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HivdetóM dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 
Ké?,iratok nem adatnak vissea. 

és c^aiádonkiníi törzskönyvelésének fo-
guu -itositását és az összeíró küldöttségbe 
Antal Áron, Bartalis Ágoston és dr. Kováts 
Albert urakat küldötte ki. Bz az össse-
irás már a háború előtt jóval el volt 
rendelve, azonban a közbejött háború 
miatt céak most kerülhetett sor keresz-
tül vitelére. 

A gyergyószentmiklósi árvaház ré-
szére az igazgatótanács javaslatára az 
1920. évre 20.000 kor. segély szavaz-
tatott meg s egyben megállapította a bi-
zottság hogy az ezen árvaház létesítése 
és fentar'ási  költségeihez való hozzájá-
rulás tárgyában 1918. évi január 21-én 
1037. sz. alatt hozott törvényhatósági 
barározat érvénytelen, mivel a határo-
zat az akkori főispán  kezdeményezésére 
az igazgatótanács jogkörének megsér-
tésével és megkerülésével közvetlenül 
hozatott meg a törvényhatósági bízott-
ság által. 

Az igazgatótanács határozatának meg-
felelöleg  a magánjavak alkalmazottai, 
a csíkszeredai polgári leányiskola sze-
mélyzetinek 1920. évi ideiglenes illet-
ményei rendeztettek; a pénztárnoki, 
ellenőri, irnoki és hivatalszolgai állások 
a mai megélhetési viszonyoknak meg-
feleiö'eg  átszerveztelek. Ez az átszer-
vezés annyival inkább szükséges volt, 
mert előzőleg az igazgatói, gazdatiszti, 
és számvevői állások átszerveztettek o 
lehetetlen volt fentartani  azt az álla-
potot, hogy a tisztviselők és egyéb al-
kalmazottak fizetése  és egyéb illetményei 
továbbra is lényegesen eltérő alapokon 
nyugodjanak. 

A magánjavakról. 
Közli: Dr. Nagy Beni.) 

A közbejött rendkivüii események 
folytán  a törvényhatósági bizottság inü 
ködése szünetelvén — az alapszabályok 
vonatkozó szakasza alapján a vármegye 
magânjavaira nézve enuek hatáskörét 
és szerepét egy úgynevezett „Ellenőrző 
húszas bizottság" vette át, mely az ala-
pokhoz jogosultak közül az igazgatnia-
nács által választatott ki. 

Ez a bizottság harmadik érdemleges 
ülését folyó  hó 12 én tartotta meg, 
amelyen a tagok majdnem t. ijes szám-
ban megjelentek. Jelen voilak : F^jér 
Sándor elnök, Kováca János biz. jegyző, 
dr. Nagy Béni biz. előadó, továbbá a 
csiki részekből: dr. Kováts Albert, IMCÍC 
Domokos, Kardit Mihály, dr. Dombi J tnos, 
Antal Áron, dr. György p il Domokos, 
Orbán Jáno?, Becze Imre, Tompos János, 
a gyergyói részekből: dr. Beuke Antal, 
Gaál MiklOs, Buricz Ferenc, Pererc;-. 
Kálmán, Ciibi Aiajos, dr. GaAl Alajos, 
Máríon Lajos b;z. tagok. 

Ezeken kívül résztvettek a bizo bagi 
ülésen: dr. Fodor Antal igaxg.«tów;n csos 
elnök, dr. Gaal Endrs ig.izgs.to, D.íjbu 
káih J^kab főszámvevő,  dr. Kovács 
Gyárfás  ügyész. 

Az eddigi igazgatótanács maud t'uma 
1919. év vég'in lejárván, az ülós kez-
detén az uj igazgatótanács m -gaiakiia-
sával, illetve ennek lagjai megválasztá-
sával foglalkozott  a húszas bizottság. 

Igazgatótanács elnökké kiiü deti.-tt: 
dr. Györgypál Domokos, jegyzóve: S'.á^z 

Lajos, a bizottsági ügyész helyett: dr. 
Kováts Albert. 

Igazgaiót.-tnác i lúgokká tnegvábtsz-
tottak a ĉ iUi részc-kból: Burtalis Ágos-
ton (régi), dr. Gaal Endre (régi), T. Nagy 
Imre (regi), dr. Ujfaluai  Jenő (régi), a 
gyergyói részekből: Kiss Antal (régi), 
0 áh Alajos (régi), dr. B-nke" Antal (uj), 
dr. László D zsö (uj). 

Lényegében tehát mind a régi tagok 
választattak meg, csupán az időközben 
megüresedett tagsági helyek töltettek 
be ujakkal. 

A 45. pontbói álló tárgysorozatból 
nagyobb erd -klfidést  keírert az Uz és 
Veresvizi erdoségnk hátra?:*kos vote' 
árának és egy eb kötelezettsegek jogi 
rendezése tárgyában az igazgató által 
1919 évi szeptember hó 12 én az Er 
d^'yi fakere.ikpd"'  ni ró^ vAnytáraasá*.;-
gal kötött egyozs^g^ jóváhagyása. Ezzel 
az ügygyei a húszas bizottság 1919. évi 
szeptember hó 12 én tartott ülésében 
egy iv;ben tu ir foglalkozott  és akkor az 
előadó javaslatára több szakkérdés elő 
>:etps éa uieg.UMpi'ása céljá 
ból Kiköpi István főerdőmérnöknek  ki-
adatott A mostani üiéseu dr. Podor 
Antal igasga.óatnác-'i elnök indítványára, 
ki a K'ikosi-f  le uj.tbban ;uio t v i^wny-
ben lényeges tévedeseket iát feuforogni, 
a bizottság érdemleges döntés előtt a 
sziikvé'em -ny felülhitaiását  találta he-
lyén valónak és e céibél egy más szak 
értőnek rendelte kiadni. 

