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A magyar békeszerződés átadása. 
Appony i , a k o r m á n y és a n e m z e t g y ű l é s dön té se . 

HíViitaloa jelentés mé^ nein érke 
zett Párisból a magyar békeszerződés 
tartalmiról és feltételeiről.  A külsősé-
gekből Uüpolt tudósítások azonban nyil-
vánvalóvá teszik, hogy gróf  Apponyi 
Albert, miután Magyarország helyzetéről 
elmondta mondanivalóját a békekonfe 
rencián, átvette a azerződé3t és annak 
tanulmányozása ós megtárgyalása végett, 
visszautazott Budapestre. 

A magyar békeszerződésnek legfon-
tosabb része kétségkívül az, mely meg 
állapítja Magyarország jövendő ha árait. 
Ezekre nézve ez idáig érkezett tudósi 
tások egészen változatosak és nem hord-
ják magukon annak a jellegét, mintha 
a szerződési feltételek  anyagából pon 
tosan kiszedett anyagok volnának, még 
ba valójában megfelelnének  is a tények-
nek. Mag» a román miniszterelnököt 
helyettesítő miniszter is kijelentette va-
sárnap, hogy a magyar békeszerződés 
röl s átadásának aktusáról még az iddg 
hivatalos jelentést nem kapott (idáig 
azonban kaphatott, de a bukaresti lapok 
moaţ két napon át nem jelentek meg), 
a a román lapok hézagos közlései is a 
határokról még azon idő előttről valók, 
mikor Apponyi átvette vagy átvehette 
a békefeltételeket. 

Egy két nap múlva azonban már 
módjában iesz a bazai sajtónak a ma-
gyar békeszerződés feltételeit  magából 
a hivatalos szövegből ismertetni éa nem 
csak a területi kérdéaekre, de Magyar-
ország gazdaaági jövőjére éB a szom-
szédos államokkal való gazdasági kap-
csolatára vonatkozóan ia. 

A magyar békefeltételekről  való ma-
gyar határozat terminusa összeesik a 
magyar nemzetgyűlés tagjainak megvá-
lasztásával és a képviselőház működé-
sének megkezdésével. 

Ez a körülmény a magyar politikai 
helyzet alakulására döntő befolyással 
lesz, akár kedvező hangulattal fogadja 
a nemzetgyűlés a békefeltételeket,  akár 
kedvezőtlenül. 

Nagy gond éa felelősség  mind a ma-
gyar kormányon, mind a békedelegá-
ción, mind a nemsokára összeülő nem-
zetgyűlésen. A királyság intézményének 
visszaállítása éB a magyar trón betöl-
tésének kérdése úgyszólván eltörpül 
most — bár ez sem egészen elszigetelt 
esemény — ama másik mellett: aláírja e 
Magyarország a békeszerződést vagy 
sem? 

Erről a kérdésről koaibinációba bo-
csátkozni akkor is meddő munka volna, 
ha már ismeretes volna a békeszerződés 
teljes szövege a tisztán voina látható, 
minő sorsot azabtak Magyarországnak 
a párisi békekonferencián. 

Németország, Ausztria és Bulg'.ria 
aláírták a békeszerződest. Ez némileg 
tájékoztató előzmény, de a példák nem 
miudig szolgálnak arra, hogy a kivéte-
leket alapjában lehetetlenné tegyék. 

= Apponyi expozéja Magyar-
ország helyzetéről. Lyon, jan. 19. 
Pentek délután a szövetséges kormány-
fők  jelenlétében a magyar delegáció 
elnöki.;, gróf  Apponyi Albert eimond. a 
már jc!zett, expozéját. Ezután Loyd 
George, Clemenceau és Nitti folytatták 
délelőtt megkezdett tanácskozásaikat. 

= Tizenöt napos határidő. A 
magyar békedelegaciónak a békefelcé-
teiekre adandó válaszra 15 napi batár-
idót engedélyeztek. 

— Andrássy Gyula Parisba ér-
kezett. Paris, jan. 19. Ma ide erkezett 
gróf  Andrássy Gyula ia. Egy újságíró 
nak kijelentette, hogy mint magánember 
tartózkodik a francia  fővarosbun,  de 
ebben a minó'ségben ia szívesen szol-
gáija hazája érdekeit. 

= E hó 25 én meg lesznek a magyar-
országi valasztások. A január 25-én meg-
tartandó választásokra minden kerületben meg-
történt a jelölés. Az előjelekből Ítélve, a vi-
dékről a kisgazdapárt fog  nagy többségben a 
parlamentbe kerülni. A magyar szociáldemok-
rata párt január 13 án tartott ülésében elha-
tározta, hogy továbbra is benmarad a kor-
mányban és résztvepz a választásokon. Huszár 
miniszterelnök a felmerült  konfliktust  már el-
in tezte. 

= Nagybrittania meghatalmazott mi-
nisztere Budapesten. Hohler Nagybrittania 
követe és meghatalmazott minisztere, aki je-
ienleg mint Anglia főmegbizottja  Magyarorszá-
gon tartózkodik, meglátogatta Huszár Károly 
miniszterelnököt. A miniszterelnök örömét nyil-
vánította, hogy Angolország diplomáciai meg-
bízottat küldött Budapestre, ami jelentékenyen 
elő fogja  segiteni a két ország barátságos vi-
szonyát. 

