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C S Í K I l a p o k 
POLITIKAI. KÖZGAZDASAG] ÉS TARSADALMI HKTILAP 

Szerkesztőség is kiadóhivatal: 
VákKT L. könyv- és paplrkereskedése Csíkszeredai 
nova A lap szellemi részét Illető minden közlemény, 
7filnu!iiit.  hirdetések és előfizetési  dijak le kttldandő'k. 

Megjelenik minden vaHnrnap. 

Maniu Gyula beszéde a kamarában. 
A bukaresti ?apo! je öntése ««érint 

M'íiirU Gyu » h oaciona'ta.'npárt tdnöke 
h foa  uagy be^zéd^t moudott a kaiua-
raí)»in, meiy:it;k forüoswbh  részi elei a 
következők: 

A belgrádi fegyver-
szüneti szerződés. 

Mindny.-M&n egyetértünk abban, hogy 
Belgrádban na^y á'dozatok után olyan 
fVgv  verszüneti szerződést kötöttek, moly 
nem ve*te figyelőmbe  a roman nép vaiódi 
érdek ejt. Nem vette tekinte'be Románia 
föidrajsi  helyzetér. Fajdalmain kellett 
meg Uiapittsr.un!: ez év folyamán,  hogy 
azok HZ áldozatok, melyeke- s román 
u p ée különösen a régi kiráyság ho-
zor, mind?niUt taéilkosiak a jog-
gá! elvárható méltánylással. 

Nem lehet nézeteltérés ama mód 
fele»*  sem, ahogyan az osztrák béke-
öẑ rzód-íaf.  m^gkö'öt-ték éa ahogyan a 
iDrig;. bék-i megkötését tervezik, kü 
íöruMeo a nemzeti igényeket illetőleg. 
E/ iwy n*. m számol a román nép 
üígy áldozataival. 

A bánat es a 
magyar részek. 

Az tény, hogy a ImtiUri ig njek 
szempo»'jábo! a? ország egy drága sarka 
fuvesze  í:, k látszik, mindnyájunkat mély 
fájdilomm-i  röit el, azonban higgadtan 
kei! eseményt megitéinbuk és act» 
szabad a megengedett határt átlépnünk. 

E í^rgyaláBOk értelmében elveszíte-
ne k .-i Bánát- egy részét. Do nemcsak 
egy bánsági területet vesztenénk el a 
tervezet szerint, hanem jelentékeny ré-
szét az úgynevezett románoklakta ma-
gyar reszeknek is. Azonban midőn szo 
tuo. UriLi útjuk, hogy elveszítjük a Bánát 
rak a res/öt, ulán taláihaunU né-
hány oívuc okot, mely jogosnak látszik. 
D f.J.'Dnl  m lií, gesebb fájdnlom  tőit e!. 
midőn i'.zf  latjuk, hogy terQíe'í igényeink 
asion részénél is, melyekre nézve egyet-
len jogos vilá.-í indok sem forog  fenn, 
mégis figyeiraiin  kívül hagyják érde 
keink* t. 

Mi, tisztelt kamara, kik Erdélyt, a 
Bánátot és Magyarország román részeit 
örökre egyesültnek jelentettük ki a régi 
királysággal, ezt a kérdést örökre és 
teljes egészében értettük. Következés 

Felelős szerkesztő: Dr. ÉLTHE8 GYULA. 
Laptulajdonos VÁKÁR L. 

képen e határozait-a. kimondtuk, hogy 
az egész Bánátuak örökre eu fcitéiel 
nélkül a régi k irály v ághoz kell csatolva 
lenni. 

Mi e határozatot a végzett tettekkel 
kapcsolatos teljes lelkiismeretességgel 
hoztuk meg. K határozat hozatalnál nem 
egyedül érzelmi világunkra voltunk te-
kintette), lmnem a román nemzeti kö 
vetelményekre alapitotl nemzeti okok-
ra Í3. 

Abbeu a hitben voltunk éa vagyunk 
ma is, hogy az egésíí Blnátnafc  vaióban 
hozzánk kell tartoznia, a lörténelmi igaz-
ság, a földrajzi  összefüggés,  a néprajzi 
helyzet és minden gazdasági és katonai 
terméssé;ü feltétel  alapján. 

Az 1916. évi szerződés. 
A régi királyság egy történelmi pil-

lanatban ugy dömött, hegy a szövetsé-
gesek oldalán részt, vesz a világháború-
ban. Románia akkor megkötött egy szer-
ződési, melyet nekünk — bármit mond-
janak is — szentnek éa érvényben le-
vőnek kell Tekintsünk. Mi, ugy hisszük, 
hogy a nehéa időkben készült szerződé-
seket a kölcsönös érdek sugallja Tehát, 
midőn e szerződé.? alapján igényeinké: 
teljesen ki kellene elégíteni és midőn 
azt láíjuk, hogy ezt, a szerződést figyel 
men kivüi hagyják, magától értetődő, 
hogy ezt a fényt  azzul a mely és 
egyhangú fájdalommal  állapítjuk meg, 
melyet érezhet egy olyan n' p, mely 
jogúiban sértve érzi magát. 

A vármegyei gazdatiszti állás. 
A „Csíki Lapok" 49 iki száma szerint » 

megyei gazdatiszti állásra szép számmal pályáz-
tak, köztük olyanok, akik jelenleg magasabb, 
rangosabb állást töltenek be. Hogyan lehet ez I ? 