Elrendelte a bizottság a magánjavak 
vagyonához (beleértve a lóbeezerzési 
alapot íh) való jogosultuk köi'sógenkintl 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
4 tastmge ) 

Tetszik nekem a in.'g.t«liun röpködő pacsirta. 
Szeretem. üyönyör.-'idijin l> iui". Mosolyog', a 
tekintek u'ána, midőn vidáai csattogással a 
magasságok felé  eni 'lk- dik. K ragadja lelke 
met, mikor dalolva fürdik  » {• ikelő n.tp suga-
raiban. Erdők-mezők mes^y.:n meg-megállók 
olykor, lezárom szempillaimat s hosszasan el-
hallgatom e parányi dalnokot, ki a munkában 
hullámzó emberek fölött  oly bájosan s fárad-
hatatlanul zengi örökszép dalát. Üdvözli a 
frissen  ébredő harmatot, az á mosfejü  virágocs-
kákot, a levegőben játszadozó madárkákat. 
öaszfgyUjti  erdők-mezők fohászát,  rétek és 
patakok, barázdák és gabonaszálak, porszemek 
és csillagok imáját s hódolattal juttatja az 
imádott Alkotó lábaihoz. 

A pacsirta a nagy termésiet kis harangja. 
És mi a harang? A harang nz imádkozó 

lelkek pacsirtája; az Istent hirdető, Istenhez 
*) A karczíalvl harangúnnepélyen 1920. január 

hó 10-én «lmondotta a mwsó. 

törekvő világegyház ércbeöntött pacsirtája, 
Törpe házacskáink f-leít  a magasba emelkedik, 
ég és föld  között lubeg. nap, csillagok és vil-
lámok fényében  fűrd.k,  viharokkul és felle.nck-
kcl küzkodik. S ha imádkozunk, ha szenveJiink, 
vagy iiuni pelünk, ha sírunk, vagy örvend 'Ziiok, 
egyaránt alászúl hozzánk, belemarkol szivünkbe 
ritmikus dallamával, átveszi szárnyaira a föld 
vándorától az imát, a gondot, but, örömet, hü 
szerelmet, a jajszót s a fellegek  határain tul 
az Istenhez emeli. D j onnan ismét c^ak vissza 
tér a földre,  hogy az imának meghallgatást, 
az örömnek áldást, a fájdalomnak  enyhítő bal-
zsamot hozzon alá, isteni fenséget  kölcsönözzön 
minden ünnepnek ós minden emberi érzésnek. 

A harang ezen fönséges  missziójára Kr. 
után 604-ik esztendőben indult el Kómából. 
Tornyot számára csak a 13. és 14 ik század-
ban, a csúcsíves építészet fénykorában  kezdet-
tek épiteni. Azóta hűséges kísérője az ember-
nek a bölcsőtói a sírig s hangadó hírnöke nan-
dun valláui és nemzeti ünnepnek. Nélküle néma 
a falu,  néma a vallás, színtelen az ünnep, üres 
a ház, UreB a milliók szive. Minden napot éle-

tünkben egyformán  az örökkévaló Istennek 
szentel; Isten oltalma alá helyez. Üdvözli a 
szárnyait bontogató h .jnalt, köszönti a delelés-
ben izzó napot, megáldja a reánk boruló sötét 
éjszakát. A letűnt napnak minden munkáját, 
szenvedését, küzdelmét és örömét puha édes 
haugjával végig simogatva igy szól: — Ave 1 
Avei pihenjetek, pihenjelek már fáradt  embe-
rek I Éa őrködni fogok  felettetek,  ébren va-
gyok s ha veszélj közelget, idejében hirt adok! 
Ave, ave, pihenjetek. 

A harang a gyári kohók tüzéből tüzet hoz 
magával, a harangnak tüzes lelke van. Tud 
gyújtani, lelkesíteni, felemelni,  átmelegíteni, 
ünnepelni. Ha reánk mosolyog vasárnap az 
Urnák napja, röviden ő mondja el mindazt, 
amit az ünnep hangulatában mi csak sejtünk, 
érzünk, gondolunk, várunk, de szóval elmon-
dani nem tudunk; hangosan kiáltja szét he-
gyeken és völgyeken a lelkek sejtelmeB éne-
két: .Téged Isten dicsérünk, Téged Urunknak 
vallunk!" Emberek, tegyétek le a kaszát, ka-
pát, kalapácsot, melyet Isten a blln átka gya-



.r&nMfal^ .«r L A P O K TlXsMbit. 

A ga 
keiett be 
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szülöttje, az alapok vagyonához jogosult, 
első rangú elméleti és gyakorlati képe-
ejtéssel biró pályázó. 

( . Az ellenőrző húszas bizöW&g~egy 
nangulag .Péterffy  Józsefet  választotta 

•>®eg"gaadatis?té, akit utasított, hogy 
állását' azonnal foglalja  el és a közle-
kedési nehézségek--mfoţfc  eddig el nem 
küldött okmányait zárolt határidő alatt 
,H îtass4, be ws igazgatónak. 

, számvevői állásnak pályázat utján 
- V^ó betö^éHíí időközben tárgytalanná 
j yált, mert Dájbukár Jakab, a magánja-
i n k (nyugalmazott kipróbált számvevője, 

Iţi jiyabban a háború alatt felszaporodott 
tetemes hátralékot már fedolgozta  is,— 
-apját .kérelmére az igazgatótanács által 

sfeaktiváltatott,  . 
s,;viAí ellenőrző huszus: bizottság az 
^igazgatótanácsnak e reaktiváló határo-
zatát egyhangúlag és megelégedéssel 
vette tudomásul. 

