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Kézi ra tok n e m adn tnak vissza. 
H i rde té s i d i j ak a l e g o l o s ó b b a n seáml t t a tnak 

A magyar béke körül. 
A magyar békéről érkezőit legújabb 

hirek közül legfontosabb  az a távirat, 
amely szeriut az Apponyi vezetése alatt 
A!ló békeküidötiség táviratilag kérte a 
magyar vaiaszjegyzékre megszabott idő-
határ meghosszabbítását. Kérését azzal 
indokolta, hogy a magyar békedelegá 
C;6 a nemzetgyűlés küszöbönálló meg-
nyitása miatt Budapestről február  7 ike 
előtt nem távozhatik. A magyar béke-
delegáció halasztás iránti kérését a nagy 
követek tanácsa el? terjesztette é3 on-
nan várja most a választ. 

N> uga'.raagyarorsság kérdését a béke-
konferencia  reázletís revízió alá veszi. 
A T'.5inp* január hó 27 iki száoi't azt az 
értesülést közii, hogy a bécsi és buda-
pesti antantmiasziókbói alkotott bizotisg, 
egy olasz ezredes vezet rse a;a-! egy 
osztrák és maugyar összekötő üsz* ki-
féreií'-beis  kiszállottNyugatmagy»rország-
ban, hogy ott a helyszínén győződjék 
meg a hel>*»-tröl, közr- mü'-üdj-.k a rei'd 
fenti»  rtúaában és megvizsgálj;» azokat a 
panas^pontokat, amelyeket Ausztria ter-
jesztett eiő. 

tízzel egyidejűiig a cseb ssjí.óiroda 
hivatalos jöieütés.; adott ki, ameiyben 
nyíltan megcáfolja  azt a híresztelést, 
mintha a csehek Pozsony környékén 
csapatösszevonások*!; eszközöluenek és 
hangsúlyoz'.a, hogy Csehországnak egy-
általában nem áil szándekában Nyugat 
magyurország ügyébe beavatkozni. 

A budapesti szövetséges katonai 
missziónál, amely Gorton, Graziam éa 
Montbelii tábornokokból áll, egy tót kül-
döttség jelent meg, amely a békefelté-
telekkei kadcsolaiban memorandumban 
ismertette a tótok kívánságait. A kato-
nai misszió tudoinâsuukra hozta, hogy 
az emse leiratot haladéktalanul a béke-
konferenciához  továbbítja. 

Párisi jelentés szerint Pranchet. 
d'E peray tábornok utasítást kapott arra, 
hogy a ezövdfségesek  keleti hadseregé-
hez tartozó területen levő összes ma-
gyar hadifoglyokat  haladéktalanul szál-
líttassa haza. Ez a bekeviszony megkez-
désének első jele. 

Végül a Temps január hó 27 iki 
száma azt is közli, hogy a magyar de-
legációnak Neullyiben időző katonai 
képviselői báró Láng alezredes, Oitru 
bay őrnagy és Kőnek sorhajókapitány 
jegyzéket nyújtottak be a nagykövetek 
tanácsához, amely kifejti,  hogy a béke-
szerződésben megszabott 35000 főnyi 
hadsereg nem elegendő a közrend fen-

tartására, hogy ezzel Magyarország a 
szövetségesekkel szemben vállalandó 
szerződési kötelezettségeinek megfelelni 
tudjon. 

— A nemzetgyűlés megnyitása. 
A lezajlott nemzetgyűlési választásokon 
a keresztény pártok fényes  győzelmet 
arattak. A megválasztott képviselők 95 
százaléka a Kisgazda párthoz és a Nem-
zeti Egyesülés pártjához tartozik. A 
szociáiisták mindössze 7 mandátumot, 
a demokraták kettőt kaptak. A nemzet 
gyűlés első üléBe február  hó 7-én lesz, 
amikor a régi házszabályok szerint a 
háznagy fogja  a felszólítani  az első íz-
ben összeült képviselőházat a korelnök 
megválasztására. Nagyon valószínű, hogy 
a korelnöki tisztet ez alkalommal Hu-
szár Károly miniszterelnök fogja  ellátni, 
aki beszédében visszapillantást vet az 
1918. évi október hó 30 ika óta történt 
eseményekre. Azután javaslatot lesz a 
nemzetgyűlés ideiglenes napirendjére 
vona'kozólag. Ekkor állapítják meg a 
nemzetgyűlés ünnepélyes megnyitást az 
eddigi megállapodások szerint ünnepi 
mise fogja  megelőzni, melyet nem a 
Várkápolnában, hanem vagy a Baziliká-
ban, vagy a képviselőház Kupola-termé-
ben fognak  megtartani. A trónbeszéd 
helyett a miniszterelnök fogja  tájékoz-
tatni a nemzetgyűlést a rája váró fela-
datokra. Hogy a miniszterelnök e be 
széde fölöit  lesz e vita, vagy nem, afe-
lől még nem döntöttek. A nemzetgyű-
lés első érdemleges ülésén a jogrend 
helyreállítására szükséges intézkedések 
felől  fognak  tanácskozni. 

„Ha háborút a M , hát legyen mei net t . " 
A .Pátria" és „Uj Világ' cikkei. 