A megyei gazdatiszti állásnál, ha anuak 
igttzi mélyére tekintünk, alig van szebb. egy-
ben nehezebb, — vármegyénkben. 

Az illetékes tényezők ezt ig©n helyesen fel 
is ismerték, amikor ezt gazdasági akadémiai 
végzettséghez kötötték s egyben oly javadal-
mazást igyekeztek biztosítani, ami az adott 
viszonyokhoz mérten kielégítőnek látszik. 

A megyei gazdatisztre a fafokol  ásnál, le-
gelók bérbeadásánál, a bérösszeg beszedésénél 
és más ily természetű apró-cseprő admi-
nistrativ dolgoknál sokkal magasabb feladat 
vár, mert hisz ezeket egy egyszeri! erdőlegény 
is el tudja végezni. 

A jövő gazdatisztjének magának kell a kor 
színvonalán álló munkakört teremtenie és nem 
csak azt kell néznie, hogy is volt a múltban, 
hanem számolni kell a vármegye magánjavaira 
nehezedő terhekkel is, amelyek méretét e pil-
lanatban Benki nem ismeri, de mindenki érzi, 
hogy az eddiginél sokkal súlyosabb IBBZ. 

Előfizetési  ér: Kgész évre 32 kor. (Külföldre  MK) 
Férlévre 16 kor. Negyedévre 8 kor. 

Hirdetés: dijak a l e g o l c s ó b b a n SKumittatuaV 
Ksairatol- sem adntnak viasza. 

A megyének a lehető legnagyobb és állandó 
tiszta jövedelemre kell törekednie ugy erdő, 
mint legelő gazdaságainál. A könnyű és kényel-
mes hér és eladási rendszert fokozatosan  a 
jövedelmezőbb házikezelésnek kell fel  váltania, 
hogy ily formán  uşy a közvetlen, mint a köz-
vetett hasznok első sorban a megye lakossá-
gát érjék. 

Azonban a házikezeléshez, mint ezt Bzám-
talan gazdaság mutatja, nem csak papiros, 
hanem igazi szakértelem, szervező képesség 
szükségoí, párosulva az ügy iránti lángoló sze-
r.iíettsl és közvagyonról lóvén szó, — oly be-
csületességgel. amelyhez a gyanúnak még csak 
legkisebb árnyék-* aem fer. 

A megye erdőségeinek, legelőinek és ka-
szálóinak hozama lehetőleg helyben feldolgoz-
tassak, illetve nem nyers, hanem mint teljesen 
kész dolog kerüljön forgalomba,  mert a naeyobb 
jövedelem mellett szélesebb rétegek is jutnak 
igy megélhetéshez. 

Kész bútorokkal, épületfákkal,  befogásra 
kész ökrökkel, tennyósztehenekkel, bikákkal, 
teljesen hízott állatokkal, túróval, sajttal, vaj-
jal stb. megrakott vonatok hagyják el a vár-
megyét és akkor azonnal lesz gazdaeági élet. 
Szemeim előtt lebeg a mezóhegyesi ménes 
birtok, ahol a gabona, mint liszt, a répa, mint 
cukor, az elhullott álat, mint szappan, enyv, 
fésű,  a takarmány igen értéke.-; tenyészállatok-
ban, hízókban stb. értékesül. 

Csík vármegyében a mezőgazdasági szakér-
teimet formailag  is megkívánó állás alig van, 
a gazdatiszt! állás egyedül áll, miért is ennek 
betöltése különös figyelmet  érdemel. Amig más 
állásoknál hu az egyik [szerényebb tehetségű, 
pótolja a másik, talán ép mellette lévő kartárs, 
a gazdatiszti állásnál nem igy van. Ezért nem 
szabad ezt egyik-másik jóbarátunknak, isme-
rősünknek, vagy rokonuknak kenyérkérdéseként 
tekinteni. Utóvégre is a meg nem választott 
megfelelő  utón, legfeljebb  egymaga küzd talán 
nehezebben, de ha a szokásos kortesfogások-
kal alkalmatlan egyént választanak, az egész 
vármegye gazdasági élete szenvedi ezt. 

Arra hivató t egyén százezreket szerezhet 
a vármegyének, amig a másik seramit, vagy 
helytelen intézkedésével még kárt fchet. 

Az akadémiai dip'oma mellett nagy súly 
helyezendő a praxisra és itt a hegyi és havasi 
gazdálkodásra. Az illetőnek nemcsak a magyar-
országi gazdálkodási viszonyokat kell ismernie, 
hanem a szorosan vett csikmegyeit is, még 
pedig alaposan, nem pedig csak kávéházi ablak-
ból nézve. 

Az illetékes tényezőknek van kikben válto-
gassanak és hisszük is, hogy helyesen válasz-
tanak, mert a vármegye történelme mutatja, 
hogy kritikus időkben mindig felülemelkedtek 
a vármegye vezető emberei és a magánérde-
kek mellőzésével csak az egyetemes közérde-
ket néztek. Ezt várjuk most is. Siculut, 



Műsoros ţfirka  estély. 
Csíkszereda, január 2. 

Városunk egyik legtekintélyesebb testülete, 
a Csíkszeredai Ipartestület december 26-án, 
Karácsony másodnapján a Vigadó színházter-
mében páratlan sikerű műsoros tarka eBtélyt 
rendezett. 

