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"" (-.-VrstoV ne<n a d a t n a k vísma. 
Hirdetós'- d i j a k a l e g o l o i ó b b a n ix i iml t ta tnak 

Rossz üzlet a béke. 
Miul n' i ismeri r; s>i kö/mondad': 

rost»?, ilíiet .i habom. I/a/, hogy v g e s 
emberi e>zl\nk a közműid isun id más1 

<-r<v!, mint wninöt ina nrllaí;. Ariua-
id<-,i"ü a p-inz e'íün^érő', a vá'lalaíok 
működésének ineg zUnrérfil  beszél?-»», 

kduoiy n .'i-o:< c<agy»ráigaMÁfc,  hogy 
bálom nem 1» iiítaetsAg"*, áll timo 
rom !)irji>k, n <m iűoj pénzű*. rá Éd auíg 
iLduü n n p"k csalója, megindult a vér-
fn'jó,  nipíye owkharaar követett h p'-iiz 

«f»  i-î. L f't  pénz. D-> a szft-.ely 
kóZ!rond,i:-s;i! o'niondhn'juk: Ad'ál uram, 
de ninc* uö.-í•••öiiot bi'.tn'í. P.w.llnk vu.t 
u;:yöü, dó egy.-bünk ŝ mmi. Mi'id nü'ik 
p -nzzé azért fogyott  el roi'id 'Oünx. 
S a?ut£;u jd t rt bt kii hajna'a í-ir> n- in, 
öt éven keresztül da sokBZor oj.ettük 
ki e szól, b: ke — üyea^or mindig el 
teltünk r. iin nnyel, bizakodással, Hitük, 
ho.ry V--raz mii a fö:d  gyönyöiü vir.i-

re 'I az ti! ftvcu  kero*»!Ili g.\ö 
i , hinük, hogy n solv r 

j J í'g-v-Z'-'ii Hü fi-  tU' gi'K'.'r. * 
b -i* g.wni.bja visau Azalibai a m- nb 
Ml twjib-ri íd t'ok m»gkö/elii* 
ü -r-.'  g;»- üt eiove; i-Q-dók iioiiiiság 
ifrlH'. 

D-i bár m»rre vessük ku'ató t.Ain 
t!̂ ü!ik«:í, b"kér iga:.i ro gnyugváfj' 
n?m tataiunk. Most n-.;m a legyőzőitek 
röi, a gyö/.ökr£l bes>.flüuk.  L gu-obb 
e^y «u.lîoI könyv krinz »ij* a beke guz-
dasági részét. Keynes J M. az oxfordi 
egyet-m nnves tanára panaszkodik. A 
győzők nevében mondja meg, ho^y amit 
sok fontolgatással  esiüi!?ab a bölcsek, 
nem valami okos dolog, nem, mert igen 
bölcsek akartak leunl és ugy latszik, 
itt is érvény sül a régi igazság: jóból 
is iii-g/wt á sok. P dig Kt-yi.» s Anglia 
gazdasági szakérif  j-kent szintén részt 
vett a tanácskozásokon fi  li t in*r ott 
nem »ud«a gundoUtgit megvalósi'aoi, 
könyvével akarja kifejezni,  hogy a hatá-
rozatokkal ii-m azonosít ja m:;gut. P-d g 
ő mag-i is a „vétkesek" otegbün^eiédei 
kivallja, de a büntetésnek csak addig 
a fokig  szabad térj-dnie, — amig a 
büntető érdekel ajpgeng'.jdik. Hiába gyújt 
juk fel  a haragosuük házát, ha nz égő 
zsarátnok bennünket ia eltemet. És vé-
gül a legkisebb falusi  szatócs ia tudja, 
hogy adósát tönkretennie saját érdeké-
ben sem szabad, mert különben soha 
Bem jut követeléséhez. 

Nem csodálkozunk, hogy a gazdasági 
béke kritikája ép Aogubr.!, a gazda 
•AgtM tudományának klasszikus hazájá-

ból induU ki. O í tudják, hogy vi!.!'g-
g^dAxAg rgy^á részei síerve.-? öasíofüg 
g'Sbcu vann«k rgymist<al mk fg^ü; 
ting S7.í'uvi.'d'-í;e m ĝ.»s>/- a^mozefnek 
f-jdalniHt  okoz. — Hogy o szeszed 

jöjjön el a világra, ísogy a béka ne 
li'gyen rossz ü^or, c»z e--ja K^ynes 
könyvének. Lesz e ei i'du-nye? 