A magyar béke tárgyalása legalább 
hat hétig tart. A Petit Párisién az ötös ta-
nács közvetlen környezetéből arról értesül, 
hogy a magyar béke tárgyalása, mivel számos 
vitás pontot tartalmaz és nagy anyagot ölel 
fel,  legalább is hat hétig fog  tartani. 

Különösen a gazdasági kérdések megvita-
tása fog  hosszabb időt igénybe venni, mivel a 
szövetségeseknek az a legfőbb  törekvésük, 
hogy Magyarország és a szomszédos államok 
közt olyan gazdasági kapcsolatokat teremtsen, 
melyek a nyugalmat Európa keleti részén biz-
tosítsák. 

= Megoldották a fiumei  problémát. 
A jugoszlávok és olaszok között lényeges kö-
zeledés történt és az adriai kérdés megoldott-
nak tekinthető. A legfőbb  tanác3 ugy döntött, 
hogy Fiume városa Olaszországé lesz, kikötője 
ped'g nemzetközi. A fiumei  mögöttes ország-
részt a délszlávok kapják. A kikötőt a jugo-
szlávok és magyarok szabadon haszuálhatják. 
Zára a n'.-mzetelv ligájának a védelme alá ke-
rül. A d..lmáciai szigf  tűkből Olaszországnak 
jut h roin, a többit pedig egész Dalmáciával 
es Albani:» egy részével Jugoszláviának auják. 

Horthy Miklós a nemzeti Mlysápól. 
Horthy Miklós fővezér  egy külföldi  lap 

részére a következő nyilatkozatot t-.dta: 
A magyar hadsereg szervezése az 

antant katonai misszióinak hozzájárulá-
sával történik. Az egyes korosztályok 
behívása, a ki-retek felállítása,  sőt el-
helyezése csali az antant beleegyezése 
mellett eszközölhető, ezért teljesen ért-
hetetlen az a főleg  cseh részről terjesz-
tett híreszteles, mintha támadó szándé-
kaink vo!uí\Uí»k. Az antant állandó ellen-
őrzése mciiett eleve ki van zárva még 
a lehetősége is annak, hogy a belső 
rend fenntartásán  kivül hadseregünk 
más váliaikozásokat is kezdeményezzen. 
A bécsi bevonulásról szóló pletykát 
senki se veszi komolyan. 

Magyarország mai helyzetében nem 
kereshet szövetségeseket, hanem arra 
kell törekednie, hogy minden jóindula-
tot a saját javára értékesítsen. A hely-
zet közelebb hoz bennünket Olaszország-
hoz, ineiy helyzet idővel tartós kap-
csolattá alakulhat. Helyzetünk szilárdí-
tására kínálkozó lehetőségeket minden-
esetre ki fogjuk  használni. 

Ha a monarchia alatt a volt osztrák-
magyar monarchia régi értelemben való 
visszaállítását értik, ugy megnyugtat-
hatom felőle,  hogy erre józan ember 
Magyarországon nem gondol. A volt mo-
narchia nemzetei, melyek függetlensé-
güket súlyos áldozatok révén küzdöt-
ték ki, aokkal jobban ragaszkodnak 
önállóságukhoz, sem hogy akár egy 
dunai konföderációról  is komolyan be 
szélni lehetne. A magyarság túlnyomó 
többsége is független  nemzeti létet, 
mondjuk ki nyiltan, nemzeti királyságot 
akar éa ebben az értelemben beszél-
hetünk monarohiáról, magyar nemzeti 
királyságról. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Jegyző  urak  figyelmébe.  A meg-

rendelt  iktató-könyvek,  valamint várme-
gyei éa községi  pótadó  főkönyv  nyomtat-
ványok és pénztári  naplók  elkészültek  és 
átvehetők  lapunk  kiadóhivatalában. 

— Hymen. Karácsony János kereskedő 
folyó  évi január hó 17-én tartotta eljegyzését 
özv. Filó Károlyné leányával, Jolánkával, 
Csíkszeredában. 

— Ritka családi ünnepély. Csikszent-
tamás községben január 19-én párját ritkító, 
gyönyörű családi ünnepély folyt  le. Bara György 
73 éves földmiveló  és 72 éves neje Bara Mar-
cella e napon ülték meg házasságuk 50 éves 
évfordulóját.  Az aranylakodalomhoz ugyanezen 
napon ezüstlakodalom is járult, mert az arany-
lakodalmas szülők fia,  Bara István ugyanakkor 
ülte nejével, Gyenge Borbálával kötött házas-
ságának 25 éves evfordu'óját.  A családi ünne-
pély azonban még ezzel sem ért veget, mert 
az aranylakodalmas szülők unokája, Bara Ig-
nácz ugyanazon napon tartotta esküvőjet meny-
asszonyával, Antal Reginával. A ritka szJp 
hármas ünnepélyre gróf  Majlath Gusztáv er-
délyi püspök áldását küldötte, Vilmán G^za 
plébános pedig fényes  templomi ünnepélyt tar-
tott, melyen a közönség apraja-nagyja kivetel 
nélkül résztvett. Az ünnepelteket elhalmozták 
szerencsekívánatokkal. A jó Isten egészséggel 
valamennyiüket megáldotta. 