A Román Nemzeti Párt hivatalos lapjában, 
a „Pát.ria"-ban Prof.  Q. Bogdán Dulca név 
alatt egy cikk jelent meg pár nappal ezelőtt: 
„Ha háborút akarnak, hát legyen meg nekik" 
címmel. A cikk — mely Horthy esetleges tá-
madásával foglalkozik  — többek között a kö-
vetkezőket tartalmazza: 

.Ha ezek között és közöttünk összeütkö-
zésre kerül a sor, ugy követeljük, hogy a kon-
fliktust  megelőzően a románság ugy legyen 
megszervezve, hogy az egész románság erőtel-
jesen vívhassa meg a faji  küzdelmet, nemcsak 
a hadsereggel a fronton,  hanem a front  mögött, 
mint 1784. és 1848-ban.... Kegyelem nélkül.... 
A lapokat pedig arra kérjük, hogy ezt a kér-
dést állandóan napirenden tartsák, hogy bár-
mikor készen legyünk*.... 

A Pátriának azt a cikkét a Kolozsváron 
megjelenő „Uj VUág" szóvá teszi és „Nyilt 
levél az erdélyi Román Nemzeti Párthoz" cimü 
vezércikkben Ü. Maurer Béla és dr. Lengyel 
Béla, mint a bukaresti parlament képviselői, 
kifogásolják  az ilyen helytelen gondolkozást. 
Többek között igy írnak: 

„Erdélyben a reménykedésen, az álmodo-
záson, a vágyakozáson kivül semmiféle  moz-
galom nincs, mely állam ellen irányulna. A re-
ménykedések, az álmok és a vágyak pedig 
nem egyebek, mint ártatlan lelki jelenségek, a 
melyek egy egyedüli gépfegyverrel  Bem érnek 
fel.  Ezektől a lelki megnyilatkozásoktól pedig 
nincs mit tartani annak a népnek, amelynek a 
fegyver  s a hatalom a kezében van, legalább 
is nincs mit tartania abban a mértékben, hogy 
ezeknek az államoknak a hordozóit azonnal el 
kelljen pusztítani a föld  színéről, amihelyt raj-
tuk kivül eső okokból fajrokonaik  Nagyromá-
nia ellen fegyveres  konfliktusra  készülődnek — 
ha ugyan igaz, hogy készülődnek." 



S. oldal C S Í K I l a p o k 6. siám. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kukor ica-szá l l í tmányok. Az Agrár 

Takarékpénztár csíkszeredai fiókja  a lakosság 
ellátására 11 vaggon csöves kukoricát Bzálli-
tott, melyből 152 koronás inétermázsánkénti 
áron bárom vaggon osztatott ki Csíkszereda 
lakosságának, mig a többi a vármegye más 
részeibe utaltatott. A lakosság régóta nélkü-
lözte a kukoricát b a kiosztott mennyiséget 
hamarosan elkapkodta. Értesülésünk szerint a 
Csíkszeredai Takarékpénztárnak is ujabb szál-
lítmányai vannak útban, melyből 12 vaggon a 
tegnap meg is érkezett. Az elosztási kulcs 
megállapítása most van folyamatban.  Pénzin-
tézeteink rendkívül üdvös cselekedetet végez-
nek, mikor szállítmányaikkal az élelmezési mi-
zériákat megszüntetni óhajtják. Hangsúlyozzuk 
azonban, hogy ennek fófeltétele,  hogy a közön-
ség minél nagyobb szállítmányokhoz méltányos 
áron jusson, mint amilyenek az eddigi kuko-
rica-szatlitmányok is voltak, melyeknek árai a 
mai viszonyok mellett elég normalisnak mond-
hatók. Különösen égető szüksége volua a vár-
megye közönségének kenyérlisztre és cukorra, 
mert e két igen fontos  életszükségleti cikkben 
nagy hiányt szenved. Az eddigi csekély szai-
litmanyokbol ugyanis a varmegye lakossága 
csak kis részben reszesedett. 

— Erdély tisztviselői. Amint a Rena-
Bterea Romana írja, az erdalyi kormányzo-
tanacs elrendelte, hogy miadazok a tisztvise-
lők es orvosok, akik eddig valameiy idegen 
államban eddig megszakítás nélkül közszolga-
latban aliottak, 1920. április l-ig a korinán}zó-
tanács által igazgatott területen tisztviselők 
gyanánt alkalmazhatók. Emellett azt az eióuyt 
élvezik, hogy az idegen szolgálatban eltollöu 
Bzolgaiati éveket ugy a fizetesi  osztályokba 
való beosztásnál, mint nyugdíjigényeik szabá-
lyozásánál figyelembe  veszik. 

— Műsoros tarka-estély. A helybeli 
ipartestület foiyo  ho 17-én, húshagyó kedden, 
a Vigadó nagytermebeu mü&oros tarka-estelyi 
rendez, meiyre az előkészületek hetek óta lá-
zasan folynak.  Értesülésünk szerint ez alka-
lommal iparos műkedvelőink sziure hoznak 
nügy rövid egyfelvonásost,  melyek e uombuu 
a legkitüuöübeK és különösen alkalmasak a 
közönség szórakoztatására. Ezenkívül lesznek 
ének- es zeneszámok, melyekre sikerűit meg-
nyerni a műkedvelők legjavát. A müsoros-
estély iránt, mely a farsangnak  kgutolsó mu-
latsága, igen nagy érdeklődés nyilvánul meg, 
melyből megállapítható, hogy a siker ezúttal 
sem lesz kisebb, mint a Karacsony másod-
napján rendezeti hasonló estelyé volt. 