A testület jelentős összegért nem régen 
vásárolta meg jelenlegi székházát, mely fek 
vésénél, méreténél ós berendezésénél fogva 
mindenképpen alkalmas az ipartestület helyi-
ségei céljaira. A testület mozgékonysága, egy-
sége és társadalmi tevékenysége kétségtelenül 
agilis elnökének, Biró Józsefnek  érdeme, ki 
mindent megtesz a testület tekintélyének, er-
kölcsi és anyagi javainak emelésére. 

A műsoros estély méreteiben meghaladta 
az eddigi hasonló estélyek kereteit. Kitünö és 
változatos számokat állított össze D írás József 
színművész, kinek keze az összeállításon, 
betanításon és rendezésen előnyösen látszott 
meg. Kétségtelenül az ó művészi érzékének 
és fáradhatatlan  szakértelmének tudhatjuk be 
azt, hogy a műsoros tarka estély oly fényes 
sikert ért el, amilyent látni még nem volt a 
kalmunk a Vigadóban. 

a közönség érdeklődése általános vo't. A 
jegyeket egy-kettőre elkapkodták. A Vigadó 
soha nem látott oly nagyszámú kozöuséget, 
mint ezúttal. Még az á'lóhelyek is — aiant ós 
fent  — zsúfolásig  el voltak foglalva. 

Elsőnek Karinthy Frigyes ,.A rémes dráma" 
cimü egy felvonáso3  vígjátékát adiak Daras 
József  összevágó rendezésében. Szereplők vol-
tak Seiwarth Rező, Helwig Ella. He wig Vil-
mos, Darás József.  Gáspár Gábor, ifj.  Biró 
Sándor, Kovács Erzsi és László Józ-ef.  A kö-
zönség élvezte a vígjáték egy kis-c erős humo-
rát és mulatságos helyzeteit, a Bzer>'p'0ket pe-
dig zajosan tapsolta. 

Ezután sürü egymásutánban jöttek a mo-
nológ és énekszámok. Kitűnő a'akitá^t muta-
tott be Darás József  , Az agglegény* ciin'i 
monológban és zajos derültséget váltott ki a 
„Poloska" cimü monológjával. 

Ifj.  László József  énekszámait a ko/öos^g 
elismerése kisérte. 

Balizs Irma .Izé km^szor.y'-nyal szerepelt. 
Biztos fellépése,  rutinirozott játéka, kedves 
megjelenése nem tévesztette el a hatá-t. 

A műsor egyik leghatásosabb pontja Helwig 
Eila és Darás József  táncos duettje volt. Hel-
wig Ella csinos megjelenés, kinek kellemesen 
csengő hangja és kitűnő előadási képessége 
van. Darás méltó partnere volt. Sok tapsot 
kaptak. 

Fegyveresi Médi szintén monológot adott 
értelmesen és kedvesen. 

Bíró Jucika és ifj.  Bíró Sándor táncos du-
ettje uj élénkséget hozott a színpadra. 

Helwig Eila és Ligeti Samu Lili Bárónőből 
énekeltek a közönség tetszése és elismerése 
mellett. Mindkettőjüknek szép és iskolázott 
hangja van, melylyel jól tudnak bánni. 

Látványos és mulatságos táncseptut volt 
a műsor kilencedik pontja, melyben Darás 
József,  Helwig Ella, Biró Jucika, Hamar: Jucika, 
Balázs Irma, Fegyveresi Medi és Kovács Erzsi 
szerepeltek. A közönség megújrázta a számot 
és a szereplöket zajosan megtapsolta. 

A műsor végén Karinthy ,A bűvös szék 
cimü egy felvonásos  vígjátékát adták Kovács 
Árpád, Helwig Vilmo3, Biró Jucika, Filó Ár 
pád, Bayer Béla, László József,  Gáspár Gábor 
Fegyveresi Médi, Kovács Erzsi éB ifj.  Bíró 
Sándor. A darab igen jó, az előadás összevágó 
•olt A közönség Bokát mulatott, főleg  Helwig 
VilmoB nagyszerű játékán. 

c s í k i l a p o k 
Az egész este Helwig Vilmos conferalt  éB 

pedig oly nagy sikerrel, ügyesen és szelleme-
sen, hogy nagy színpadnak is becsületére vált 
volna. 

A betanítás, rendezés és szervezés körűi 
elismerés illeti Bedő Ákosnét, ki egyben a 
sugó nehéz ós fáradságos  szerepét is szíves 
volt elvállalni. 

Előadás után szépségverseny volt, melynek 
győztese több ezer szavazattal az est hőse, 
Helwig Ella lett. 

Végül tánc kezdődött és tartott reggelig 
tömött sorokban, sürü karambolókkal. 

Butaresti hani a dirnai konferenciáról. 

A L'Independance Ruomaine irja: Egy na-
pon világosságot fog  látni mindaz, ami Kun 
Béla bukása után Budapesten az 3ntante poli-
tikai uralma alatt történt. Akkor fog  kitudódni, 
hogy Budapesten ezen idő alatt mily politikai 
intrikák darázsfészke  volt. Az egész egy nagy 
aknamunkához hasonlítható, melyben a nagy-
hatalmak valamennyije csak saját érdekeit 
követte, nem kívánva a többivel való egye-
sülést. 

Ennek következménye az egymásnak köl-
csönös sakkban tartása volt és a szövetségnek 
így utólagosan megmagyarázható különös és 
hosszas passivitása. 