Műsoros tarka-estély. 
A Csiks.eredai Ipartestüket ház.̂ t 

vásárolt s vele sok adósságot is. A»-
'pirosok egy r-'-sze a vA-sAr miaft  kriti-
rál a igy a haz is, a h.vj is megvf«i. 
P nzt k l̂! ter'-srşteni, hojry e!m.»r.idjur; 
HZ adóíísáír s a baj is. E'-érc, erre a címre 
kell tehát mulvniJ i.icolRi. B>éri van 
ü«gy botorság, ezen állóit ta pr& a esik-
szm-edai iparos ifjúság-  Isy kouferai; 
a mukkor Helvig Vilmos s én dicsérem 
őt, mert szeliemeaségébe öltöztetve a? 
igíizsígot, mondosta^nieg. sí Őt megtóídom 

hisfóriát!  Milyen jó voit, hogy a* 
Iparresiü'et ros??:! vásárt csinált, legalább 
rz az ijedelem ö^zeboztü, talpra aui 
• oiţa a ceikrtseiediti tán-udaloui egy r«-
r-zét, társadalmi tényezőve tette az 
rus ifjú  ágot, aKik do'gozn-iic s aki 
magu'-.bao az öi-s«t tfi;  tÁ̂ t if-remieit  > 
meg. Ebben a nehéz vi:ágb»n több ezen 
h haozon, mint mennyi kar erken 
óket, a ház vétc'en. Tovább t-hát, adós-
ság még vau s mi szivesfin  latjuk ő;.ei 
Bí az ut a melyen járnak, a kötelesség 
u'ja. 

•Pebruár hó 17-én a második müso 
ros tarkafstélyt  rendezte az Ipartea ü 
let. A siker ugy erkölcsiekben, mint 
anyagiakban legalább olyan nagy, mint 
az elsőn. Sőt a szereplők ügyesebbek 
voltak, meglátszott rajtuk a kis gyakor-
lat, «mit luófa  a próbákon szereztek. 

Helvig Vi'mos kifogástalanul  konfe-
rált. Az eláó estén túlsókat akart elmon 
dani s a sokba rendesen kerlll kivetni 
való i i. M ut be'áíta, hogy kevesebb is 
elég, söí kevesebb keli. így mos»í Kima 
r«d'ak a uerooda való doig<>k 3 amit 
elmondott, valóban kellemes, nívós és 
tartalmas voít. Minden egyes recitalu 
mával tetőzto a sikert — s nem ron 
tottft  lo egyszersfm  azt, amit addig épit-
tett. — Az ő kont'erálásában láijuk első 
sorban az est sikerét, mert hisz az ö 
szellemességei olvasztják egy elfogad-
ható egységgé azt estnek különben csak-
ugyan tarka számait. 

A darabok megválasztása igen jó volt. 
Szellemes, rövid lélekzetü apró dttrab 
feák,  amelyek rögtön lokö nok s uem 
fárasztanak  ki. 

A női szs replők igen ügyesek vol-
tak. H j vig Büa igen jól énekelt és 
'íuic slf,  B i'é;s Irma ás Biró Jucika ér-
telmesen beszéltek s ot'honosán érez-
ték magú i t a szinpadoii. Toalletjeik 
kifoBÍ»ta!»uok,  Ízlésesek voltak. A többi 
uői sícreplök is megállót-ák a helyüket. 

A férfiszerepük  közül különösen 
figyelmet  -rdi mel Fejér Ferenc és Hel-
vig Vilmos. A Fejér Ferenc játékán 
megi;ttszo!ţ az inteiligencií», beszédjének 
icerosetU n közvetlensége — ez az igazi 
színészi érték — szép organuma, jó 
^iakja és nyugodtsága volt az, amellyel 
kováit a sikerért versenyzők közül. — 
Énekszámai csak romolták a prózában 
-.! -rt sikerét, mert bár ogy értékes hag-
:ny: giíHl rendelkezik, ez még iskolázat-
lan, érdes uéha. 