— Ritka vadászzsákmány. Zerbes Már-
ton helybeli vendéglős és két vadásztársa a 
Csikszentkirály község h ttúni'n.in fekvő  Lugos-
Pulna nevü erdőben vadásztak, mikö/ben egy 
5 éves hatalmas szarvasbikát ejtettek el. A 
beszállított szarvaBbikának igen sok bámulója 
akadt. 

— Hóesés. Napok óia állandóan nagy ha-
vazást jelentenek a vármegye minden részéből. 
A hó néhol az egy méter magasságot is meg 
haladja. 

— Az oltáregylet gyűlése. A csíksze-
redai Oltáregylet a tegnap délután műsorral 
egybekötött gyűlést tartott a leányiskolában. 
A gyűlésen elhatározták, hogy társadalmi ak-
ciót indítanak és e végből több jótékonycélu 
szakbizottságot alakítottak. 

— A budapesti értéktőzsdén január 
14-én ezek az árfolyamok  voltak: H »zai Bank 
865, Agrár 1225, Magyar hitel 1390—1400, 
Magyar Bank 965—75, Fabank 2350—2400, 
Leszámiioló 840, Jelzálogbank 645. Osztrák 
hitel 880, Beocsini 3200, Észak magyar 4300, 
Magnezit 5100, Általános kőszén 66C0, Fegy-
vergyár 1350, Danubius 6300, Rima 2850—3000 
Gummi 2500, Nasici 10000, Olaj 1700, Szla-
vóniai 2280, Atlantika 497$, Levante 4700, 
Déli vasút 790, Államvasút 3700—3750. — 
Valuták: Lei 4.08, márka 3 80, font  6.20, írank 
14.80, dollár 168, Napoleon 5.56, rubel 2 25, 
Szokol 2.33, lira 12.80, OBztrák korona 77. 

— Városi Mozgó. Óriási áldozatok árán 
Bikcrült végre megszerezni a „VOREI MO 
RIR" cimü Star fllraatrakciót.  — Óriási új-
donság. Színre kerül vasárnap 1920. január hó 
86 én. 

— Bartali8 Ágost ny. főszolgabíró,  csik-
taploczai lakos folyó  hó 19 én Kászonujfalu  és 
Szentkirály között elejtett a kocsiról egy kis 
piros bór kézitáskát. Benne volt a székelyokle-
véltár VII-ik kötete egy 1614 beli regesíorum 
kézirat, hálóing, zsebkendők, kézelők stb. Be-
csületes megtaláló illó jutalomban részesülj 

— Műsoros estély. Az ifjú  kereskedők 
és magántisztviselők egyesülete február  havá-
ban fényes  műsoros estélyt rendez. Az előké-
születek nagyban folynak  s az érdeklődés szé-
les körben megnyilvánul. Ez alkalommal az 
eddigi szokástól eltéróleg maga az előadás a 
Vigadóban, az ezt követő tánc pedig az Euró-
pában lesz. Ezzel kiküszöbölődik az a rossz 
bevett szokás, hogy a termet zsúfolásig  meg-
rakják asztalokkal s a táncolni vágyó ifjúság 
kénytelen 2 óra hosszat az étkezőkre várni. 

— Forgalomba helyezik a lebélyeg-
zetlen pénzt. Erdély több sajtóorganutnaje-
lenti, hogy néhány nap múlva igen érdekes és 
nagyfontosságú  rendeletet ad ki a kormányzó-
tanács. A leivel való üzérkedést ugyanis meg-
akarják vég eg szüntetni és ezért elhatározta, 
hogy a korona lebélyegzéséről szóló rendeletet 
hatálytalanítja és elrendeli, hogy minden le-
bélyegzetten bankjegy is elfogadható  fizetési 
eszközül; e rendelet kibocsájtásához nagyban 
hozzájárul az is, hogy r ngeteg hamis lobélyeg 
zésü bankjegy van forgalomban  A néhány nap 
múlva megjelenő rendelkezésről egyik-másik 
hivatal már értesítést is kapott. Az aradi 
üzletvezetőségi számvevőségnek egy bizottsága 
tniut minden hónapba!1, e hó elején is Kolozs-
várra utazott, a havi fizetések  felvétele  céljá-
ból. A bizottságnak 13 milliót kellet volna 
hoznia, a központi igazgatóság azonban a 
tizouháromillió jelentős részét lebélyeazetlen 
bankjegyekben akarta kifizetni  és ez intézke-
dés okául a tisztviselőknek azt a felvilágosí-
tást adta, hogy a lebélyegzési rendelet hatály-
talanítása a napokban meg fog  történni. 