Franciaország nem csinált önző politikát, 
de csökönyösen demokratikus kormányt kívánt 
Magyarországon és talán a központi államok 
egy koufed'.raciójat,  hogy ezzel meggatolja 
Ausztria és Németország egyesülését. Egy má-
sik nagyhatalom viszont pártolta a monarchi 
kus és reakcionárius pártot azou reménység-
ben, hogy a royalista Magyarországnak esetleg 
szállíthat királyt. 

Egy harmadik nagyhatalom viszont nyíltan 
Bzociálisták pártján volt és egy adott pilla-

natban egy tisztára szocialista kormányt óhaj 
tott. Mostanság, — ugylátszik — ujabb kombi-
náció merült fel,  mint Párisból jelentik: Sir 
Georg Clerk egy dunai gazdasági federáció 
konsiitutióján dolgozik, melyhez Lengyelország 
és valószínűleg Románia is csatoltatna. Hozzá 
teszik, hogy Jugoszlavia hozzácsatolása prob 
lematikus ós Cseh-Szlovákia lenne ezen kon-
federáció  áldozata. És végül Ausztria nem lévén 
életképes egyedül, — szintén ezen dunai blok-
hoz csatoltnBsek. 

A bukaresti francia  újságcikk azzal végző-
dik, hogy Anglia és Budapest között ott van 
még Franciaország és Svájc, meg Németország 
és Budapest—Konstantinápoly közölt Bukarest 
van, mely a jelen pillanatban több bizalommal 
viseltetik Prága, mint Budapest iránt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Laputik  olvasóinak  holdoy  újévet 

kívánunk  ! 
— Előfizetőinkhez.  Hátralékos  előfize-

tőink  lapunk  mai számához csatolt  felszó-
lítást  kapnak,  melyben a hátralék  összeg-
szerűen  fel  van tüntetve.  .4 hátralék  n le-
járt időre  vonatkozik.  Aki « lapot to-
vábbra is mey rendelni  óhajtja, az csak itt 
előfizetés  után kaphatja  mey. 

Értesülésünk  szerint egyes postahivata 
lok  20 fillér  postadijat  szednek  a lapért, 
holott  a kiadóhivatal  a postadijat  a fel-
adás  alkalmával  mindenkor  lerójja. Ennek 
dacéra  ha ujabb esetek  fordulnának  elő, 
kérjük  előfizetőinket,  hogy a postadíj  meg-
fizetését  tagadják  meg és az esetet hozzák 
tudomásunkra. 

1. si&m. 

Az ige. 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
És áhítattal ejtsétek a szót, 
A nyelv ma néktek végső menedéktek, 
A nyelv ma tündérvár éB katakomba, 
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek I 

E drága nyelvet pírrá ne törjétek, 
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 
Senki; ne szaggassátok szirmait 
A rózsafának,  mely hóban virul. 
Ugy beszéljen ma ki-ki magyarul, 
Mintha imádkozna, 
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna! 

És aki költő, az legyen király, 
És pap, és próféta,  és soha máa! 
Nem illik daróc főpapi  talárhoz, 
S királyi nyelvhez koldus-dadogás. 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely, 
Ki borát issza: E l e t borát issza, 
Előre néz, s csak néha-néha vissza, — 
S a kelyhet többé nem engedi el! 

Reményik Sándor. 
— Házasság. Márton Rózsika és Dánéi 

Ágoston folyó  évi január hó 11-én délután 
órakor tartják esküvőjüket a csikszentimrei 
templomban. 

— Árvamegyében és a Szepessegben 
népszavazas lesz. A Pravo Lidu értesitest 
kapott a legfőbb  tanács ama határozatáról, 
hogy a vitás területeken, Teschenben, Árva-
megyében ós a Szepességben, három hónapou 
belül népszavazás eszközöltessék. A népszava-
zás ama naptól számit, mikor a szövetségközi 
bizottság megkezdi működését A szavazásban 
csak a benszülött lakosság vehet részt. 

— Halálozás. Erős Antal birtokos és vá-
rosi képviselőtestületi tag, városunk tekintélyes 
és érdemes polgára 84 éves korában, házas-
ságának 45-ik évében, december 29 óu meg-
halt. Halálát neje és hat gyermeke, valamint 
kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése decem-
ber 3l-én a város általános részvéte mellett 
ment végbe. 

— Pozsony kiüritése . Handson augoi 
őrnagy vezetésével angol misszió érkezett 
Győrön keresztül Pozsonyba, ahol tárgyalást 
kezdett az ott levő cseh főparancsnoksággal. 
A tárbornok átadta a nagyhatalmak azon uta-
sítását, hogy a cseh szlovák csapatok vonulja-
nak vissza a legfőbb  tanács által megállapí-
tott vonalra. 

— A győri ágyugyarat újra felszere-
lik. A Dimineatá nak jelentik, hogy a buda-
pesti Uj Nemzedék cimü lap közlése szerint 
a legutóbbi magyar minisztertanács, melyen 
Horthy Miklós fővezér  is jelen volt, elhata-
rozta, hogy a győri ágy ugy árat egy milliaril 
korona költséggel újra felszerelik.  A gyár 
üzembe helyezéséhez az esseni Krupp-gyárból 
szerződtettek mérnököket, kik még ebben a 
hónapban megkezdik működjüket. 