— • magyarorszagi karok felbecs-
lése megkezdődött. A Journal de Geneve 
a következőket közli Budapestről: A legfőbb 
tanácsnak 1919. oktober 14-én hozott határo-
zata ertelmeben speciális bizottságot küldtek 
Budapestre a magyar javakban szenvedett ká-
rok felbecsülésé  végett. — A bizottság már 
Budapestre érkezett és a következőkeppen van 
összeállítva: Angliát Lyon őrnagy, Franciaor-
szágot Gerard alezredes, Olaszországot Noseda 
tábornok, Görögországot Kuderosi képviselő, 
Lengyelországot Geltlisch őrnagy és Délszlá-
viát Body őrnagy képviseli. 

— Egy utca sötétben. A Hargita-utcá-
nak villany telepi irodán tul eső részén már 
hosszabb idő óta teljes sötétség uralkodik, 
nagymértékben veszélyeztetve a közbiztonsá-
got. Az utcai villanyvezeték megvan ugyaD, 
de régóta nincsen felszerelve  körtékkel, mi 
miatt a közönség ott lakó része tejes sötét-
Bégre van kárhoztatva. Az üzemvezetőség 
figyelmét  felbivjuk  a hozzánk érkezett pana-

szokra és reméljük, hogy a mellőzött lakók is 
mihamarább éppen ugy fogják  élvezni a vilá-
gosság bátorító előnyeit, mint a város többi 
lakói. 

— A hivatalos nyelv kérdése. A buka-
resti Izbanda írja: Egyik nagyszebeni német 
újság vezércikkben foglalkozik  a német köz-
igazgatási nyelv használatával, emlékezetbe 
idézve a K. T. 1919. január hó 24-én kelt 
rendeletét. Ez a rendelet a német közigazga-
tási nyelv alkalmazását állapítja meg, bizonyos 
átmenetet alkotva. Az Izbanda szerint ez az 
átmenet ideiglenes jellegű és nem tarthat 
örökké. Itt az ideje annak, hogy az ország 
közigazgatását egységesítsék. Románia nem-
zeti állam, amelyben más hivatalos nyelv, 
mint a román, nem érvényesülhet. 

— Értesítés. Az ifjú  kereskedők és ma-
gántisztviselők egyesülete értesiti a m. t. kö-
zönséget, hogy tervezett műsoros estélyét 
közbejött akadályok miatt bizonytalan időre 
elhalasztja. 

— Antantbizottság Nyugatmagyar-
orszagon. Becsből jelentik: AZ aulant meg-
bízásából Vigna olasz ezredes vezetese alatt 
egy bizottság utazza be Nyugatmagyarország-
nak Ausztriahoz csatolandó részeit, hogy az 
ottani állapotok, főkép  pedig a lakossag han-
gulata felől  meggyőződést szerezzen. 

— Papok öröme. Tudvalevő, hogy a 
balkanvideki r. kath. papságnak is meg van 
az a privilégiuma, hogy bajuszt, esetleg sza-
kalit viseljen. Minthogy Románia a békeszer-
zódes trtelmeben tírüietkiegészitést nyert, a 
szörzetviselest megengedendő kegyes pápai 
privilégium a csatolt területekre is vonat-
kozni fog. 

— A csíkszeredai iparos nőegylet e 
hó 1-én tartotta ujjáalakulasát az ipartestület 
hivatalos helyiségében. Az ülést Biró József 
ipartestületi elnök nyitotta meg, a nagy szám-
mal megjelent tagok részvéteiével. Biró József 
elnök ismertette a nőegylet céljait, melynek 
programwja a kultura fejlesztése,  a közjólet 
fokozása  és a jótékonyság gyakorlása saját 
lársadalmi köreben. Felhívta jeleuvoltakat, 
hogy ezt az eszmét, ame>y 1915-ben alakot 
oltott, de működését meg nem kezdette, ne 
Hagyjak tétlenségre kárhoztatni, mert a mos-
tani idők azok, a mikor az egyiet céljainak 
imgfeitlöeu  áldásosán működhetik. A bevezető 
beszéd utan jeleu voltak egyhanguiag kimon-
dották, hogy a nőegylet működéit megkezdi 
s megejtven a tisztviselők választását, elnök-
nek Szabó Ferencnét, választmányi tagoknak 
Kövér Sandorné, Dóczi Józsefné,  Bedő Akosné, 
Baczoui Károlyne, Mandel Béláne, Miklós 
Gjulané, Ádarn Józsefné,  Barkovics Samuné, 
Pál Lajosné, Morvái Isivanné, Hajdú Andrásné 
es Csiszer Lajosné,, póttagoknak Paulovics 
Antalué, Kürihy Lajosné, G il Istvánná nőegy-
leti tagokat választottak meg. A megválasztott 
tisztviselők rögtön megkezdték működésüket 
s maguk közül megválasztották alelnöknek 
Ádám Józsefnél,  jegyzőnek Kövér Sandornét, 
pénztárnoknak Bedó Ákosnét. A tagsági dijat 
évi 12 koronában állapították meg. — A nő-
egylet folyó  hó 8-án este az Európa-szálló 
termében rendezi első családias jellegű estélyét, 
melyre a készülődések nagyban folynak.  Xi. 