— Nősülnek a katholikus papok Cseh 
országban. A „Neue Freie Presse'- érdekes 
dolgokat, me-él el, hogy hogyan nősü'nek a 
katholikus papok Csehországion. Titkos, de 
egyszersmind törvényes házasságról v:-n szó. 
A pap és jegyese a hatóság előtt házassági 
nyilatkozatot tesz. Ennek megtörténte után az 
anyakönyvvezető a papi nőtlen^ég elleni moz-
galom vezetőjéhez utasítja, aki felbivja,  hogy 
nem árulja el feleségének  a nevét, mivel egy 
másik pap elvégzi az egyházi szertartást. A 
házasság igy titokban maradt. Ezeket a házas-
ságokat egy külön anyaköuyvbe vezetik be és 
ezáltal törvenyes erőt nyernek. A prágai érsek 
megtiltotta híveinek, bogy a papok nőtlensé-
géról besz4lj"nek. Ennek ellenére a nőtlen 
papok száma egyre npad. 

— Műkedvelői előadás. A csikborzso-
vai Ifjúsági  Egyesület, — ammt már jeleztük 
is — mult év december "28 án tartotta meg 
nagy érdeklődés mellett szinielőadással egybe-
köiöit zártkörű t inc^stélyét. Ez alkalommal 
színre került a „Toloncz" cimü népszínmű, 
amelyben beigazolódott az a neveléstani igaz-
ság, hogy rendszeres munkával és vezetéssel 
az egyszerű falusi  ifjúság  is művészies dolgo-
kat tud produkálni. Mindeuegyes szereplő a 
legnagyobb ambícióval igyekezett Bzerepét a 
nagy közönség előtt előadni s szakszerű érzék-
kel annyira is vitte, hogy igen gyakori taps-
vihar és a legnagyobb megelégedés kisérte az 
egyes jeleneteket. A nagyszámú közönségre jó 
benyomást keltett a szinelőadás erkölc-i sikere 
mellett az ízléses színházi felszerelés,  az állandó 
szinpad és erkély, moly utóbbival minden ven 
dég kényelmes elhelyezése s ezzel együtt a 
kellemeB szórakozása is biztosítva volt. A tánc-

mulatságra csak annyit emiithetek meg, hogy 
a nagy rend, a táncterem díszes és előkelő 
berendezése mindenkiből nagy kedvet csalt ki, 
ugy annnyira, hogy a jelszó: „Húzzad cigány 
kivilágos virradtigl" beteljesedett.(Beküldetett.) 

— Magyar szénáért svájci tehén. A 
magyar kormány ötezer waggon szénát szállít 
Svájcba, aminek ellenében öt'zer tenyészálln-
tot, kötött ki Svájctól. Magyar kormánykörök-
ben ettől a transakciótól a valuta javulá.-ai 
várják. 

— Angol hangok a béke revizióról. 
Az angol sajtóban nap-nap után felbukkannak 
hangok, a második békekonferencia  összehí-
vása és a békerevizi ja érdekében Legutóbb 
az „Observer" irja a következőket: Uj bé!>e-
konferenciának  kell összeülui a béke revíziója 
érdekében, amelyen az eddigi ellenségeknek 
is részt keil veuní, a semlegesekkel egy'i:t. 
Anglia cjlja a mogbékülés, az igazságos bék?: 
és nem a győzelem. 

— Műsoros tea-estély Csikszentimrén. 
A csikszeutimrei Oltáregylet 19J0. evi február 
hó 1-én, a róm. kath. iskola termében, a sajat 
pénztára javára műsorral egybekötött tea-
estélyt rendez, a következő műsorral: 1. Nép-
dalegyveleg, énekli a férfikar.  2. Felolvas Szé-
kül» Katinka brassói polgáriskolai tanárnő. 3. 
.Szegényekért" Hugó Viktortól, szavalja Ve-
ress Marinka tanítónő. 4. „A molnár és a ko-
váca" Ei'enberg Richárdtól, zongorán előadják 
csikszenisimüni Endes Erzsike és Ende- Adtl 
5. Szabadon előad dr. C-ipak Lajos csíksze-
redai főgimnáziumi  tanár. 6. „A dal varába", 
melodráma B nedek Aladáriól szava j;», Vailó 
Mariska, zenésítette és zongorán kiseri Székely 
Vi'.mos csiksomlyói képezdei zenetanár. 7 H -
gedü szóló, előadja Székely Vilmos. 8. Mono-
lóg, előadja Jikab Margit. 9. Népdalokat jár-
szik zongorán Jakab Annus. 10. Egyve eg, 
énekli a férfikar.  Kezdeie este 8 órakor. Be-
lépti díj személyenként. 8 korona. 

— Két hétig korlátozva lesz a ren 
des vasúti forgalom.  Az Avantui írj*, hoay 
az erdelyi vonalakon rendelkezése allo üs-z-s 
vasúti kocsikat Debrecz'.m irányábau össze-
gyűjtötték, hogy azokat a katonai h no.sagok 
rendelkezésére bocsássák. Emiatt két heten 
belül nem áll helyre a rende3 forgalom. 