— Magyar ügyek a főtanacs  előtt. 
A fotauács  Clemenceau elnöklete alatt szom-
bati ülésében Magyarország kérdéseivel is fog-
lalkozott. A magyar vasúti kérdéseket ós a 
bo'zevisták által kibocsátott bankjegyek által 
okozott pénzügyi zavarokat tárgyalták le. Ezek 
után a román és jugoszláv vasúti kérdésekre 
került sor. A főtanácson  elhatározták, hogy 14 

nagyhatalmak ezután csak meghatalmazott kö-
vet által fogják  képviseltetni magukat Becs-
ben éB nem nagykövetek által. Nemetországot 
is felszólították,  hogy Ausztriába szinten csak 
meghatalmazott minisztert küldjön ki és ne 
nagykövetet 
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— Magyarországgal még január folya-

mán megkötik a békét. Prágából jelentik 
Benea külügyminiszter a aajtó képviselői előtt 
kijelentette, hogy értesülése szerint a magyar 
békét januárban, a török békét pedig február-
ban megkötik. Majd hozzátette, hogy Közép-
európa Btátusát a versaillesi és Baint-germaini 
békében már végleg eldöntötték. A szövetsé-
ges hatalmak őrködni fognak  afelett,  hogy a 
megállapított határokat szigorúan betartsák. 
Nézete szerint a magyarok által megkezdett 
kampánynak nem lehet eredménye. 

— A szibériai hadifoglyok  sorsfor-
dulata. Japánba vitték őket. Az európai 
nagyhatalmaknál akkreditált japáni követek 
utasítást kaptak annak bejelentésére, hogy az 
összes német, magyar és osztrák hadifoglyo-
kat, akik Szibériában a japán csapatok és 
Kolcság admirális hadserege által megszállott 
területein voltak, Japánba szállították. Tekin-
tettel arra, hogy Kolcság frontja  körül-belül 
az Ural hegyláncolat mentén húzódik, ez a 
hir azt jelenti, hogy az összes szibériai hadi-
foglyokat  Japánba vitték. A japán követség 
kijelentette, hogy a hadifoglyok  kitűnő bánás-
módban és ellátásban részesülnek. — Mihelyt 
kellő hajótér áll rendelkezésre, hazaszállítják 
őket. 

— Csatornahálózat Magyarországon. 
Bukarestből jelentik, hogy egy angol pénzem-
ber, aki a magyarországi angol misszió tagja, 
az angolok balkáni gazdasági terjeszkedéséről 
a következőként nyilatkozott: Budapesten óriási 
raktárakat és dokkokat fogunk  építeni, ahol a 
Balkán nyersanyagait és gabonáit fogjuk  fel-
halmozni. Az Egyesült-ÁUamoknak az a szán-
déka, hogy a magyar városokkal folytatandó 
kereskedelmet külön csatornahálózattal és ke-
reskedelmi hajóparkkal tartsák fent. 

— Mit tett Bratianu? Bukarest, decem-
ber 23. Bratianu kijelentéseit Take Ionescu, 
aki tudvalevőleg nem tagja a parlamentnek, 
a demokrata klubban tartolt beszédében kri-
tizálta. Take Ionescu nem ismerte el Bratianu 
érdemeit Nagyrománia megteremtése körül. A 
haboru megiztnósóig nem volt tisztában az 
ország miniszterelnöke, hogy a hadviselő felek 
közül melyiknek izenjen háborút, ugy, hogy a 
mai állapotokat nem Bratianu közreműködésé, 
hanem a véletlen hozta létre. Ha valakinek 
van érdeme abban, hogy Románia ma a győz-
tes államok között foglalhat  helyet, az sokkal 
inkább Iliescu tábornok, aki a maga ismert 
könnyelműségével biztosította Bralianut arról, 
hogy a központi hatalmak elleni háború nem 
lesz egyéb, mint „séta Erdélyben". Ez a kije-
lentés bátorította fel  Bratianut arra az elhatá-
rozásra, melynek gyümölcseit most — mint 
Románia legnagyobb államférfla  — szeretné 
leszedni. 

— Hadi árvák karáosonya. Az árva- és 
Bzeretetsáz igazgató választmánya einökének 
felhívására  városunk és vidéke közönsége ál-
dozatkészen sietett filléreit  a hadiárvák kará-
csonyfájára  adni. A nemes adakozók adománya 
mintegy 2000 koronát tett ki, de ezenkívül 
igen jelentékeny az a segély, amelyet a köz-
ségek lakói természetben nyújtottak. így a 
hadiárvák karácsonya biztosítva volt. A nemes 
adományokért az árva- és szeretetház igazgató 
választmánya ezúton is hálás köszönetét fe-
jezi ki. 

— Műsoros-estély. Amint megírtuk, a 
csiksomlyói ifjúság  január 11-én este 7 órakor 
a várdotfalvi  községház nagytermében müso 
ros táncestélyt rendez, melyre a meghívók 
most bocsáttattak ki. Műsoron szerepelnek 
ének, zene és táncszámok, melyeket OözBy 
0*1» konferál  br Szerepelnek QÖzsy Margitka, 

Székely V. Károly, Péter Margitka, Gözsy 
Irénke, Péter Sándor, Kovács Erzsike, Imre J., 
Gözsy Pipiké, Domokos P., Kovács I., Bodó 
Lajos, ifj.  Szabó István, Ambrus Erzsike. Fo-
dor Pál, Szabó Jolánka, Tompos S. és Péter 
Pál. Műsor után világposta és szépségverseny 
lesz. A zenét Miczi Miska zenekara szolgáltatja. 
A műsoros eBtélyre városunkból is sokan ké-
szülődnek. 