[. r ijLetârgţ» ia'oi' lőbb ösztöndíj és 
segély iránti ké.i\ — Ezenkivtyt fel-
említendő, hogy cnúhzeredai főgim 

<i náziuoqrhoz rend$ eie^iterţ 2 darab 900 
.'koronás ösztöndíja• Janóéi Gergely és 
íjBeke Gábor tanú.ók nyerték el, kik 

.'Htfndkeíten,  hadiárva.'. 
Előadó előterjesz V-sére megállapította 

,í)izott3átf,  hogy a» magánjavak tisztvi-
s e l ő i fcözüt  hat evro:—ba f  évre válasz-! 

- jani-rendelt igazgatói és ügyészi man-' 
dátumok 1919. dt-ofeslhr  hó 31 én 

r,lejártak és enn/lfoi,va  ezekre, m alap-
szabályok ért.c'r.!:!} n a i gközrlebbi 
.^UlÓSen ti&Z.Uji.ár. c d " 
-i - Dr. Fodor Au:«n c ú„;h;í u indavú 
-Hyával .szemben <* bi/. 15 ' -uv;* 

r;&attal i Bzavtt1 n< »• ii a ii. ujüas 

a mos; 
fészt' 

megtartását atapdelíe s ad 
tant-helyettes^Éjfazgatót  és 
vatátos teendő||folytatáaával^iegbizte 

'"rţ|en f o n t o s - s  megerolitéilfe  méltó-
eaeménye volt,'Íz ülésnek vé^il , hogy 
az ellenőrzi» húszas bizottság Ugy a ru-
házati, mint a lóbeszerzési-alap 1920. 
óvi költségvetését megállapitötla. — A 
ntágánjavai .a háború alatt több okból 
költségvetés nélkül dolgoztak és most 
Dtybukáfc  Jakab reaktivált számvevő ur 
fáradságos  munkájának köszönhető, hogy 
azTntézmény ujbóT beleilleszTiedhetett á 
rendes kerékvágásba. A költségvetés 
tervedet, b ei im a ruházati a'ap több 
mint 700.000 korona felesleggel  van 
előirányozva, j^lle-h^t a keeelési költsé-
gek a d r á g á d r a és pénz dotaiv iciójára 
tekintettel jelentékenyen enio'kedlek, 
továbbá az ösztöndíjak és segélypénzek 
lényegesen nagyobb összegükben irá-
nypztţttak e!ő, mint az előző években 
<">8 1920. évbon folyósítandó  uj kölcsö-
nökre 1.000,000 korona vétetett számi-
tâşba. 

Az igazgatótanács elnökének lemondá-
sára vonatkozólag szerzett értesülésünk 
a következő: 

Dr. Fodor Antal, az igazgatótanács 
eddigi elnöke, a szavazás előtt bejelen-
tette, hogy bár ssemélyi kifogása  senki 
ellen ninc'en, t.z igazgatótanácsnak az 
elfiértekeaietuu  terveze.it öasztálli.ását 
nem tartja helyesnek, az^rt az elnök 
ségre többé nem reflektál  a kérte a ta-
goka», hogy ne szavazzanak rá. 

E<óad;a továbbá, hogy az igazgatói 
állás végleges betöitését a mai viszo-
nyok mellett nem tartja celszerünek, 
indítványt te't, hogy az egyelőre halasz 
tassék el s indítványára névszerinti 
szavazást kért. Dr. Fodor Antal és dr. 
Györ-gjpjl Domokos sz*vasat«iv 1 szem-
ben a lübbat'.g a-i indítványt mellőz-e 
s az ig>ríri'ni állásra a pályázat, kiirá-
snt elh.-'áro/tii. A szavazás eredménye-
folytán  d; Fodor Aut-1 nyoubun bi-jo-
ien utte, h'.'t V a hu.^as bizottsági tag 
Sc'gr i-s len d. Szork. 

e r t e t 
i k . 
ékebizottság 

azon a kü-
ia határától 

Appc^yiiayi 
. ' ; Párisii nuáfe?12.0fiL  m 
éaerdán délben Netiflfybe  érke^ 
löh vonalén, amely őket Aui 
hozta. megérkezettek köftött'vin  gróf  Appo 
nyi Alberţ a de&gá<$ vemtőjé ; gróf  Teleki, 
gfóf  Beţhţen lsttóu, J^potts , Mro Lers Vil-
U108, di^ Kállai -fligfBÍ  Kei^japgatt-kapítány 
és háróxiSng Lâ WT™ békeoiicgációt néhány 
titkár és újságíró is elkísérte. Elindulásuk elótt 
Apponyi gréf  a .bécsi újságíróknak a követ 
kező nyilatkozatot tette: 

Ami n twkeswrzőflés-  —tHfogadnsát-  vagy 
visszautasítását, illeti, abban az utolsó szó az 
összehívandó nemzetgyűlésé 1?sk, amely nem-
sokára megalakul. Az egyik legfontosabb  kér-
dés, amelyet a béketárgyalásokon. keresztfii 
akarunk viaui, az lesz, ho^-AmerikájíaLJoiliiu 
békét kössiink-e? Magyarország; külpolitikájá-
ról még; korai h&»íliíii d^ tyiHaziÁ, hoay 
Magyarország ahhoz az államhoz szegődik, 
amely leginkább támogaljá és arhely segédke-
zet njujt neki gazdasági reorgauizációj'Uioz. 

A párisi lapok e?y hivatalos jegyzéket kö-
zölnek, amely szerint Apponyi és kollegái a 
békefeltételek  átvétele utan haza fo  nák utazni 
Budapr-ptre, ahol az arra acl-nd^ vá'as2t a 
pártvezérekkel egyetértően fogják  megszöve-
gezni. A .delegáció ojy része azonban Neuiil.y-
ben marad, hogy a konfwenciaval  az. érintke-
zést fenntartja. 