— Köszönet ós nyugtázás. A csikcsi-
csói ifjúság  által az 1920. évi január hó 24. 
és 25-én szinielőadással egybekötött táncostély 
ugy erkölcsileg, mint anyagilag igen bzépen 
sikerült, A színdarab előadásáért dicséretet ér-
demel a műkedvelő ifjúság,  a közönség széles 
körű pártfogásáért  pedig hálás köszönetet 
mond a rendezőség. Egy az, amiért utólag is 
elnézést kér a rendezőség b ez a termeknek 

Bzükös volta. — Az estélyen felülfizettek:  Ma-
daras Albert és neje 110 K, ifj.  Tompos Ká-
roly 40 K, id. Kopacz Dénes, Fénye Tamás, 
dr. Búzás József,  Pál Károly 20—20 K Pál 
István, Fodor Sándor, Sándor Gézn, Kolumbán 
János, Farsang József,  Gábor János, Hammer-
mann Mórné, Horváth Ferenc, Csata Károly, 
Fazakas Antal, Barabás Sándor, Kopacz Gyu'a, 
Fogarasi Ede, György Ilyés, Balló Mózes, Tan-
kó Imre, Téglás István, Tóthpál Márton, Né-
meth Mátyás, Dobos Imréné, Kedves Lajos, 
Salló Bálint, Olti Géza, Mánya Kristóf,  Léhner 
Vencel, László Tamás, Tamás András, Székely 
Sándor, Székely Mihály, Bo'ár Gábor, László 
Gáspár, Olti Antal, Györgypál János, Száva 
Zakariás, András Ferenc, Koncz Ignác, Kele-
men Elek, Péter Zsigmond, Szőcs Lajos, Geréb 
Gyárfás,  Részeg Béni, Szebeny Antal, Abós 
Mózes, Kovács Pál, Nagy István, Ba'og Elek, 
Demeter Imre, Eróss Gyula, Lakatos Pál, B i-
log tanitó, Kovács Líjo.^, Szakács Lajos. Ko-
vács Simon, Kánya Jakab, Zöld Lajos, Kovács 
Gyárfásné,  Csató János, Antii Imre, Búzás 
János, Péter József,  özv. Lakatos Károlyné, 
Búzás József,  Szász Elek, Részeg Béniné, Ko-
pacz Antal, Kedves Zakariás, özv. Bodó Dé-
nesné, Horváth Józs' f,  Szász Borbála, Kelemen 
Ignác, Bodó Lajos, Szabó János Jánosé, Ko-
picz Dénes, Szakács Ferenc, Siló Gyula 10 10 
K, Lórincz Péter 8 K, Kelemen Áron, Szabó 
József,  Sárig Balázs, Szántó Jenő, László B-rta. 
Olti Ignác, Botár Elek, Bogács Ferenc, Zimfir 
Nicolae, Dirvas Géza, 6—6 K, Oratovszky 
Péter, Süket József,  Szabó Béla, VádMártou, 
Nagy Márton, Szabó János, N. N., N. N., Petres 
János, Orbán Imre, Szabó Albertné, Kelitmii 
Józsefné,  Balló Mózes, SiMó Áron, ;Tompos 
Károly id , Jartó Ferenc, László Teréz, Eró-s 
Elek, Bocskor Ferecz, Dávid Kálmán, Bocskor 
Borta, Bccze Kliz, Antal Károly, özv. László 
Lajosné, Szabó Félix, Szabó P. Lajos, Kopac 
F e m c , Orbán Elek 5—5 K, Kovács Józsf-f, 
Kánya Katus, Kurtán Lajos 4—4 K, Pál Ist 
ván, Bodó József,  Mákszem István 2—2 K, 
H>jdu Dénes, Szőcs Bertalan 1—1 K, .Kele-
men I. 20 K. — A rendezőség ez utón is há-
lás köszönetet mond a szíves adakozóknak. 

— Budapesti zongora haneoló, ki je-
lönien Csíkszeredában tartózkodik, elvállal 
minden e szakmába vágó hangolást és javí-
tást. Vidékre is elmegy. Előjegyzéseket Vákár 
elfogad. 

— Felhívás. A csíkszeredai kereskedők 
köre felkéri  mindazokat, akiknél a kör tulaj-
donát képező könyvtári könyvek vanmk, szí-
veskedjenek azt, Jakab István egye?ületi könj v-
tárnok urnák átadni. 

— Budapest hálás a rendőröknek. 
Budapesten a mult héten rendőrnapot tartottak. 
A legelső budapesti színészek, F< dák Sárival 
az élükön buzgólkodtak a sikerért, amely npiu 
is maradt el. A 470 korona fixfizetésból  élő 
rendőrök részére Budapest hálás polgársága 
kilenc milliót gyűjtött össze. A budapesti nagy-
vágók szövetkezete pedig bejelentette Matya-
sovszky főkapitánynak,  hogy minden levágott 
ólómarha után husz korona önkéntes adót fi-
zetnek á rendőrség javára. 