— Feloszlatják az erdélyi csápatok 
parancsnokságát. A Progres jelenti decem-
ber 25 iki számában: A Mardarescu tábornok 
vezetése alatt álló erdélyi csapatok parancs-
nokságát már legközelebb felosztatják.  Erdély-
ben csak a felügyeleti  zóna parancsnoksága 
marad Petala tábornokkal az élén. 

— Műkedvelői előadás Tusnádon. A 
tusnádi ifjúság,  1920. január hó 18-án a köz-
ségháza nagy termében a tusnádi ifjúsági  egye-
sület alapja javára műkedvelői előadással 
egybekötött zártkörű táncestélyt rendez, mely 
alkalommal szinre kerül: a „Betyár kendője", 
népszínmű 4 felvonásban.  Irta: Abony József. 
Személyek : Özv. Ónódi Kulcsár Nagy Andrásné 
Szlatinszky Pálné, Ónódi Kulcsár N. Ferenc 
agglegény Schobert Aladár, Ónódi Kulcsár N. 
András fogadott  fiu  Szennyes Antal, Andó, ügy-
véd, városi tanácsnok Elthes Pál, Boris asszony 
Csatlós Anna, Bandi, fia,  számadó Jánosi Jakab, 
Őrzsi, felesége  Gyarmathy Margit, Buzi, korcs-
máros lmets Imre, Buziné Lőrincz Anna, Zsófi 
leányuk Németh Matild, Rigyás, Pisze, futó 
betyárok Jakab József,  Kajszin, borbély Csepü, 
szabó András barátai Barta Lázár, Szolgabíró 
Ábrahám József,  Esküdt Schobert Dezső, I. 
huszár II. huszár Jakab József.  Kezdete 7 óra-
kor. Belépti-dij: Családjegy (3 Bzemélyig) 30 
korona. Személyjegy 15 korona 

— Tánoiskolai szabadórák. Nagyné Sa-
lamon Rózsika oki. tánctanitónő vasárnap, folyó 
évi január hó 4 én este fél  7—11-ig szabad-
órát rendez, az Európa nagytermében. 

— A sepsiszentgyörgyi és kézdivásár-
helyi rendőrség átvétele. Brassóból jelen-
tik, hogy az ottani kerületi rendórfőnökség 
egyik megbízottja a napokban vette át a sepsi-
szentgyörgyi ós kézdivásárhelyi rendőrséget. 
A tisztviselői kar és a legénység kérték, hogy 
az eskü letételétől mentsók fel.  Minthogy azon-
ban az átvételre kiküldött meghatalmazott 
azzal az utasítással jött, hogy az esküt okvet-
len vegye ki, a rendőrség személyzete csak 
addig maradhat meg állásában, mig helyette-
sítésükről gondoskodva lesz. E hirrel kapcso-
latban jeientik, hogy a rendőrség államosítása 
alkalmából szaporítani fogják  az egyes városok 
rendőriegónységónek létszámát. A már kidol-
gozott tervezet szerint a legkisebb városokban 
huszonkét ember fogja  ellátni a közbiztonság 
fentartáBát,  amennyiben azonban a helyi vi-
szonyok ugy kívánják, ezen szám eseiról-esetre 
növelhető. A sepsiszentgyörgyi rendőrség, mely 
eddig hét emberből állott, ezek szerint 40 em-
berből fog  állani. 

— Nemet dráma Tiszáról. Bécsből je-
lentik, hogy egy német hires drámaíró a tra-
gikus végű' magyar miniszterelnökről, akinek 
élete folyása  valóban drámai volt, Tisza István 
grófról  három felvonásos  drámát irt. A darab 
bemutatóján nagy sikert aratott s előrelátha-
tólag a külföldi  színpadokra is le fogják  for-
dítani. 

— Magyarországnak szabadkijárása 
lesz az Adriához. A Neues Wiener Journal 
érteBÜlése szerint a megkötendő békeszerződés 
Magyarország részére szabad közlekedési utat 
biztosit az adriai tengerhez. Erre a célra meg-
kapja az ország a szabad átjárást mindazon 
területeken, melyek eddig a magyar biroda-

lomhoz tartoztak. A salgótarjáni kőszénbányák 
Magyarország birtokában maradnak. 

— Sorozás Erdélyben. Az „Újvilág* 
irja: Bukaresti lapok jelentése szerint az 
1919., 1920., 1921 ea évfolyamok  sorozási 
lajstromait Erdélyben 1919. december hó 1-je 
és 1920. január 15-ike között állítják össze, 
a sorozást pedig 1920. január 16. és február 
15-ike között ejtik meg. Ez alkalommal a ma-
gyarokat is sorozzák. 

— Két év. A francia  parlamentben meg-
szavazták a katonai szolgálat három évről két 
évre való leszállitását. A francia  parlament 
elnökévé Paul Déchanelt választották meg 
478 szavazattal. 