Műsoros tartatfily  Csiisomlyón. ' 
A Csiksoml.vói Ifju?ág  .fóh  ó hó 11-én a 

községház nagytermében a mnt!y»M ár«abáz 
javára kiváló sikerű műsoros 'arka-eetélyt 
rendt-zeu. 

Csíksomlyó mindig kiválik a mulatságok si-
keres rendezésében, de a 'mostanihoz hasonló 
magas színvonalon álló mUsort s müke'dvelók-
tól ilyen művészi készséggel előadott játékot 
még nem láttunk. 

A Cáikszerrdából és a köruyékl-ól szép 
számmal összejött közönség, zsúfoltig  meg-
töltötte a községház nagytermét s az egész 
műsort zajos tetszéssel kísérte. 

Elsdnek a nNóíkalauzk 'énekszámában Gözsy 
Margitka arátott sok tap«ot ke'letnes hangja-
vai es b:ztos fellépésével.  .i i.-

Székely V. Károly miivészi h«godü szólója 
páratlan é'vezetet nyújtót: ţi közönségnek. 
Megújrázták és megtapsolták. 

Péter Margitka, Görá irénkfe  és Péter Sán-
dor „Pufi  mr-g- a sótartó" hangulatos jel n.'t-
ben talpraesett játékukkal zajos derült^égi-t 
keltettek. 

'hánt nyomott a k e k b ^ és s-< ut< li-^s-ék, 
' szóitelkeésék ; szenteltessék meg az Alkotó neve! 

1 ' - ' A ljiirah^nak érzÓ lelke ván. Sir a sírán 
közőíksií, örvend az örvcndejfőkkel.  Mennyi' 
érzéssel konganak, bongana^, sirnak-rinak, 

-wtTJgnalr tf  htu: Uĵ ulf  tewciéahort- Mrg-a-nsgy 
dinrang, a; fájdalomnak  szivettépő dallamát 
y, Zcogil áZét: 

Fájj..., fájj...,  jajj..., be... fájj, 
i: -Hüuí Bzivek...nck a halál! addig a kis ha-

jrangiaimegnyugvás és vigasztalás isteni him-
^nuazát csengi a megtört szivekbe: 

*. / Porr-ból.. lettünk, porrá leszünk, 
Porr-ból.. btiünijí, porr-rá le-szüak^ 

- • Porból ismét: fehámaduok  1 
^'i flófehép  szemfedócske  alatt ártatlan tisdo-
det visznek a temeiő felé.  .Az öreg harang 

MBZomdruan tekint,le a magadból a caiippnyi ko 
Ixptirsóiay bozontos'főjét  jobbra-balra hajtogatva 

ipjuaóli: 'B ijj... bajji ;fogy  a(.. iajji, t>a|j,, Jbajj ! 
:>iÁqi iaiik«.'harang>i nem hagyjál szaporán ée 
, < pajkosan -iköz t̂t < saól i 
, Á11 u • i Nagyapám,: nagyapáin I i. 
-luni l<> i. Semmt baatritora-bamlí M 
•üli 4WRpl,lPtt,:,per.ybe iflept,;i-

•n-i ,v..-ii.ÂŞ«y®il leţt; nnjuj.be ment] 
vaiţ.• .Erijét a 

-WPeHteWíMl kpljtsönözte. Midoiţ, ejindul^volpa 

zo tan a Sí u eló pii^pík elé, meghajtotta fejét 
f  lv. tttí a ktidsztséget. Aztán a krizma illatos 
olaját, mint, a koronás király oknak szokás, fe-
jére öntötte a pü -pök. S ezael kivált a durva 
ércek osztá y 'v ól. M g többi fémt  ̂ rsai a profán 
«Uag«t -«aol̂ Álják vas a k»ret-.t «a. a. toU 
vajkezet szorítja, a réz sétabotok és ajtókilin-
csek karjain hivalkodik, az ezüst börzék és 
kártyaasztalok termeiben a bírvágy gonosz 
szelleminek szolgál, az arany pedig karpere-
cek, gyűrűk és láncok alakjában az emberek 
hiúságát fitogtatja  és a kapzsiság olthatatlan 
szomjusá^ával gyötti a sziveket: addig ő ki-
válik társait:), nemes hivatásra indul, Ist,<-n 
saolffálatára  szonteli magát, feUép  a magasba, 
éiők hí ogatására, holtak sirat ás ára s fellegek 
megtörésére ^ állslkozik.' • 

Teheti, mşrt a megszentolésból átveszi ma-
g nak az ima mind-nliató erejét. Istea meg-
ha'lgiM;» mindazokat, kiket a fâjda'mak  ás 
9penvedú nk Jé.e-kben mogszeut'eltek. Meghall-
gátja Şi büuii őket is, mert „bármit,, kirende-
lek az A'̂ uu-i :jz, én neve'mbeţf"  — ugy.mo|nd 
- „biatomji,! in -g^díi.ik nektek". Kér a harang 

is az Aiya yi núndennap. Ez a szeplőtelen, 
úszci és uieg 4ane;t érctömb mindenn ap el-
z»iügi h pil/pök imájfít  milliónyi kű?dőkóa bi-
zók felett,  az égbe tör ş ha kér,, ha könyörög, 
**  H - M A M M l l t M . 4 ^iflW»  şufl1 

bizonyára mes,-ounan felülről  számuukra 
hallgattatik. 