— Az Osztrák Magyar Bank tovább 
működik. Az osztrák hivatalos lap a bécsi 
kormány egy rendeletét közli, amely az Oszt-
rák-Magyar Banknak, mint az osztrák köztár-
saság jegybankjának működését 1919. évi de-
cember 31-én tul is meghosszabbítja arra az 
időre, amig Ausztria a maga uj jegykihocsátó 
bankját felállítja.  A rendelet a magyar kormány-
nyal történt előzetes megegyezés alapján ké-
szült s igy Magyarország jegybankja is egye-
lőre az Osztrák-Magyar Bank marad, 



6. asini. C S Í K I l a p o k 8-lk oldal. 
— As Oltáregylet műsoros estélye. 

A helybeli Oltáregylet szociális bizottsága f. 
hó 5-én délután 6 órakor tartotta első nagy-
sikerű műsoros estélyét a polgári leányiskola 
nagytermében. Az estély rendkiviil látogatott 
és minden pontjában sikerült volt, ami a bi-
zottság elnökének, dr. Nagy Béniné és Demény 
Fcrencné bizottsági tag úrasszonyoknak érdeme, 
akik ezúttal a rendezés munkáját vállalták. 
Az előadó, zene- és énekszámok előnyösen is-
mert műkedvelőink kezeibe voltak letéve, akik 
biztosították az estély legteljesebb sikerét. Az 
estély szereplói voltak Nagy Boriska, Becze 
Annuska, Székely Vilmoş Károly, Nagy Pis-
tuka, Veress Eruó, Eóry Árpád, Bencze József, 
Sprencz György, Becze István, Kádár Ferenc 
dr.. ifj-  Ĉ iky József  és Gözsy Béla. Az o'.tár-
egţlet javára önkéntes adakozásból befolyt 
561 korona. A bizottság elnöke ezúton mond 
köszönetet, a szereplőknek fáradozásaikért  és 
a nemesleikü adakozóknak adományaikért. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.*) 
Köszönetnyil vanites. 

Mindazoknak, akik felejthetetlen  férjem  el-
hunyt;» .ilkalmából ezives részvétükkel meg-
vî as - tnltak, ezúton mondok hálás köszönetet. 

Bra-só, 1920. évi február  hó 5-én. 
özv. Élthes  Zsigmondné. 

*) E rovat alatt közlüttekért nem vállal fole-
JösstSgpt a Szerk. 

C S A R N O K . 

őnagysága méltatlankodik. 
Vidéki piszkos kis váróterem. Este 8 óra. 

Savanyu, szinte szúrós szag, olyas v;ilami, 
miotha üres, takaritatlan turósdézaába sza 
golna az ember. A vidéki kiB szagos dézsa 
megtelve: nyüzsgés, sóhajtozás, ásitozás, zsör-
tölödép, vihogás. 

Künn fagyasztó  szél söpri az asszott ho-
mokot. Ostobán súgnak a meztelen ágak; haj-
léktalan a természet. Egy öreg bácsika raor-
inoiál. néha zümmög, mint a vizes darázs. 
Egy öreg bácsika, ki sürün gyUjtögeti a pipá-
jába való zamatos anyagot, mit a szél által 
hajtott zörgő levelek sokasága szolgáltat nagy 
készséggel, lévén jó menedékhely az összetett 
lábak pô ziófala.  Az öreg csak szedegette, 
gyűjtögette, hiszen veríték a dohány ára. Kincs 
volt az neki, mi csak ugy jött, szinte magától, 
a láuainoz, fáradni  se kellett érte, csak több-
ször lehajolni egy öreg bácsikának, ennyi az 
egész. Kincs, amit a gazdagok szeretnek és a 
buták gyűjtik. 

A hideg szél kegyetlenül pirította arcomat, 
mondjuk: fáztam,  mikor egész váratlanul jött 
a szabaditóm, egy ördögi fekete  alak, kis lám-
pással a kezében. 

— Hová tetszik utazni? — kérdezte s 
szinte éreztem: ha hangomról észreveszi, hogy 
fázom,  egyenesen a pokolban visz melegedni. 

Megmondtam, hogy hová utazom, mire nagy 
meglepetésemre ezives „tessék a jobb népek 
termébe" felszólítással  betessékelt egy külön 
helyiségbe. 

Két nő: egyik 35—40 évesnek látszó, má-
sik 25 évesnek; egy cselédleáoy, meg „Já-
noska* volt a vendég. Szerényen leültem. 
Megjelenésem csak Jánoskának tünt föl,  ki bi-
zalmatlanul nézte a fázott  uj vendéget, ellen-
ben a két nő semmiről nem tudott A fiatalabb 
szerény volt, elmerült, igazi figyelem,  csupa 
fül;  a 35 —40 évesnek látszó beszélt hatal-
masan, szónoki hévvel. Szerettem volna hal-
lani, hogy mikép indult el, hogy fokozódott, 
mivel hevillt ennyire, szerettem volna leirni 

az egészet, amit hallottam, de ettől megfosz-
tott a kegyetlen sors. Majd máskor, ha koráb-
ban megyek a vasúthoz, mikor jó világítás 
lesz, mikor bőven lesz papír, majd akkor, majd 
őnagysága tollba mond. Amit hallottam, az ÍB 
érdekes volt, pardon I több az érdekesnél. 