— 20 000 koronát keres havonta egy 
gépirókisasszony. A dollár magas áríoiyama 
érdekes helyzeteket teremt Bécsben. Az ame-
rikai misszió 300 dollárt fizet  havouta a gvj;-
iró kisasszonyoknak és 100 dollárt a k.íuio 
fiuknak.  Minthogy a dollár 60—70 koronát er 
ma Bécsben, akisasszonyok havonta 19—20.00U 
koronát kapnak c-<-rébe dollárjaikért. M ért 
a Bris'ólban laknak, fürdőszobás  lakosztályuk 
van, az operábta páho'yuk s 1-geleg íns ibb-u 
öltözködnek. Telik az évi 240 000 korona jö-
vedelemből, amivel kevés milliomos dicseked 
hetik. Az inasok is fényesen  é'nek 100 dollár-
ból, ez is 6—7000 koronát jelent havonta. 

— A forrongó  Bulgária. Mint Genfből 
jelentik, Bulgáriában a forrongás  nem hogy le-
csendesedett volna, hanem ellenkezőleg: mind 
jobban és jobban terjed. A vérengzések elfoj-
tására kiküldött kormánycsapatok tehetetlenek 
a túlsúlyban levő rendzavarókkal szemben. A 
mult héten újból nagy arányú lázadás tört ki. 
Több összeesküvésnek is nyomára jöttek, me-
lyeknek vezetőit azonban sikerült ártalmat-
lanná tenni. 

— Rossz sorsban rossz a házasélet. 
Ber inból jelentik, hogy a német császár két 
fia,  Vilmos Ágost ós Joacbim főhercegek  váló-
pert indítottak házastársaik ellen. 
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— Az „Ellenzék' negyvenéves jubi-
leuma. Negyven esztendeje ennek, hogy Bartha 
Miklós Erdély legmarkánsabb politikai egyéni-
sége, legértékesebb publicistája az Ellenzéket 
megindította. Az Ellenzék negyven éven keresz-
tül mindig a magyar kultura harcosa és retten-
hetlen organuma volt, amelynek tekintélye és 
befolyása  a közvéleményre páratlan a napila-
pok történetében. Négy évtizeden keresztül — 
ezt minden túlzás nélkül kell megállapítanunk 
— az Ellenzik szabott irányt Erdély politikai 
magatartásán ik és domináló hatása az erdélyi 
kultutára és az egész politikai élet menetére 
mindenkor a leglüktetóbb erővel volt érezhető. 
1918. nyarán az Ellenzék uj korszakba lépett. 
A történelmi tradíció és a hivatás erejéhez 
képest a modern ujságirási technika a párat-
lanul eleven és friss  hírszolgálat is járult. Uj, 
fiatal,  tetterős redakció vette kezébe azt a 
zászló*, amelyet Bartha Miklós tűzött ki az 
erdélyi magyar kultura és felvilágosodás  bás 
tyafokára.  Az Ellenzék azóta folyton  erősödött 
és fejlődött  és a magyar ujságirodalom törté-
netében pár iilan tökéletességre és elterjedtsé-
gére tett szert. Ma már az Ellenzék nemcsak 
Kolozsvárnak és az erdélyi részeknek legked-
veltebb lapja, mint volt azelőtt, hanem min-
denütt százakra és ezrekre megy az olvasóinak 
táboia, ahol a magyar szónak és kulturának 
talaja és istápolója van. Az Ellenzék eg^sz 
Erdélyben és a szomszédos részekben hatal-
mas központi sajtóorgánummá nőtte ki magát, 
amely Kolozsvárból, a hir'apirás szempontjából 
fővárost  csinált. Ugy a magyar kultura, mint 
az erdélyi uj ágirás történetében kiemelkedő 
történetében az Ellenzék negyven éves jubile-
uma, — végtelen szeretettel és tisztelettel 
köszöntjük negyvenéves jubileuma alkalmával 
az Ellenzeket, Erdély legjobb, legrégibb és 
legterjedtebb magyar napilapját. 