Értem I Értem már, miért sírtak Önök. Mi-
ért sirtak a hívek, miért sírtunk mindannyian 
akkor, akkor, mikor elindították harangiunkat, 
elsittélv hivő éa bizó-lelkUnk. zengő szent n>vl-
veit. Miért hallgatták harargjaínk urolíó kon-
dását egymás karjaim borutVa eokb^sgivtt l, 
...miért szerojtók yô na, kj'á^ karokkal f  eltar-
tóztatni toronyból alázuhanó szont testt>k >t, 
midőu utoljára szóllotta': hozzánk : isten vele-
tek, hü leikek I - - mi megyünk, apáitok rs 
fiaitok  után megyünk a \őrmezőjére, hogv ott 
sírjunk mi id, ahol az ő hamvaik pihenni;^ 

És miért sirtak istnát, m;kor hqs^zu haj;-
gatás után a harangok újból m-.gszóllViüfk; 
miért tapsoltak; miért énekeitek..tedşumot — 
értem. Miért gyülekezik önök össze most ün-
neplő rfhákbaa  és ünneplő leikekkel — értem. 
Hogy pprajkból feltámasszák  .̂ ş visszahivjpk 
az elnémult harangokat. 

Jöjjetek ! Óh jöjjetek vissza tehát elaéu^y t 
harangok, hozhatok n kiitik .üröfüét  ifs  dicső-
séget, békességei; a szerei<;te!,i ' ' 

Zugjátok, harsogjátok, 'hifde'sséíek  a hitet, 
ivadékról ivadékra I öntsetek, reményt iii bizal-
mat a Ciiiggedökbe I Mondjátok. n^a<ieq idők 
embunénok, ihogy élűnk, - éijai fíiguak,  itt jent 
éB ott fönti 
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Péter MargiJI0»^iţij0C|fffh(aJţflfozdtt  ffellépé-
síikkel nagyban hozzájárulták. 

A mí®oregji¥"leglittt&osá(bb pentjá Gözsv 
Pipiké el^h^lşsft  8 azután. mpgyaţ )nyelven 
előadott enekszámai voltak, melyekkel a kö-
itiJttsés-ttlig tudott liâtplid B flaSreplot  tabtefcar 
a színpadra hivta s zajosan megtapsolta. Gözsy 
Margitka precíz zongora kísérete a sikerben 
méltán, osztozo t. 

Domokos Péter és Kovács Ignác szépen 
Ssszevágé iiigidQidueţtat;adtalrj3lű)a közönség 
tetszése $ ţlţiMrdse iwljettjLj 

BodóLsjdwéá ilj.wzáWJ a j,Kórvény"-
ben kitűnő alakításokat mutatott be. 

Ámbnrí Er/síkc^és Fodor Pál négykezes 
zongorajátéka rutinrroroH játékosokra mutatott. 

Szabó Jolsnka és Tompos S-Andor páros 
jelenetet ndtnk elő ügyesen és kedvosen. 

Az utolsó szám méltó' br»frjezése  volt a 
páratlsc élvezitjet.jiyujt?.inijs^rnak. „Drágám 
engem so'so ffelteeu*  'tátocos:-knptatben GÖzsy 
Pipiké temperamentumos tmica, műrész tehet-
Bégre- valló bizros mozdulat ii és'kedves meg-
jelenése meg megujuló fapfrihürí  váltott ki 3 
ugy ő, mint méltó partnere Péter Pál, az est 
legszebb sikerét arattak. 

A rendezés w*hé2 rounkáját CWisy Petemé 
bámulatra méltó szakérte'emmel és kiyáló mű-
vészi érzékkel vezette s övé a fóérdem,  hogy 
az est minden tekintetben oly kifogástalanul 

.Sikerült. 
Á-'mfisof  afrrtt  Goz«y- cowferáft,  aki 

eredeti szellemes ötleteivel a közönséget ál-
landó derültségben tartotta. 

Műsor útin szépségverseny volt, melynek 
győztesé t cHj b.̂  ̂  3 ganvazattMGözsv l̂ îpi k e lett. 

\egul lánc kevtkez-t" ege-zen reggelig. 

Az alcsiki mümalom. 
Panaszok a malom ellen. 

1 CsíkHaoieda,1 jiírtuAv-161 

A mult évben alakult meg az Alcsiki- Mii-

Ezek nety Ai^tliu^Mdtak^lianem általáno-
sak. A mümblom azonban továbbra is követ-
kezetes maradt. Cseh Sándor igazgató u'figyel-
M q f f Ş  11 ftacfcw  ;WiV[ább| fie  ̂ i^eţţe aj ŞKftffeW, 
hogy' őröl es" fát  Vág.' (Ázi (ÜOtyliák, h ogjr Ügy 
szál fát&ra  Vágták ffcl.j  LlssrteVázonban' Senki 
sem látott és érdékeltek kétségbeesetten látták, 
hogy házuk a jó reménység fejében  kenyér 
ftélkül  raarţd|i;jA, gabonát még most is őrli 
a mümalom. 

Az esetből mi csak azt látjuk, hogy a mü-
maioní' üein' ázólgálfá  ák'tfzöníeg  érdekét, mert 
ha hirdet és gabonát fogad  el, akkor őröljön 
]f.  f \  mai ftaVftrÜsISnfolí*  röeTíett áeffi  tehet 
hétlédr áfcílíá  ták&sikááni Saönlniáttoára' egy 
4 - 5 hónap óta ott h&veró gabona után. 

SiouJus. 
> . • , , . LL-

K Ü L Ö N F É L É K ; 
— A helybeli oltáregyesület íbl.yó Tjó 

22-én csütörtökén délután 6 órakor a polgári 
joáiivisko'a zenetermében műsorral egybekötött 
gyűlést tart, melyre ,az 0!táregyesület ''tagjait, 
és az érdeklődő közönséget meghívja az el-
nökség ' f  í' ; . 

— Habsburgok alkonya.' wilápdstíől 
jeleqliV, hogy L^vászy Márton kijelentette az 
nnţaaţ, ijiflojiirók  g qtt, hogy Mşgygrpjrszâg 
néjí'.' olvijtja a királyság visszaállítását/ azoh-
Iţun az anrantttl történt megegyezés alapján 
kizárt dolog a Habsburgok visszakerülése. 