A H-M vig Vilmos játéka tudatos ée 
biztos, a szereptudás s a gondos kidől-
eo'íáfl  csaknem egyenértékűvé teszi 
előadását a F- jér Ferencével. A művé-
szethez szokott szem azonban már előre 
té'j.-i. hogy ugyanannyi tanulással és 
uofdo-S'?;-:»!  Pejér Perene játéka érté-
• «•eebb voln-i. Mindenesetre a Helvig 
.Vilmos já'éka ig.'-n jó s az a gondosság, 
a me'-yel minden dolgát végig csinálja, 
dicsér ndő. Kovács Árpad rövid szere-
p̂ bt>u szintén nsgyon jó alakításokat 
csinált. Biró Sándor, László Géza éB ifj. 
Lás/ió József  most már gyakorlott mű-
kedvelők, énekeikkel, prózáikkal nagy-
ban járultak hozzá az est sikeréhez. 

D. Dciras Jó/sef  az élő komikum. 
Ha ő szerepel megvan a jó kedv. — A 
karzat, az ö publikuma ugyan átalakult, 
de ezután majd leszáll egy emelettel s 
bizonyári* a földszinten  meg fogja  találni 
az ó hálás publikumát. 

A műsor után tánc volt s a fiatalság 
a reggeli órákig jó magyar cigány mel-
lett felejtette  mogszaparodott buját bá-
na;ját, (g) 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A tengeri és burganya HZMM. 

Nemrég hallottam egy székely gazda me-
séjét a burgonyáról. 8okat emlegették est a 
dolgot s azt hittfik,  régi, feledésbe  ment tör-
ténet. De — ngy látszik — még egyszer, talán 
még sokszor meg megujul ez a furcsa  háború 
— a székely ember és a burgonya kBzött 

József  császár egyszer elrendelte volt, hogy 
a szegénységgel küzdő székely népet rá kell 
vezetni a krumlitermelésre. Szigorúan megpa-
rancsolták, hogy ezt az akkoriban még isme-
retlen áldást osztogassák szét vetőmagkép a 
nép körébea. Szép, jó gondolat volt bú* az, 
csak a formája  noa tetszstt A 
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még ai ajándék Bem kellett, ha parancs alak-
jában jó. 6s a drága jó pityóka, meg a csá-
siár jó szándéka csúfossá  megbukott Â szé-
kelységnek nem kellett a gyanús portéka. 

De a császár nem engedett. Kitört bát a 
pityókahábora. * 

A császár régen a föld  alatt pihen. De ez 
s különös háború Bok évig folyt  még azután. 
Sót mintha ma is folynék  még. 

Az én elbeszélőm mondja, hogy a mult 
század huBzas éveiben, az ő atyja Bzóhagyo-
mánya Bzerint, minden községben megvolt még 
Udvarhelyvármegyében sz a hivatalosan kisza-
kított burgonyaföld,  amelyet a falu  kényszer-
munkával megművelt és a terméuyót aztán 
kiosztották. Ma már csak a helyét mutogatjuk, 
as emlékét emlegetik. A mai ucmz d 'k ta án 
mosolyog azoo, hogy ez az el-őiendü tápláó 
növényünk ilyen küzdelem árán terjedt eí. 

Mennyivel jobban járt a társa, a tengeri. 
A délamerikai burgonya máig S'itii tudott gjő-
zedelmeskedni..— Az északi kukorica ieugó 
aranyhaja pedig kiszorította azóta a pohánkát,) 
a kölest, sok helyeu a buzit és most mar az 
erdőket irtogatják miatta. M s oe 1 ,ö l.o o d-
Bág, hogy mikep müve.ik náiuuii a kukonc.tr. 
Ha egy amerikai ide tévedne és laiui, hogy 
húzogatták rá a foider,  hogy v»;auji»ep e 0 
ne élje gyökerét, ha latua hogy..n BJU;, .1 gat 
ják, tudatlanságból, ezt a nemes, tŝ ep nncUjt, 
sajnálattal mosolyogna a mi híres mezőgazda-
ságunkon. 