— A budapesti tőzsde december 23-iki 
jegyzései a következők: Magyar hitel 1150— 
1110, Oszirák hitel 775—750, Hazai 660—640, 
Hermes 400—42Ó, Agrár 1110—1060, Ingatlan 
760—748, Magyar Bank 840—800, Fa Bank 
1905—1888, Forgalmi 570—580, Jelzálog 560 
—525, Kereskedelmi Bank 400, Agrár 670— 
655, Salgó '2670-2730, Urikányi 2700—2650, 
Beocsini 2175—2250, Ganz 5200—5375, Ganz 
vili. 1300—1375, Riina 2150—1980, Danica 
3050—3150, Nasici 7350—7900, Vasúti forg. 
690, Adria 6050-5950, Atlantika 3275-3200, 
Közúti 785—725, Városi 415—430, Levante 
3100-3200, Államvasút 3950—3960. 

— A világ pénzválsága. Az amerikai 
bankarok szövetsége nyilatkozatot tett közzé, 
amelyben bejehintette, hogy Európa pénzügyi 
támogatására nemzeti bizottságot állítsanak föl. 
A szövetség az angol és belga gazdasági bi-
zottságokkal való tárgyalás után elhatározta, 
hogy az Egyesüit-Államokban 2—4 milliárd 
doüarod nagy népkölcsönt fog  kibocsátani. A 
hosszú lejáratú köicsöu célja a váltóárfolya-
mok stabilizálása lesz. A bankok nagy propa-
gandát fejtenek  ki a kölcsön sikere érdekében. 

— Szaz asszony titka. A Venizelosz 
ellen szőtt összeesküvésről, amelyet nem régi-
ben fedeztek  fel,  Athénból a következőket je-
lentik : Az összeesküvés vezetői Lambiritisz 
voit tábornok és Derleresz volt ezredes voltak. 
Ugy tervezték, hogy Venizeloszt Rómában vagy 
olaszországi utján meggyilkolják. Később meg-
változtatták tervüket és ugy határozták, hogy 
a gy ilkosságot akkor fogják  elkövetni, amikor 
a miniszterelnök Pireuszban partra száll. Ugyan-
abban az időben Athént megszállották volna 
és a Licabetes dombokon a város ellen tüzér-
séget állítottak volna fel.  Több, mint száz 
asszony volt megbízva azzal, hogy a rendes 
hadsereg katonáit kötelességüktől eltérítsék. 
Az összeesküvés vezetői Zürichben voltak. 
Eiőrevárható volt, hogy az a titok, amelyről 
száz as3zony tud, előbb-utóbb kiderül. 

— Köszönetnyilvánítás. Mult év decem-
ber bó 26-án, a csíkszeredai ipartestület tarka-
estélyén feiülíizettek:  Eróss Ferenc bútorgyár-
igazgató, Román kir. 16. vadászezred tiszti-
kara 100-100 K, Miklós Gyula, Sprencz Hugó 
50-50 K, Tánczos Sándor 40 K, Michna Rezső 
36 K, Hajdú Áron, Máthé István, Zaharie Ber-
nád 30-30 K, Harcsa József,  Hamari Margit 
ós Juci, Filó Károiy, Zerbes Márton, Petres 
Andor 20-20 K, Magyari Albert, Bakcsi Ferenc, 
Cslbi Károly, Gál István, Kerekes József,  N. 
N., Imre Árpád 12-12 K, Tele Simon, Damnár 
Szteleszku, Salamon Lajos, ifj.  Szabó Lajos, 
Mandel Béla 10 10 K, Vécsey Gábor 8 kor. 
Ugy a feiülfizetőknek  valamint minden egyes 
szereplőnek ezúton is köszönetét fejezi  ki az 
ipartestület elöljárósága. 

— Akit minden kicsiség izgat. — Pin-
cér, egy sajtot, de ne legyen kicsi, mert nagyon 
ideges vagyok és minden kicsiség felizgat, 
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A r o m á n k a t o n a i p a r a n o m o k i á g r e n d e l e t e r e 
k ö z ö l j ü k : 

Az első vadász hadosztály hadbírósága, 
szeptember 15-től október végéig a következő 
egyéneket büntette meg: 

1. Stefan  Eusehin-t 2 evi fegyházra  lopá-
sért. 

2. Sxabú Józsefet  6 havi fegyházra,  in rt 
egy román katonat tamadott iiu'í. 

3. Hezos Miháiy 2 évi fegyházra  ugy ai rt. 
4 István Illést 3 evi fegy  házra uĝ  a» ••'t  it. 
5. Szabó Istvánt 3 évi fegyházra  u.yan-

azért. 
6. Kőszegi Istvánt 3 évi fegyházra  ugyan-

azért. 
7. Halas Istvánt 2 évi fegyházra  ugyanazért. 
8. Kiethy Istvánt 2 évi feg^liázr*  ugyan-

azért. 
9. Vörös Károlyt 10 é i fes<\házra  u*y.;n-

azórt. 
A második vadászhadosztá'y hadbii •*>.-:: 

ezoptember 1 tol, október vágóig köv< tke/ö-
ket bünteite meg: 

1. Kurzii rger líenedrk, 1 h-vi iVgyinura 
utazási igazolvány hamisítása miatt. 

2. Steriiug Alexander, 2 ha-i feyyluizrn 
ugyanazért. 

3. Jonescu George, 5 évi í>>g}h;un, k ito-
nai ruha viseiésá és hivata os pénz elf  ii-asz-
tása miait. 

4. Székely András, 6 havi fegyházra  sik-
kasztás és okmányhamisirás mia;t. 

5. Kichter G>ula 1 baM fogyi:ma  20 
iei pénzbüntetésre, tegyver be nem -zo-g 
tása miatt. 

6. Bnkomsszegi Mihály 1 h *.vi íe^y i-.ázra. 
hamis hírek terjesztése miait. 

A Terparancsiiokság. 