— Köszönetnyilvánítás. A c3ikborzso-
vai ifjúsági  egyesület által mult év december 
28-án megtartott műkedvelői előadásán felül-
tizettek a következők : Wender N. 40 K, Stuhl-
müller Anta', Orbán Imre 23—23 K, Neumann 
Jenő, Fodor Miklós, Péterffy  Liszló, Aotal 
Albert, ifj.  Páll Lajos, Kertész Gábor, Tatár 
András, Kenya Tamásné, Kovács Lajos, Deák 
Kálmán, Balázs János, Markos Endre, Petres 
Tamás, Keresztes Gyula 20—20 K, Ferencz 
Imre, Hivner X., Jartó Imre 16—16 K, György 
Elek 14 K. Mánya Kristóf,  Fodor Félixue, 
Szász Nándor, ifj.  Antal János 12—12 K, Szász 
Istvánné, Szász Ferenc, Tompos Károly, Péter 
Miklós, Kósa József,  Péter József,  Antal Ger 
gely, Fazekas Annuska, Antal János, Dombi 
Áron, Biró Kálmán, Fodor Bertalanné, X. Y., 
Dobos Dénes, Sándor András, Trobán Jenó, 
Rácz József,  Szakács Balázs, Kelemen György, 
Eröas Pál, Réthy Ferencz, Imre Áron, Keserű 
András, dr. Zakariás István, Kiss Dénes, Mik-
lós Géza, Szatmáry Domokos, Fejér Miklós, 
Madarassy Gyula, Imre János, Deák György, 
Imre Bálint, Csedő Sándorné, Gál József,  Gál 
Ferenc, Biró Áron, Sántha Lajos, Salamon 
József,  Kovács Ferenc, Kánya Jakab, Birta 
Károly, Felcser Miklós, Becze Alajos, Zöld 
Antal, Bocskor Antal, Gál Lajos, Antal Imre, 
Csató János, Bocskor Zsigmond, KovácB Imre, 
Fodor József,  Biró Áron, Botár Gyárfás,  Mik-
lós D. Károly, Birta József,  Tamás Elek, AboB 
Mózes, Gegó János, ifj.  Sárig Lajos, Demeter 
Antal, Tamás Lázár, id. Eróss Balázs, Kovács 
Balázs, Kovács Lajos, Szőcs Ignác, Szőcs Fe-
renc, Demeter Károly, ifj.  Péter István, ifj. 
Eróss Ignác, Demeter László, Hanner Simon, 
id. Szakács József  10—10 K, Koncz Ignác 9 
K, Balogh Imre, Lajos Gyula, Pál Károly 8-8 
K, Csáki Albert, Lószló Berta, Miklós József, 

Csató Lázár, Holló Mátyás, Balázs Ilonka, 
Szőcs Ferenc, Szász N., Miklós Gergely, Ko-
vács Jakab, Antal Károly, Méra János, Ferencz 
Károly, Tamás Péter, Eróss Ferenc 6—6 K 
Koncz Tamás, Léhner Antalné, Kovács Gyár-
fás,  Ferencz Ignác, Gál Ignác, Kánya Katus, 
Bartis Rózsika, Becze Eliz, Péter Albert, László 
Domokos, Péter Antal, Ba'ogh Ambrus, Deme-
ter D. Simon, 5—5, Fülöp György, Bocskor 
Imre, Antal Fülöp, Ferencz János, Mihály Ke-
resztesné, Erőss Elek, Kurtán Lajos, id. Sárig 
Lajos, Demeter Imre, Demeter Gyárfás  4—4 
K, Lányi Eruó, N. N., Kovács Mózesné, Szabó 
Ignác, András Antal. Fodor Ádám 3 - 3 K, 
Ferencz Sándor 2 K, Csedó Antal 1 K. — A 
fenti  felüifizetésekért  a jótékonycél érdekében 
a nemes szivü adakozóknak, valamint a sze-
replőknek ezúton is köszönetét fejezi  ki a 
rendezőség. 

— Köszönetnyilvánítás. Kölló József 
családja és rokonai ezúton mondanak kösxcne-
tet a boldogult nejének gyászszertartásán meg-
jelent csiksomlyói iparos körnek és közönsé-
gének. 

Egy negyedik é v e s borjúzó bivaly 
eladó, Schweighoff-'r  Tamás tanár-
nál, Ciiiktnp!oc?;>n. 

Megvételre keresek jó állapotban 
levő vaspénzszekrényt. Rimeg 
Aladár csikszi'ntsimoni gőzftlrésze. 

Három darab faépület  eladó Csik-
delnén. Hoi ? Megmondja a községi 
elöljáróság. 
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A r o m á n ka tona i pa r anosnokség r e n d e l e t e r e 
közö l jük : 

A 18. Gyaloghadosztály hadbírósága 1919 
agusztus 15 tói 1919. október 15 ig különböző 
kihágások miatt a következő egyéneket bün-
tette meg: 1. Tar László mezőiuri lakost 3 
(három) hónapi elzárással és 2500 Lei pénz 
birságg.il, mert fegyvereit  nem szolgáltatta be. 
2. Liziuerki Bertalan mezőtúri lakost, 3 hónapi 
elzárással és 5000 Lei pénzbirsággal szintén 
fegyverének  be nem szolgáltatása miatt. 3. 
Ghior József,  Salgótarján 2 évi bürtönre kém 
kedés miatt. 4. Reis Rudolf  Karáasebes, 3 évi 
börtön és 7000 Lei pénzbírságnál fegyverének 
be nem szolgáltatása miatt. — A 20. gyalog-
hadbirósága 1919. szeptember 1-től 1919. évi 
október 15-ig különböző kihágások miatt a 
következő egyéneket büntette meg: 1. Nagy 
Péter Karczag, 3 évi eizárás, mert nem szol-
gáltatta be fegyverét.  2. Nagy István Karczag, 
3 évi elzárás ugyanazért. Fútemenyi Aima 
szolnoki lakost 1 hónapi elzárás, hamis h rek 
terjeszteso miatt. 4. Ban^dek Zsigmond Szol-
nok, 1 hón <pi elzárás ugyanazért. 5. Gli .ines 
József  Szolnok, 4 hónapi elzárás és 1000 Lei 
pénzbírság ugyanazért. 6. Kalrnan István Buda-
pest, 1000 Lei pénzbírság, meri nem adta át 
fegyverét.  7. lacher Sándor Szolnok, 1 évi el-
zárás os 1000 Lei pénzbírság, ugyanazért. 8. 
Sugeilezder Jenó Karcag, 1 évi elzárás és 1000 
Lei pénzbírság, ugyanazért. 9. Szatolik Karo-
lina Szolnok, 3 évi eizárás es 5000 Lei pénz-
birsággal ugyanazért. 10. Kádár István Szolnok, 
1 évi elzárás, 1000 Lei pénzbírság ugyanazért. 
Lt. Colonel (ss) Paplica. 
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1 FflJBOROK 
31 u. m.: rizling, leányka, tra 
y min, bakar, oportó stb. jutá-
e j nyos áron kaphatók bármilyen 
fül  n8gy mennyiségben és kölcsön 
0 hordókban. Valamint mindennemű 
1 SZESZESITALOK, 
js! cognac és likőr is kicsiny-
i g ben és nagyban. — A tisztelt 
B vevők becses pártfogását  kéri 