De most nem erről akartam mese,ni 
A vitéz kukorica sorai előtt .eom ÍK Í>Z ős-

erdő, hogy Pojanán, Luukan, M»gur.-u tobu-
termelés legyen. De egy é» multán nur el-
hordta az eső a megbontott dr iga u'd-ji fői-
det. És a tengeri busán sodoij t be iev«-u i.-z-
lóját. Az idő is kedvezőtlen. A sz.m beteg, 
éretlen, embert, állatot mergezó. 

Erdély fótermenye  csőd eiOtt áli. 
Hátha még ineg lehetne köini a bekét azzai 

a néhai csaszarral meg az ajaudekavai-
A Bzekeiyíöld kiimajar* hivatkozva ij<«tr.in 

merjük állítani, hogy fínerményüi  vê ü. lüê i -
csak a burgonyát keJi vá^iun.a. .Je'i 
ma termesztett növ*nyüukre ŝ w" \ar il>eu 
nagy és jeieuios jövő. Ezen a terű a ueuiet 
példái, keu Ügyelnünk. Ez az állam a tKiboiU 
alatt külön intezetet állított a burgonyaterme-
lés kísérletei tauuimanyozásara es fo.ermenyev  e 
emelte ezt az igenyteieu, de óná-i becsu nö-
vényt. És tanuljunk meg tóiük meg exyei. A 
német gazda a sertést csattnem kizárólag bur-
gonyán hizlalja. Mennyivel helyesebb eijaras 
ez, mint magevésre kényszeríteni egy termé-
szeténél fogva  veg) es taplalekra utalt ailator. 

Kedves szekely barátaink, béküljünk ki hat. 
Most már senkit Bem kényszerít szigorú pa-
rancs a pityókaiermelésre. Próbáljuk meg te-
hát eg>Bzer juaz&ntunkból. De előbb tanú íjuk 
meg ennek ÍB a módját. 

Dr. Sziládi  Zoltán. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Hásasság. Oanea Káro'y (Brassó) és 

Gergely Veronka (Delne) jegyesek. 
— Lisat és knkorioa. A városi hatóság 

legutóbb fejenként  5 klgr. főző,  illetve nullás 
liezttet utalt ki az ellátatlanok részére. A liszt 
kiadása legközelebb megkezdődik, ismételjük 
azonban, bogy fóleg  kenyérlisztre van égető 
szükség, melyet a lakósság hosszú idő óta 
nélkülöz. — A most kiadandó fózóliszt  kilo-
grammja 8 korona 50 fillér,  a nullás lisztté 
10 korona lesz, ami rendkívül drágának mond 
ható akkor, mikor egy métermázsa buza 120, 
illetve 200 korona. Itt emiitjük meg, bogy a 

Csíkszeredai Takarékpénztár a legutóbbi na 
pókban 12 vaggon síép, egészséges tengerit 
osztott ki a vármegye lakósságának 140 ko-
rona métermázeánkénti áron. 

— Halalosások. Farczádi Sándor Gergely 
birtokos 75 éves korában folyó  hó 13-áu Csik-
szentimrén elhunyt. Elhunyt hosszú időn át a 
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja 
volt B általában élénk részt vett a közéletben. 
Halálát igen kiterjedt rokonság gyászolja. Te-
metése február  16-án nagy részvét mellett 
m̂ nt végbe. 

— Nagy Albert gyergyóujfalui  birtokos, 
hos*zu időn át volt köz-égi biró és törvény-
hatósági tag, 56 éves koiát.;«:i január 30 án 
eliiunyt. Temetése fabruír  hó 1-én nagy rész-
vét mellett ment veşh». 

— Nagynó Salamon Rózsika oki. tánc-
tauit' nő Vii-iirnap fste  (febru-ír  22 én) 7-től 
11 ig s<abadór ;t rei-'l- 7, az Európa nagyter-
mében. E*>bea éi.e>i', - a tiszt- t közönséget, 
hogy táni-isko .i>n u .« su t»i'jat folyó  hó 29-én 
tari«m m -«. nt az Kun-pa nagytermében. 
K zdete 8 o:akor és vége resrg-l. 