— A Csíkszeredái Ipartestéig,jMfot 
értesülünk, "az IpaneStület húshagyó keaure 
ujLól készül a közönségnek egy k~-llem.es es-
tólyt,rendezni, melynek jövedelméből a Szegény 
sorsú iskolás gyermekeken is segitteni" szán-
dékszik. A legutóbb tartott est, is kellemes 
szórakozást nyújtóit a jelenvoltaknak s hisz-

ma'om és Yil)arao-mü R^zvénytársasáí Csik-. &sük, hogy a következő is olyan lesz, mert a 
i mţly a nţaroş^âsşrhelyi Agrár mint értesülünk, a műkedvelő gárda nagy oda-
Takarékpénzt^r és az Alcsiki Bruk alapítása. 
A iés*véfl]űá*sas4gi  'jHlau£vü loitá-ii ,vizetett 
be Câikszeatinârţon és Csekefai.v»  köüs»'-gukbe 
és eZíöl infigĂnirt̂ Hn  hi utât többi Ibinégeink-
nek is. A vil'any beveaztése ut.in érthető volt 
az a nagy érdeklődés, mely a mümalom vár1 n 
várt és nagy .közs/ükségletét ki'Jí^itŐ; műkö-
dése iránt a közö'nség részéről megwyltváau't. 

.A részvénytársaság megvísArofta  a Oiki-féle 
maímbt s rendezkedett b'», üogy' nemcsak 

.áltfslki  íianem ^ártnégyék gabo^é/demüit 
Is feldolgöázai  Íĵ gálatiW1 ri!H?lífek"ierröl  szóljak, 
şot a hirdetések is, melyeket a részvénytársa-
ság szorgalmason és nagy kitartással helyezett 
el a sajtóban. 

Hirdette, hogy a közönség rendelkezésére 
á'l. Gyárt: I. minőségű finom  szitált liszteket, 

•ílar^j, jsşep^ekâsâţ,- korpát, takţrpânylişzteke). 
Ve'tomagot tisztit tnoion. rfízaknál  fat  vág és 
csépel motorral. Ez épp?n elég voit a közön-
ségnek, mely. lisztet vajmi keveset látott, ha-
nem méreg drága, pénzon vékánként vásárolta 
a gabonát. 

Hamarosan rneghordották a vidékről érkező 
szekerek a szentm»rtoui mümalom raktárait. 

: Csíkszeredából is ţgen sok gabonát küldöttek 
í ;le őrlés végett a 17 kílóméiernyíre fekvő  Szent-
jimártonra. Sietett mindenki, nehogy elkéssen. 

1 fiddig  'nem ÍS yplt baj. A bar.ott 
jhdgyJH mírnalómnak'atááott gáéonatiól1 tiszt 
sehogy Sem akart lenni. A gabona nagyrésze 
a nyáron és őszön már a mümalomba volt, de 
még ma sincs liszt. Pedig a tulajdonosok hét-
Bzer is küldöttek le fuvarral  a 17 kilóméter-
nyire fekvő  Szentmártonra, sőt a végleg türel-
müket vesztett tulajdonosok a visszakért ga 

- boplvşgţ»; kapják ^teteerMdtfijete!» 
^ jött vissza a Bzekér. 

adással készül reá. 
— Lloyd George Clemenóe>uval tár-

'pyar'É  ínrgyár békerÖh -Lloyjl Öeörgé a 
napokban hosszason tárgyalt Clemeuceauval a 
magyar békeszerződés pontozatai felett.  A ta-
náeskoVfás-  eredményérői semmi sém került 
még eddig nyilvánosságra. 

— Uj gabonaárak. A kormányzótanács 
1919. évi dec°mber hó 25 iki hatállyal a ga-
bona nernüék árát a következőkben állapította 
meg: Buza 200^ rozs 150, zab 130 és árpa 
130 korona. Ezen árak olyan gabonanemüekre 
yonatkoznak, amelyekben nincs több, mint két 
százalék idegen anyag. Az alispánokat feljo-
gosították, hogy a már leszáliitott gabonane-
müekre vonatkozólag a termelőknek kiutalan-
dó árkülönbözet kiűzetése tekintetében javas-
latot tehessenek. 

— Halálozas. Aibler József  államvasutí 
alkalmazott, volt huszár törzsőrmester a harc-
téren szerzett betegsége következtébe^ folyó 
hó 7-éa elhalt CHikeökaóban. 

— A korona beváltása. VIád Aurél 
nyilatkozott a lebélyegzett koronabankjegyék 
beváltásáról. Nyilatkozata szerint a koronát fél 
lei árfolyam,értékben  fogják  beváltani. A ha-
mis lebélyegzésü és a lebély*j|zetien korona-
bankjegyeket nem váltják be. A bevá'tás jdö-
f ş l q b ^ r o L m e g  JfOt,  _ _ 
"víuútatörKneténék jelentós átmeneti ntozzanbjta 
lesz, anlely az egész gazdasá^Kkereskedej|ai 
és ipari életre óri-Asi hatást fA"gyakoraln^| 

— Az uj váci p ü s p ö l ^ Dr. H'inaţipr 
József,  Vácz uj püspöke Hallej István magtár-
országi kultuszminiszter kezé^ létette az íás 
küt. Ez az olső eset, hogy egy püspök a ila-

vkár^ány /îkezellww. jiegye/ile rţa 
esküt. U 

Ajpfigyw  A r i s b a n . 
.Gráf  Apppnyi AJbe^^magyaSi^lqwWMriS^ 
«lnöke. Játogatáet 
^konferencia  elnökén il, melyflt  az elnök (fpl|«|-
lyesen viszonzott; Másnap Clemenceau Apj^py^t 
és a delegáció tagjait vendégül; lAtta^ ebédre, 
mely a legszívélyesebb hangulatban ment 
yégbe. ., , 