\ I jKJMA 
» T l l ü l ©s. " 
q FOQOBVOS Î 
ţ Rendel naponta délután 2—6 orr ig. | 
ţ Cs ikszereda , Miko-utca 34. szám. ^ 
wwwwrmrwrwwwnz-wrxrwrmrmrwwr* 

Naptárak 
kereskedőknek ismételadásra 
bármily mennyiségben, meg 
felelő  engedménnyel k a p h a t o k 

Gyeroószentmlklóson a KosinMönpioMálM 

Csíkszeredán a Vákár üzletében. 

É r t e s í t é s ! 

| Székely és Réti 
íj előnvö^n i rí eé,;, inteíeliinlrnél 

m i n t a s z o b á k a t 
MM ho'y ózott fi,  rí:o yok iviino-'Piţ é ár 
Sl tekintnn bou a iogines-zebbnu-nő !£(.•-

nyeket is kiél.. „itik. — A miutKs/oiKik 
intézetünk külöu helyiségtbea 

Ük! megtekinthetők ée moi>.n:n:klr«-->k 
ÍÜ) ugyaniM W v é t " t B " k . 41— 

jgj Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
^ z z Csíkszereda. ' 

Egy fodrásznö  ajanlkozik házak 
hoz, kézimunka kivarrásut is 
elvállalja. - Cim a kiadóban. 

egy ügyes kiárusító leányt, 
ki önállóan számol és üzletet vezet. 

IMRE ELEK, c tóz CSÍKSZEREDÁBAN. 
l—:i 

ERTE SITE 

m 
llfs? 

Az Alcsiki MümalomésViilamosmü 
Részvénytársaság M Ü M A L M A 

Csikszentmártonon 
a köí'öuaég r e n d e l k e z n i e áll. 

GYÁRT: I. miüősf'-gíl  fiuo  m gglráh. lisz-
teket, darát, 23c-oiiüká8áí, korpát, 
takarmány SUzti-ktít. :—: :—: 

VETŐMAGOT TISZTIT Triói ön. 
Házaknál Iát váj és csépel motorral. 

18—18 

Erősítem a iagyérd^mü oköziinsé^"', îi' gy a 

likörgyártási üzemet 
újból fülveitem.  — Máról keydvo mind-uifitjtR 
likőr a íf^méltányosafíb  áru'1 ban kapható. — 
Zimmermann Adolf, Zsögödi szeszgyár. 

3 - 3 

% SZESZ ÉS SZESZESITAL f* 
| KITÉRŐK FIGYELMÉBE! g 

Csíksze reda r . t. város Mikó-utoa 22 ez. J J 

a l a t t szesz ea szeszesi talok n a g y b a n és Jfc 

k ics inybeni k i m é r é s é t m e g n y i t o t t a . 

xtlhiudóun raktáron tart : ^ 

szavatolt 96"-os szeszt, valamint rum, ^ 
î |  cognac, szilvórium, borseprő és minden-
^ nemű likőr feleket. ^ 
^ Tekintettől orra, hogy közvetlenül elsőrendű ^ 
*> gyári összeköti ütéseim vaunak, módomban « 
2 van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, S í 
•> miuőségben pedig & legmesszebbmenő igé- ** 

nyéknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt- & 
fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel JJ 

** Szántó Ernő üzletvezető, * 
^ Cs ikszereda , Mikó-utca 22. sirám. ^ 
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Vt M sziToncsíiii fsikfjzorodft 
vidéke mélyen tisztult hölgy közönségét 
értesíteni, hogy december hó 1 tűi kezdve 

NŐI DIVAT-SZALONT 
nyitottam, ho! elvállalok angol és Iríuu-ia 
munkákat, a legujnhh divatszennt . Kgvlnni 
értesítem a m. t. hü!gyközöns'°gi>t, iiogy 

SZABÁSZATI TANFOLYAMOT 
nyitok 1919. óvi d e o e m b e r hó 7-töl k••z-
dödölcg, haladók és kezdők rcszére. Fel-
világositással l a k á s o m o n , Csíkszereda 
Kossuth JLi.-u. 20. sz a. Iiárinikor fiolgá-
lok. Szives pártfogásukat  kéri tisztelettel 

Kövér Sandorné női saabo. 
Ugyanott e l adó egy d r b pénzar .ekróny éa 
2 d r b t i aedea m ó r l e g 100 cs 2 0 0 kg. súlyig 

• 5 - 6 

Eladó \ C-ik^ipioc'^n, R u jü tm-ií-
;n o s y 13 K^fas-rr  .'is h 
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cognac ós likőr is k i c s i n y - jrj 
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lí Neumann Benő Szászréoen. li 
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F e d é l c s e r epet, palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket Btb., sth., mindenféle 
építési anyagot állandóan «v.ktá-
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csikszereda»' 
tusnádi. Bep.siszen'györgyi /-s kézdi-
vásárhely? i'-pitY î anyHí*rhkMr»'W 

7 4 -

íiyonutoR Vákár Wayrayomdüábw, Oalksíaíedában. 

HIRDETESEK»»»» 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek és felvétetnek 
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