— ugy biz' a — folytatta,  még azt 
mondják a hitványok, hogy drágán adom a 
rozsot. Hát nem köszönik meg, hogy az ember 
ad nekik — már akármilyen áron is — de ad 
és megmenti a nyomorultakat az éhségtől? 
No, ilyent 1.. . Háború előtt én is olcsóbban 
adtam, de moBt.. . , mire gondolnak ? Hm I 
Édes Istenemi Kéve van elég, de — az Isten 
bocsássa meg — szem nincs b ami van, az is 
gyenge. Mit gondol ? Háború előtt ezerötszáz 
véka rozsunk lett, most alig kilencszáz s azt 
is elkótyavetyéljem? Hogyne 1 A jó világban 
hat seriést is hizlaltunk, most alig tudunk 
csak hármat s azt is irigylik. 

— Hj», ilyen a világ — szakította félbe  a 
másik. Hát a kicsike? Ugy-e már eddig 
nagy lány lett belőle? 

— Ob, nem nőtt olyan nagyot, de tudja..., 
a méreg annál többet öl mellette. Jobb, aki-
nek lánya nincs I 

— Hogy-hogy ? . . . 
— Hát nem egyébért, csak szegénynek 

már ilyen korán a szivét is elcsavarták. 
Tudja . . . . van nálunk — hát ismerheti — 
egy (gyanúsan körülnéz s halkan beszél) büszke 
gavallér, kit szivemből utálok, gyűlölök s azt 
kezdte volt szeretni a szerencsétlen; no, de 
résen voltam: lakolt a lányka mindig, vala-
hányszor beszélt azza! az utálatossal; máskor 
meg szétriasztottam őket. Mit goudol? A 
láncunk — hát gondolhatja — még fiatal,  de 
annak az utálatosnak már a haja is gyérülni 
kezdett s aztán tudja . . . , iszik is most min-
dennap meg mu at. . . No, de hála Istennek, 
most más jár hozzánk, tudja . . . , egy- szőko-
haju, piroa arcú, mosolygó szájú, fiatal  mez-
édes gyermek; okos, jóravaló fiu  és milyen 
szépen tud t^nco'ni!.. . 

— Kisasszony..., jaj! kisasszony 1 — vá-
gott közbe a szo'gáló — jő a vonat I 

Vettük a csomagjainkat b kimentüuk a hi-
deg sztslre. Jól esett. Örvendiem, hogy már 
mehetünk. De őnagyságát nem tudtam elfe-
ledni. Istenem, ba rágondolok: fáztam,  majd 
lázus lett a homlokom; féltem,  szinte letér-
deltem . . . Jóságos Isten, ha szeretsz, ha meg-
alkottál agyagból, csak egyet kérek tőled: 
senkit ugy ne tudjak gyűlölni, mint őnagysága 
gyűlöli azt a szegény, ismeretlen, bus pajtá-
somat, ki, ha jelentkezik, titokban tanácsot 
adok. 

De most dilemma előtt állok. .Kisasszony", 
igy szólította a lány úrnőjét, egy — minden 
bizonnyal — 38 éves nőt (Debreczenben 
a . 42 éves szakácsnőjét is kisasszonynak 
szólítottuk). Rendben van, azaz, hogy de-
hogy . . . Ha valakinek kedves a „kisasszony* 
megszólítás, ám tessék, de kérem szeretettel, 
.szőke, aranyos fiu"-t  szerető, pardon! ked-
velő drága asszonyom, mit szólnak a komoly 
gavallérok, mikor majd komolyan adják a szé-
pet kedves lánya, „nagysám"-nak? Vagy talán 
szereti Asszonyom is a mesét? Pá, a viszont-
látásra I M. 

p i jk r%A Csíkszeredában Szent 
LLHl/U lélek utca 2. szám alatt 
egy gyapjú fésülőgép,  egy benzin-
motor és egy tizedes mérleg, e-io 

l S 7 l e a g M i * T i g y p t a m l m é 
IN megvételre, vagy haszonbérbe ke-
- restetik. — Cím a kiadóhivatalban. 

Hirdetmény. 
Köztudomásra hozatik, hogy a kormányzó-

tanács belügy osztálya 19858 — 919. sz. rende-
letével folyó  évi január 1-ével az összes ma-
gyar bélyegeket használatból kivonta. Ily bé-
lyeggel ellátott okmány bélyegtelennek fog 
tekintetni. 

A bélyegilletók minden hivatalnál készpénz-
ben lefizethető. 

M.-Ciuc, la 9/II. 1920. 
j. POP, rendőrfőnök. 

A román katonai parancsnokság rendeleten 
kÖBÖljük: 

Az erdélyi csapatok parancsnokságának bi-
rája, 1919. évi augusztus 1-től, 1919. október 
31-ig különböző kihágások miatt a következő 
egyéneket büntette meg: 1. Nóvák Péter, 
Abrugbánya, 6 hónapi fogház,  katonaruha jog-
talan viselése miatt. 2. Klein Béla, Budapest, 
2000 Lei pénzbírság, mert nem akart román 
pénzt 2.50 kor.-ban felváltani.  3. Kun Sándor 
Kisnyulas 2000 Lei pénzbírság, mert az elfog-
lalt zónából szarmasmarhát szállított ki. 4. 
Prustz Aladár, Dévaványa, 200 Lei birság 
ugyanazért. 5. Liptai László Budapest, utazási 
igazolványok hamisítása miatt, 3000 kor. bir-
ság. 6 Rek Imre Budapest, ugyanazért 3000 
kor. birság. 7. Berger Imre ós Berhauer Gyula 
Budapest, ugyanazért, 3000 kor. birság. 9. 
Schuszter Adolf  Bécs, 6 évi fegyház  mert au-
tóján parancsnoksági jelvényt viselt. 