— H o g v a n k e i l v e d e k e z n i a 
spanyol to i? I." id.mi' >l j«-"->i:ik: Az 
angii! t-i, i)̂  1 mn sz'er iekin'etrel 
a M'̂ u óbb \V e-h n fe  pő spanyol 
járvan>ra. orvosi koi;s;ivw.u-t hivott 
össz", ainel>en a hko^-íia: nymára ura 
siiá8t. dolgoztak ki. Im ŷ m<k<j>en vede 
KHz/ -k. A r-'url a köverk'-íöket tar-
aima- <1: Mit' uielfgi-i.b  mhat kell 

vise ni, ií'titíto £ uiaoiuii.ü i , hogy a 
tesie;. a. aiidoan melegben tm'suk. Azon-
kívül védenünk kell minden felesleges 
f,ir.td-i  'g ó', soi ID -g a f<  rges sétá-
lói is, lulsagos koicsv) > s íáukó-
záatol, ameiy kimerül az i»mokat és 
azonnal fogékonnyá4íeszi  a lázzal szem 
ben. Lehetőleg keiii'ni k<>U a tömeges 
összejövetel?, "/.intiai-ia . gy li! sekPt, mo-
zikat. A !akM-t u a h* oszobá' 
mxyoii j . l aOíI -zícídí Nnponla 
'.(ItbíZ'ir :artí»w>3 viu. •. aui" egy 

p.r h p'-un url-s'nlyt te^/üok, ki 
K U u íO!K«> Obi A itobo ovin 
t-z.- ' d tt »"»,.:> ií »' h y eir-ud e 
az áit<t ü.i! v d A' ang -i k ini 
kuk .aioi-a o;iU u t ii.-.'» »->is-Zü 
a/^si k n m »d-c :r-
I1--Í ve iv;>:»-u'ió o H wi'^lm t 
iuelbíii mejjk^pja a-p»uy<> , aK -«»r kó 
vetkezik a mâ odiK 01 ás a p pes 
s< ruiuiu»! Hs v.rnki meiíl'e't ii- a 
uak a/.onn» msud uf  ţe mu»' . 
kell htgyn a és le keli tekudine Az 
ágyban minél meleg-bbeu kel tartani 
es azonnal bivatni keil a do^uur. A 
íábbadozó befeg te jes f<-gvo^v  u <i>a 
előtt, nem hagy h.ttja el laWasat, nt hugy 
a súlyos komp'ikáciokka! járó vissz.tesr s 
be szenvedjen Bvitegs^ge aíatt is ügyel-
ni kell arra, hoiiy a beteg pzob 'í t 
rabban legyen steliözietvc. 6rakodni 
kell az érintkezéstől éa a vele érintke-
zőknek a legnagyobb tiáztaságo keli 
megörizniök, kezeket folyton  mo-ui éei 
ügyelni, nehogy a beteg leheletét b *lé 
legzeljük. A lahbadozó betegnek, amikor 
már kijár, még sokkal melegebben keli 
öltözuie. 

— Szabad less a dohányárulas. A 
dohánymonopoííum, mint azt megbízható hely-
ről meg'ud;uV, mai viszonyok között már nem 
hozza meg az államnak a kellő hasznot s ez rt 
kormánykörökben azzal a tervvel foglalkoznak, 
hogy a dohányt szabid forga'om  tárgyává 
teszik. 

— TOs. Cslkmindazenten 1920. évi február 
hó 2-ára virradó éjszaka a plébánia és a kán-
tor cBüre és istállója leégett. A kár az épüle-
teken kivül kb. 26000 (huszonhatezer) korona. 
A kárnak nagy része a kántort sújtotta, mivel 
sem takarmányát, sem három darab szép mar-
háját megmenteni nem sikerült. 

— Szerb élelmiszerböség. A 
jugoszláv kormány kiliönbözö intézke-
déseket tett az élelmiszer kivitel korlá-
tozására. A kivihető élelmiazer mennyi-
ségeket a következőleg állapították meg: 
búzából 7,200 vaggont, kukoric tból 7.200 
vaggont, zabból 300 vaggont leh 't ki-
vinni. Szarvasmarhából húszezer, disznó-
ból huszonötezer darabnál többet nem 
lehet exportálni. 

