i jjg 
hordokhnn. Valamin; íomiiJ:•-iimü ţ§j 

SZESZESITALOK, | 
cognac es likőr is kicsiny -

ben es nagyban. — A tisztelt 'M 
vevők lí' C.' í's pai k. rí jgj 
Neumann Benő Szászrógen. | 

Tisztelettel riu-vitem ' 'sikszereda váro« ós 
viüék-R nagyérdemű közönségét, hogv Csíksze-
redában. Rákóczi-utca 13. szám alatt 

URI- ÉS NŐI CIPÉSZÜZLETET 
nyitottam, hol miuücn e s7.okiinA.l>a vA ó̂ nmu-
kaknt a legpontosabban, a legszolidabb árak 
mellett elvállalok. Szíves párt logását kérve, 
vagyok kiválló tisztelettel: 3—3 
DÓCZY JÓZSEF CIPÉSZMESTER, CSÍKSZEREDÁBAN. 

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
n^dut, ceuoöntcsövekot, kut-
gyürüket >tb , s h., uiitsdenfele 
építési anyagot aü.tnd.ian raktá-
rom í'ii1 a a? ok bármikor kaphatók 

Nagyiriihaly Sándor c .i! avdüi. 
tusnádi.. aep'-Sii-ntgyörgyi kéjidi-
vásárholvi épitési anyagraktáraiból, 

65-

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Csikszeredában, 1919. évi no-

vember hó 9-én (vasárnap) d. u :t 
órakor, irodámban, özv. Uarabás Béiáné 
tulajdonát kepezö 

epüietes beltelket, 
mely a Hargita-utcában, a róm. LaMi. 
íeiiipíouimül szeiubeu fekszik,  önki-nh;; 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladom. 
Kikiáltási ár és feltételek  nálam az ár 
verés alkalmával vagy előzetesen 
.•negtudh utók. 

Dr. Búzás József, 
Apaffy  M -ut 49. 

Tömör diófából  készült igen szép 
hálószoba bútor es e^y plüs 
garnitúra, flsikszer.id;ibaîi,  Hu-
irit» u«ca 22. a-?ám ahirt e l adó . 

1-3 

Kertemben levő 63 drb bútornak 
való k ő r i s fa  eladó. Ö/.v. Mű-
tőn Fi;roucn>S Csikszentmárton. 3 

Hirdetmény. 
A gyergyói járás főszolgabírója  i-.i'->: 

hirré teszi, hogy Madarás* Jó/.sW gyér 
yvéesomafaivi  lakosnál folyó  hó ti ii a 
óta egy drb két éves pirosszőril tlsvö. 
melynek lui-a rYliV, Iil'úii f;li,'r  tó.'t 
t inr-a-lk, 

tioL'os mlajdo'iosa •'!<» n-.puli bellii 
j^!en:kexzí'k, mer- eiieti!.e::ö esetbe;., 
min' kóbor jószág a ieg'öbbet ig-̂ rönrk 
ui;trve:e/.íeíik. 

(llitorglmni (Uyergyt-a 'en tinik lési. 
1919. október 15-én. " 3 

Dr. Zakariás, 
fősznlgabíru  ii. 

I Korcsmárosok 
f i g y e l m é b e ! 
Micd -r.r ie ssesziís italok és 
pt-iliu;: rum, cognak, bor-
seprő. likörök, IÍSX'.I 96° os 
szesz, n iííjbuu > s luê iin 1» 11 
jutányos árban k->pii*;ó: 

Rosenfeld  Hermann szeszrak-
tárában, Gyergyódi t róban. 

Vevők egy nap alatt vásár 
lásuk'at elintézhetik. Va-
súti állomásnál kocsi állan-

dóan a vevők rende'lezés^re ál! 
Siíves pártfogásukat  kérem. 3 4 

L E T S S I T E 
Yazi «••"I'rencsénk Csikszcroda ''.-'TOS. és vidék? vásárló 
k"'üjö'.iséiif-t  éi-tesi!->ni, hogy özv. Trohán Józsefné 

VAS-, FŰSZER- ÉS FESTÉK-ÜZLETÉT ÁTVETTÜK 
mai viszonyokhoz marién kib.'ivi've, a 'vgnagyobb 

y.ô dosáággíU íovi'il I) v'ifẑ rjn!;.  .Vland kui rtktáron tartunk 
rud- és abroncsvasakat, mindenféle vasalásokat, 

fitsser-  és gyarmatárukat, denaturált szeszt, 
! dt'Híteti szeszesitalokat, festék-  és olajneműeket. 

Ablakok üvegezését a leggyorsabban eszközöljük. 
S.'.iv-s pártfogást  kérve, vegyünk kiváló tisztelettel 

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

Szesz és szeszesital kimérők figyelmébe! 
^ Csikszereda r. t. város Mikó utca 22. szám alatt, folyó  évi ^ 

november 1 én szesz és szeszesitalok nagyban és kicsiny-
beni kimérését megnyitja. ÁMaudóan rak táron t-ar» szavatolt 

96-os szeszt, valamint rum, cognac, . 
szilvórium és mindennemű likőr féléket. % 

Tí'kiní.i'itel arra, hogy közvetlenül elsőrendű gyári összeköttetéseim 
vannak, módomban van a t. vevőimet, a legolcsóbb napi árakon, minő-
ségben pedig a legmesszebbmenő igényeknek elege* téve, kiszolgálni. 
Esetleges megrendeléseket szükség esetén november 1 sőelöu is elintézek. 

Szíves pártfogást  kérvf,  maradok kiváló tisztelettel 
S a á a ^ E s a e Mikó-uica 22. szám. 
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Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Citta*redábaa7 Caainrat: CmmbMh. 