A másolat hiteléül: 
Sublocot. FODOREANU. 

VI1K HADTESTPARANCSNOKSÁG. 
Hirdetmény. 

Közhírré tétetik, hogy fentnevezett  parancs-
nokságnak 1920—1921. évre az alul megneve-
zett famennyiségre  van szüksége, mely oknál 
fogva  alól megnevezett állomásparancsnoksá-
goknál folyó  évi február  hó 16 án (Comand. 
Garnisioanei) egy árverezést fog  megtartatni 
és pedig: 

Azon csapatok megnevezése 
ahol az árverezés lesz megtartva 

Mennyiség k l g r . - t o u Azon csapatok megnevezése 
ahol az árverezés lesz megtartva keményfa!  pahafa 

Koíoatvárt a YIMit badteutparaoca-
nokfiágo&l 15.000000 1.400.000 

«—5 
S í i 
O XI 

Beszteicze 4.500.000 800.000 «—5 
S í i 
O XI 

Máramarossziget 2 500.000 250.000 

m «-

£ -a ja 3* — 

"í « s « 
o 

Marosvásárhely 8.900.000 1.100.000 m «-

£ -a ja 3* — 

"í « s « 
o 

Dés 4.000.000 650.000 
m «-

£ -a ja 3* — 

"í « s « 
o 

Nagyvárad |ll.0C0.0:0 850.000 

m «-

£ -a ja 3* — 

"í « s « 
o Szatmárnémeti | 5.100.000 400.000 

összesen: |51.000.000| 5.450.000 

A fákat  adósságmentesen kell valamelyik 
hadseregraktárnak átadni. A faminőség  átadási 
idő, fizetési  mód és más dolgokat illetőleg 
felvilágosításokat,  bármely állomásparancsnok-
ságnál 10—12 óráig láthatók. 

Az árverezás 1920. évi február  hó 16-án 
Clujban, str. Kökös No. 2. alatt a Vl-ik Had-
testparnncsnokságnál délelőtt 10 órakor, vagy 
bármely Garnisionnál amelyek fenntebb  em-
lítve vannak. 

Az ajánlatokat famennyiség  és bely tekin-
tetében bármely cmlitett állomásparancsnok-
ságnál adandók át. 

Az árverezést a közkönyvelós 72 —83. §-a 
értelmében lesz megtartva. 

A VI »!: Hadtestparancsnokság Gazdasági 
Hivatal főnöke: 

General (ss) BERTLEFF. 
A fordítás  hiteléül: 

Mercurea Ciuc, la 2 febr.  1920. 
Adjutantul Gomand. Garnis. 

Sublocot. FODOREANU. 
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CSIKVÁRMEöYE KÖZóAZPASÁól 
/. /. ÁLLAPOTAIRÓL 
Irta: T. NAGY IMRE. 
I l i k kötet. ÁRA. 6 KORONA. 

Kapható: a „Csíki Lapok" kiadóhivatalánál. 
i— 

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nadat, cementcsöveket, kut-
gyürüket ríb., s^, mindenfele 
épitesi anyagot állandóan r»k:á 
ron tan s azok bármikor kuphatók 

Nagymihály Sándor csiköKeredf=i, 
tu«nadi, sepeiszenigyörgyi és kézdi-
vásárheiyi épi'ési anyagraktáraiból. 

79- 80 

3 SZESZ ÉS SZESZESITAL » 
KIMÉRŐK FIGYELMÉBE I jf 

H 

Egy valódi Symenthali 2 évet 
betöltött tenyész bika eladó, 
Bocskor Domokos gyimesbükki 
mészárosnál. 1—2 

Sz 7—920. 
Árverési hirdetmény. 

A „Szépvizi Szentháromság Segély-
••gyt-sület" tulajdonát képező Barackos, 
Illanc, Ugra ós H^sezuyorok nevü ka-
?átó és legelő helyeinek uj«bbi haszon 

bérbeadása coljából nyilvános szóbeli 
árverést hirdetek. 

Az árverés Szépviü Uözséeben, az 
Olvasókör helységeiben, 1920. évi 
február  hó 22 én (vasárnap) délután 
2 órakor fog  megtartatni. 

A részletes árverési feltételek  nálam 
bármikor megtekinthetők. 

Szépviz, 1920. évi február  hö 1-én. 
Dr. Fejér Istváo, 

1—2 egyesületi elnök. 

^mmmmmmmmmmmmmmm* 
\ f l l l i l  ©r, jj 
ţ F O G O R V O S Ö 

H Rendel naponta délután 2—6 óráig, ? 
™ Cs íksze reda , Mikó-u tca 34. szára ? 

n 
n r r r r r i r s - r r r r r F B ' i 

tüj 
ü 

Ü! ÍJ 
58 

FflJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra-
min, bakar, oportó stb juf/t-
nyos áron kaph--uók bárroilyfu 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban, Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tizeit 
vevők becsen pártfogását  kéri 

Neumann Benő Szászrégen. 