— ,/Nagynó Salamoiţ Rózsika okleveles 
tánctapitónő folyó  hó 13,-án eatê  fél  8-tó^éjj,el 
2 óráig tartja tánciskolái kis balját szépség-
versennyel é^tiekötyte1 az Europa AagytflrtW-
ben. Vendégéit Szivekén'ftigadtatnákc!  >"ií;lf' 

— Á- pápa az éhező magyar gyerme-
kekért. Dr Csérhoch János bíboros herceg-
prímás' á pápa külön kívánságára > elreádültle, 
hogy az éhező tnagyar g '̂erMekek részére az 
összes lelkészi hivatalok gyűjtést rettdezzénék. 
Nekünk magyaroknak — írja körlevelében a 
hercegprimás — annál iiagyobh készséggpl 
kell engedelmeskednünk a pápa parancsának, 
mert. az összeg • b'é̂ bkl' 'ítifcbtti  talán a legna-
gyobb nyomorúságot szeuvedjük s a qaagyar 
gyerpaekek leginkább rászorulnak a részvétre 
segítségre, ., 

fjj—.)Jótékonycólu  műkedvelő i előadás 
^aikcsicsón. A Csikcsicsói Műkedvelő Újji-
ság J.920. évi januári S4-én; és ^-ép , , (^pqi-
batou és vasárnap) eate a központi .iskolában 
szinielőadással egybekötött jótékquycéla tánc-
estélyt rendez. Előadásra keriil Tóth Ede; 
falu  rossza" c. 3 felvonásos  népszínműve. 

— A magyar hadsereg csapatai be-
vonultak Szegedre is. A magyar nemzeti 
hadsereg csapatai újév napján vonultak be 
Horthyval a7 élükön Szegedre. A lakosság ün-
nepélyesen fogadta  a fővezért  és a bevonuló 
hadsereget, valamint az ez alkalomra Szfcgedte 
érkezett Huszár Károly miniszterelnököt is. 

— Nyugaţmagyarorfl9âg*!<iiptş  Gtfg^iv 
dr. bécsi magyar követ az Abendblatt munka-
társának kijelentette, hogy bármiként határozna 
is a békekomerencia, Magyarország és Auszt-
ria módot fogdák1  keresni arra, hogy a nytlgât-
magyarországi megyék ügyében békés meg-
oldást találjanak. 

— A^ázerb c s á p a ^ ^ ' m e ^ e z ^ b á T a 
Bácska kiürítését. Budapesti jelentés sze-
rint a jugoszláv iesapatok megkezdették a 
Bácska kiürítését és oda. csapatok 
vonulnak be. — A szerbek hpzzáfogtakj  flza-
badkaikiüriíásábez. A ' g l i i d á ^ j i é i l é s l b i v -
relését magukkal vitték. Az esküt nem tett 
ügyvédeket felügyelet  alá helyezték és többe-

cimţâblâjukat" feltették,  kiutasították. 
"U  A ^ n y ^ g a t ö j a ^ a r o n ^ t e r u i r t g y é k . 

A ^ i p ^ i f e r ^ á ^ ^ í í f ^ ^ a t M j y u K a t -
magyarorezágljiémetlaRta területeket ţ^m üriti 
ki éa. Pártaban a, t^rülete^ iţjptfiţlen  fragyfaét 
fÁ r̂í  »-If(Srfít  ^ JC  £• í -̂ i í J i. C : J  I C ü 

.üioinfirouO 

fógjac 

—, Megcáfolják^  magyar 
hirét. A Magyar távirati lro^a formáhean 
mégcáfolja  azt a hirt, hogy Magyarország 
Csehszlovákia vagy Románia ellen mozgósítani 
szándékoznék. Ezek a hírek célzatosak afttfál 
inkább, mert a .magyar hadsereg szervezése 
az antant Budapesten levő katonai misziójának 
ellenőrzése mellett töitéiik. 

— Jugoszlávia egységes. Sándor szerb 
herceg, oapnepi, tat;t^zkodésa a|a^ta: T&addrBég 
letartóztatott egy montenegrói alattvalót M̂Efán 
a pillanatban, amidőn Rómából megérkezt. 
A letartóztatott montenegrói beismerte, hogy 
azért Jött Cannesbfv  hogy a azerb régeis ber-
beg ellen merényletet tfövedseti'tel.  'j'-'i 

^ Sorozzák a leányokat. A bettţni 
Lokplaftzeiger,  irjaj Jm$\ifíulgáriaiWtolíZŐ 
polgarL_szolgâlaţpţ. akma ^evezetni. A terv 
BzőrtSXialtidkét nemű" natálság köteTés az ál-

ía T 
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— Hit akarnak a tótok ? A prágai cseh 
sajtóiroda közlése szerint a tót megyékben 
általánossá vált önkormányzati törekvések nem 
felelnek  meg a tótság valódi akaratának. A 
tótokat a cseh egységtől csak a nagyszabásuan 
űzött aknamunka tántorította el. Rájöttek arra, 
hogy a tótországi propaganda ötezerhatszáz-
negyven ügynök közvetítésével folyik,  akik 35 
szervezetbe vannak csoportosítva. Alli'ólag 
mind összeköttetésben vannak a budapesti 
központi hivatallal. A tót autonómia érdekében 
alakult kör, a központi tót hivatal, a függet-
len tót klub semmiféle  propaganda eszközt 
Bem hagynak kihasználatlanul, szónokokat kül-
denek ki, falragaszokat  terjesztenek, újságokat 
alapítanak. A mozgalom feje  egy bizonyos 
Claire Vilmos. 

Szám. 1—1920. 