I
Neumann Benő Szászrégen. 
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Értesités! 
Székely és Réti t S S K í !; 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

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

ugyanitt felvétetnek.  44— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja  H 
= Csíkszereda. |j 

l5BJSj|S|g{5lis|BisilS|BiSlls|HS]^^I 

60-1920. mj. 

Pályázati hirdetmény. 
A C3ikvármegyei volt székely-határőr 

ezredeket alkotott községek székely 
lakosságainak tulajdonát képező Ruházati 
alap kezelésére vonatkozó alapszabály 
39. §-aban irt jogkörömből kifolyólag  a 
csík vármegyei magánjavak igazgatósá-
gánál rendszereaitett 

ügyészi 
áilá:-ra az alabbi feltételek  szerint ezen-
nel pályázatot hirdetek. 

1. Minősítési  kellékek. 
Az alupsaabá yok 49. §-áuak rendel-

kezesi-i szerint megkívánta.ik az ügyvédi 
okievei. 

2. Időtartam. 
Az ügyész megválasztása 6 évre tör-

ténik s u vá'asiíás hntálya 1920. évi 
január hó 1-vel kezdődik. 

3. Illetmények. 
Javadalmazása nincsen. Költségeinek 

felszamiiása  m alapszabályok 27. §-ában 
irt rendelkezesek szerint történik. 

4. Jogosultság. 
Az állás elnyeréséért csak azok folya-

modhatnak, akik az alapszabályok 8. 
§ ábau körülin jogosultságukat igazolják. 

5. Határidő. 
A pályázati kérvény benyújtásának 

határideje 1920. évi március 6 án 
déli 12 óra. 

Felkérem mindazokat, akik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy saját kezű-
leg írott a szabályszerűen felszerelt 
pályázati kérvényeket hozzám a kitűzött 
időig beadni szíveskedjenek. 

Caikvármegye magánjavainak 
igazgatósága. 

Csíkszereda, 1920. évi január hó 
23 án. 

Dr. Gaál Endre, 
1—2 h. igazgató. 
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Ssfcn:  60—1920. 

mj. 
Pályázati hirdetmény. 

A caikvármegyei volt székely-határőr 
ezredeket alkotott községek székely 
lakosságának tulajdonát képező Ruházati 
alapkezelésre vonatkozó alapszabály 39 
§ ában irt jogkörömből kifolyólag  s az 
igazgatótanácsnak, valamint az ellenőrző 
húszas bizottságnak rendelkezése folytán 
Csikvármegye magánjavai igazgatóságá-
nál az alapszabályokkal rendszeresíteti 

igazgatói állásra, 
az alábbi feltételek  szerint ezennel pá-
lyázatot hirdetek. 

1. Minősítési  kellékek. 
Az alapszabályok 49. § áiiak rend îl 

kezesei, az ig. tanácsnak 1657—1918. 
mj. s az ellenőrző húszas bizottságnak 
16—1919. ehb. ŝ ámu határozatai. t?ze 
rint megkívántatik az igazgatóra nízve 
a jogi 4 évi tanfolyamnak  bovégKi-se és 
legalább az államtudományi államvizsgá-
nak Bikeres letétele, avagy gazdasagi, 
erdeszeti, vagy bányászati akadémiai 
végbizonyítvány. 

2. idő  tartam. 
Az igazgató megválasztása 6 (hat) 

évre történik s a választás hatalya 1920. 
évi január hó 1-vel kezdődik. A 
nyugdíj jogosultságra az érvényben levő 
nyugdíjszabályzat s az 1657—918. mj. 
szamu határozat az irány adok. 

3. Illetmények. 
Évi törzsflzeiés  20.U00 korona, lak-

bér 2500 korona. Ezenkívül uz igazgató 
négy évenként iegfeliebb  kétszer két két 
ezer korona automatikus fizetés  előlép-
tetésben reszesül. A 759 — 919. mj. sz. 
határozat szerint az ott irt kellekek tenu-
forgása  esetén szolgálati és caaladi pót-
lékra van igenye. 