ív 
[1 
lü 
m 

m 

Ki 

i&i 

5Ü 
;>o-9ii 

H « 
kics inybeni k i m ó r é H é t m e g n y i t o t t a . H 

ff 
8 

Csikszereda r . t . város Mikó-utca 22 ez. 

a l a t t szesz éa szeszesitalok n a g y b a n és 

Állandóan raktáron tart: 
szavatolt 96°-os barótí szeszt, valamint ^ 

ţg rum, cognac, sjilórium, borseprö ós 
mindennemű likőr feléket. 

Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű 
- - gyári összeköttetéseim vannak, módoinben 

van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árukon, 
minőségben pedig a legmesszebbmenő igé-
nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt-

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

H 

Szántó Ernő üzletvezető, | | 
^ Csíkszereda , Mikó-utca 22. szám. ^ 

I Értesítés! 

_ QTűbűIi/ác Réti erdélyrészi hntorgyár r. t. 
Gg OttjMHy Bb nBlI Marosvásárhelyt, 
ffl  előnyösen ismert cég, intézetünknél pj 
ramintaszobákatig 
H helyezett el, meiyek minőség és ár Bfí 
El tekintetében a legmesszebbmenő igé- Uj 

Í nyeket is kielégítik. — A raintaszo^ák [§! 
intézetünk külön helyisegeben w 
megtekinthetők és megrendelést k E 

I ugyacitt f e lvé te tnek .  4(i—50 

Agrár takarékpénztár r. t. fiókja  | | 

1
= Csikszereda. p] Értesítem t. vevőimet, hocy a 
valódi k i s ü s t ö n f ő z ö t t 

FENYŐVÍZ 
gyártásat újból megkezdet 
tem, éa az székelyudv«rheivi 
likörgyáramban korlátlan mennyi 

ségben kapha'ó 3 _ 5 

S Z Ö L L Ő S I S A M U . 

I G b I 
Tisztelettf-I  van szerencsém értesíteni. Oil.-.vármegye kö-
zönségét. hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a. ^gy a 
modern technika követelményeinek teljesen megfelelő 

épület- és diszmű-bádogos műhelyt 
rendeztem b >. Elvállalok külöcösen toronyfödeseket , 
amelyhez ftajíU  hordozható áiványotii v;in, 'ovÁhb-.i min-
dennemű konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről költségvetést és tervet dtjtahtnul 
késeitek. — S/ives pártfogást  kér, kivá'ó tisztelettel: 

BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmü-bádogos. Csíkszeredában. 
Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! Jutányos árak! 

Meghivó. 
Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csikszereda. 

A t. c. részvényesek tisztelettel meghívatnak az 1920. évi f e b i u á r  hó 22-ón (vasá rnap) d é l u t á n 3 ó ra -
k o r az in t éze t h e l y i s é g é b e n t a r t a n d ó 

X ik évi rendes közgyűlésre. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Az igazgatóság jelentése, a számadások megvizsgálása, a mérleg megállapítása és a nyereség 
hová fordítása. 

2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A váltó-tárcánál jelentkezett 921 korona 42 fillér  hiány tekintetében a felelősség  megállapítása. 
4. A felmentvény  megadása. 
5. Az ügyvezető-igazgató lemondása és uj ügyvezető-igazgató választása. 
6. Esetleges indítványok és interpellációk. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 
Aktíva. Vagvon-râ rleg szám'a. 

Pénzkészlet 
Értékpapírok 
Értékpapír előlegek 
Váltó-tárca . . 
Lombard kölcsön 
Folyószámla adósok 
0 vás . . 
Különfélék 
Felszerelés 

Tarioxik. 

770S7 28 
10(5566 25 

17215 — 
355881 42 

8000 — 
325084 64 

27079 
1592 83 
1C00-— 

89269821 
\>'sztf-'ég-  és nver; 

llészvénytőko 
Tartalék nlap 
Háboius tartalék alap 
Ház alap 
.lótékouy alap . 
Bi'tétek . . . Î . 
F>*1 nem vett osztalékok 
Folyó számla hitelezők 
Egyéb . 
Nyereség 

ég rzárala. 

Pa-siva. 
*20000Ö•-

5710960 
405972 
4468 02 
1853 96 6749130 

467368 83 
. . . . 2828 — 
66182 77 
32570-14 98752 91 

. . 56257 17 
892698-21 

Követel. 
Betét kamat 
Betét kamat adó 
Adó és illetékek 
Tiszti fizetések 
Üzleti költségek . 
Tartalékok kamatai 
L a k b é r ' . 
Nyereség 

13305 33 
1311 29 1461662 

10626 08 
22416 06 
26283 21 

358807 
800 -

56257 17 

Váltó kamat 
Folyó számla kamat 
Értékpapír kamat 
Különféle  kamat 
Jutalékok 

57200 25 
12461 86 

70750 
776-71 71146 32 

63440-8!) 

134587 21 

Nyomatott VAkár könyvnyomdájában, Csikueredáfcaá 

134587 21 
Csikszereda, 1919. évi december hó 31-én. 

Az Igazgatóság: 
Szász Lajos, Nagy Veress Blek, Keresztes Antal, Czáka Béla. Dr. Daradics FÓUx, Péter J ó n e f 

Megvizsgáltatott, a könyvekkel összehasonlittatott és helyesnek ta lál ta tot t 
A felügyelfl  bizottság: 

Kováts Jenő, f.  Q. b. tae. „ . T 

... F a r k a s I m r e f.  ü. b. elnök. 
Oautrat: ComMa. 