Hirdetmény. 
AluliroH községi elöljáróság közhírré 

teszi, hogy a Csikszentgyörgy és Caik-
bánkfalva  községek tulajdonát kópező 
349. összeirási szám alatt levő korcsma-
ház melléképületeivel együtt 1920. 
évi január hó 25 én délelőtt 9 óra-
kor a csikszentgyörgyi jegyzői irodánál 
egymásután következő 6 évre haszon-
bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 500 korona. 
Az árverési feltételek  a caikszent-

györgyi jegyzői irodán a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Csikszentgyörgyön, 1920. évi január 
hó 1-én. 

Csikbánkfalva  község részéről: 
Bákay Ignác sk., F.orró Miklós, 

közs. biró. jegyző. 
Csikszentgyörgy község részérő!: 

Basa István, Puskás Lajos, 
közs. biró. közs>. jegyző. 

Hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város számvevősége 

számviteli gyakorlattal rendelkező alkalmazottat 
keres, 1920. évi február  hó I-én 
történő belépéssel. - - Eddigi működés 
és fizetési  igényolt megjelölésével ellá-
tott kérések folyó  hó 26 ig a városi 
főszámvevőhöz  adandók be. 

Városi számvevőség. 

g á M B O S Hs« * 
• FOGORVOS | 
• Rendel naponta délután 2—6 óráig. | 
• Cs íkszereda , Mikó-utca 34. szám ^ 
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Zongoraórákat há zhoz járva adok. 
Értekezhetni Gözsy Árpád 

gyógyszertárában. Gözsy Margit. 
2-3 

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

IMRE ELEK, cukrász CSÍKSZEREDÁBAN. 
3—3 

Keresek megvételre egy garnitura 

gőzcséplőgépet 
teljes felszereléssel 2' 4 lóerőig. 
Ajánlatokat Csedő László cimre 
:—::—: Menaságrakérek. : - : : - : 

p i Csíkszeredában S'.eut-
LLMl/U lélek u»ca 2. szám alatt 
egy gyapjú fésülőgép,  egy benzin-
motor és egy tizedes mérleg. 2-10 

E l l H n C^ktsploczán, a Re» u ja ?nen-
ClClUU ten egy 13 k>:to*8fráii8  hóid 

kiterjedésű réti kaszáló és 85 hóid 
12 évvel eze lő t t letarolt erdős te-
rület. Ér'.ekezĥ -tni dr. V'-üh L -jos 
ügyvéddel Sséke'y.udvarhely;Mi vagy 
Vasa Józeef  bir lokospal Csiktaploc^áti. 4-5 

TOBB N| EH CSALÁD 
orszégos méretű kaptárban 

eladó. Cím a kiaflóhivatallian. 
2-2 

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

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszen'jíyőríryi )• ézdi-
vásárhelyi pr - s! ny i gr«k r Arai bó!. 
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CSIKVARMEŐYE KÖZDAZPASÁ<ÍI 
ÁLLAPOTAIRÓL 

Irta: T. NAGY IMRE. 
Ilik kötet. Ara. 6 KORONA. 

Kapható: a „Csiki Lapok" kiadóhivatalánál. 

I5IIBÍÍI51Í IIBJiEl IBIBÍSIBÍHEIIBI 

FflJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra-
min, bakar, oportó stb. imá-
nyoa áron kaphatók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókbtm. Valamint mind nn^niü 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben ós nagyban. — A tiríztoir. 
vevők bec.-ít pártfogás*;  k-.-ri 

1 Neumann Benő Szászrégen. 
Ü] 87-

Várdoifaivi  Fogyasztási Síövet-
kezethez egy 

kaució képes boltkezelő 
(uöb) kerestetik azounaü belé-
pésre. Jelentkezők érdeklődhet-
nek a feltótelek  végett :—: 

Fosztó Gáza ügyvezető ipzptónál, VárflotfalváD. 

H SZESZ ÉS SZESZESITAL » 
FJ KIMÉRŐK FIGYELMÉBE! ^ 
^ Cs íksze reda r . t . város Mikó-u tca 22 sz. 

a l a t t szesz es szea/.esitaloi; n a g y b a n 03 

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

X 

H 
H 
X 
H 

nlltiLidótiLi ruktáron tart 
szavatolt 96° os barotí szeszt, valamint ^ 
rum, cognac, szil órium, bor seprő ós 

mindennemű likőr feleket.  gţ 
Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű Ş ţ 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban 
vau a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 
minőségben pedig a legmesszebbmenő ige-
nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szíves párt- { J 

logást kérve, maradok kiváló tisztelettel J j 

** Szántó Ernő üzletvezető, £ 
Csíkszereda , Mikó-utca 22. szánj. ^ 

IBI 

I 
I 

I 

Ertesités! 

Székely és Réti tSSÉÍ','; 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

mintasz o b á k a t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  43— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
' Csíkszereda. 

«zl roncséin Csíkszereda v.'ros és vidéke napyérd=-uiü 
• I közönségét, valamint eip- .rzm aterek<M ig értesíteni, hosy 

I Csikszeredában a Mikó utca 11. számú házban mai 
I kor igényeinek h-ljosen megfelelő  :—: :—: 

cipő-szabászati ás cipő-felsőrész  készítő üzletet 
nyitottam, hol több évi gyakorlatúim folytán,  melyeket az ország 
nagyobb városaiban szereztem, elvállalok felsőrészek  ké^i'é-

I aét ugy bármely fajta  bőrből, mint vászonból, a legegys*eiübb-
tő) a legdivatosabb éa diazesebb formákban,  párankint 20 koro-
nátnl feljebb.  — Tucalos munkák előnyben részesülnek 

ástfcfir  B A C Z O N I K Á R O L Y , c i p ő f e l s ő r é s z k é s z i t ö . 
Mvcmtfott  Vékár könyvnyomdájában, Caiksierodában, 

C w n t : Cq—WÍ. 