4. Jogosultság. 
Az állás eluyeresoéri csak ások folya-

modhatnak, akiK az alapszabályok 8. 
§ aban körülírt jogutuitsaguíat igazol 
jak. 

5. Határidő. 
A pályázati kervet iy beu^uj'ásuuak 

határideje 1920. evi március 6 an 
deli 12 óra. 

Fukerem mindazokat, akik ezen állási 
elnyerni óhajtják, hogy sajatkezüieg 
iroit s szabályszerűen felszerelt  páíya 
zati kérvényüket hozzám a kitűzött időig 
beadni szíveskedjenek. 
Csikvármegye magánjavai igazgató auá 

csának elnöksége. 
Csíkszereda, 1920. évi január hó 

23 án. 
Dr. Györgypál Domokos, 

1—2 elnök. 

Értesítem t, vevőimet, ho^y a 
valódi k i s ü s t ö n f ő z ö t t 

FENYŐVÍZ 
gyártását újból megkezdet-
tem, és az székelyudvarhelyi 
likörgyáramban korlátlan mennyi 

ségben kapható 
S Z Ö L L Ő S I S A M U . 5 
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• FOGORVOS P 
• Rendel naponta délután 2—6 óráig. | 
ş Csikazereda, Mikó-utoa 34. szám. ^ 

Zongoraórákat házhoz járvaadok. 
Értekezhetni Gözsy Árpád 

gyógyszertárában. Gözsy Margit. 
3—3 

r í 7 i r ) Á Csíkszeredában Szont-
LLMI/U lélek utca 2. szám alatt 
egy gyapjú fésülőgép,  egy benzin-
motor és egy tizedes mérleg, a-io 

Szalmatokok 
sörösüvegek részére megvé-
telre keresletnek. Ajánlatok 

Binder Tamás és Fiai 
céghez Nagyszeben, 

Jungewaldstrasse 7. szám. 1 —2 

Eladó C.-^k'.eplocaán, a R '--u ja men-
n egy 13 kala^r- iUs hóid 

kiterjedésű reti kaszáló és 85 hóid 
12 évvel ezelő:r. letarolt erdős te 
rület. Értekezhetni dr. Vass Lajos 
ügyvéddel S/.éke yudvarhelyen vagy 
Vat^s József  biríokoü.salCsiktaploczán. 
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CSIKVÁRMEGYE KÖZGAZDASÁGI 
ÁLLAPOTAIRÓL 

Irta: T. NAGY IMRE. 
II-ik kötet. ÁRA. 6 KORONA. 

Kapható: a „Csiki Lapok" kiadóhivatalánál. 
2— 

* SZESZ ÉS SZESZESITAL fr 
t KITÉRŐK FIGYELMÉBE I 

C s í k s z e r e d a r . t . v á ros Milró-utca 22. bz 

a l a t t azeflz  éa szeszes i ta lok n a g y b a n és 

k ica inyben i k i m é r é s é t m e g n y i t o t t a . 
H 

£ £ Allaudóan raktáron tar t : 
szavatolt 96°-os baráti szeszt, valamint gf 
rum, cognac, szilvórium, borseprö ós 

mindennemű iikör feleket. 
Tekintettel arra. hogy közvetlenül elsőrendű 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban c i 
van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 5 5 

* * minőségben pedig a legmesszebbmenő igé-
»> nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szíves párt-
^ fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel Ş ţ 

Szántó Ernő üzletvezető, 
^ Cs íksze reda , Mikó-u toa 22. szám. ^ 

F e d e l e s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nadat, cementcsöveket, kut-
gyürüket .b .s'b., mindenfele 
epitesi anyagot állandóan rak 
VO;J lart. S UZOK bármikor kaphu'ók 

Nagymihály Sándor csiksaered.+i, 
tusnádi, sepsiszenrgyörgyi és kézdi-
vásárheiyi épitési anyagraktáraiból. 
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I Van s ^ r e n c s í m Csíkszereda varos és vidéke nagyérdemű | 
közön?! g vaiamiat n c»p'-szmi.-a'ereket is értesíteni, hogy 
Csíkszeredában a Mikó utca 11. számú házban a suti 
Kor ige nvvinek teljesen megfelelő  :—: :—: :—: :—: 

cipő-szabászati és eipö-felsörész  készítő üzletet 
uynonam, hol több évi gyakorlataim folytán,  melyeket az ország 

I nagyobb városaiban szereztem, elvállalok felsőrészek  készité-
I sét ugy bármely fajta  bőrből, mint vászonból, a lc-gegyszeiübb-

tői a legdivatosabb és díszesebb formákban,  párankint 20 koro-
nától feljebb,  — Tucalos munkák előnyben részesüluek. •I 

Sl iw pátllipsl Ier B A C Z O N I K Á R O L Y , c i p ö - f e l s ö r é s z k é s z í t ő . I 

I 

h i r d e t e s e k : : : : 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek és felvétetnek 

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 

Mjumatott Vákár könyvnyomdájában, Cflikai&rcdában. 
Cwiurat: ComrMii. 