— Színielőadás Csikszentkirályou. A 
csik8zentkirályi ifjúság  által 1920. évi február 
hó 7. és 6-án rendezett sz ín ie lőadásegybe-
kötő't táncestély ugy erkölcsileg, mint anya-
gilag nag>on szépen sikerült. A sziodar^b dó-
adásaiért d eléret illeti a műkedvelő társulatot, 
A rendezés uehéz munkáját Sznbó E ek tanitó 
veaezt', ki tanubizonysá^or tett arri>l, hogy 
a nevelés nasy munkájú nemesik a strdiiló 
ifjaknál,  han* m a f  lnött ifjusHgnal  is nag\on 
szépen tudja érvényt sít ni. A darab rendezése, 
a szer< pek eloszt >sa s annak b tanita><ainál 
azt is megmu atta, hogy időt és fáradságot 
nem kímélve az ifjúságnak  lelkes vezetője, jó 
tanítója, a köznek pt-dig lelkes munkása tud 
lenni. Az ifju>ág<<ak  megmuta'ta, bogy ilyen 
muukánal tauu-hatnak s a körnek ped g kelle-
mes szórakozást szert'zh 'tnek. Kiért dicseret 
illeti. A szereplők általában nagyon ügyesen 
játí-xottik. Különösen Kontráné (Gil Erz<d), 
Angyal Liszka (Tánczos Vera). Vravczák (Csi-
szér Sándor) és Vágó Miklós (Kristó Balint) 
előadasitikkal tűntek ki. A szép  számmal be-
gyült közönség sorába nem láttuk a csikszent-
királyí intelligenciát. Hogy elmaradásuknak 
mi az oka, nein keressük, de nagyon feltűnő 
volt, hojty éppen ók hiányoztak, kiknek az if-
júság n -velé.sét legalább megjelenésükkel elő-
segíteniük kellene s nem pedig luntttó távoi-
maradasukkal (lisztdet a kivetelnek) s t:üáu 
11«', más módon is egy az ifjúság  nevelés t 
c Ai.it <-ió ul ist lu'-ghiusiisanak. Sokkal jot;b 
b'^)ha a falusi  intelligencia a falusi  néppel jó 
e^yeterlésben él. 

— Újoncozás . A hadügyminisztérium 
3827—919 szum a:att elrendelte, az 18ü7., 
1898. é.i 1899. evijt-n születet- ifjak  össze-rá-
sat és az állítási lajstromok megszrrkcsztesét. 
E lap h saljain és közbirrétetel utján is fi-i 
lettek szó liiva az erdekeltek a jelentkez-sre, 
de miut uieg í>>tt állapítva, igen sokan m-'g 
n-m je.cntkeziek Felhívatnak az érdekelirk, 
hogy most már háro 11 nap alatt a város katona 
ügyosztályánál jelentkezzenek, mert a jelent-
kezetlek igazotv luuyal Iá1 tatnak el és a nem 
jeientk"ZÖH i.e' szemben a törvény szigorú in-
t^zkt dé-e fog  alkalmaztatni. A városi kutonai 
ügyosztály vezeiőj!: KOVÁTS, főjegyző. 

— Zongora hangolást elvál'al budapesti 
zongorahangoló, ki m-g e héten Csíkszeredá-
ban tartózkodik. Videkre is elmegy. Előjegy-
zések Vákár könyvnyomdában eszközölhetők. 

— Köszönetnyilvánítás. A csíkszeredai 
íparteBtülei által február  17-én rendezett tarka-
estéiyen felü  fiieitek  a következők: Tánczos 
Sándor 85, Borbát Karoly 75, Cseh István öO, 
Nuridsány Márton, Császár Félix, Santha Mi-
halv. N. N. 30 30, Mandel B la. B rtha Gyula 
20 20. Dávid Ferenc, G?r-> B l̂a, Fried Sán-
dor 15 15, Jakab Sindor, Waczel Frigyes, Kö-
vér Sándor, Koczkás Béla, N. N., Imre E ek, 
Imre Árpád, Haviing Gyuia, Bíró Stndor, 
László Irén, Sorbán Sándor, ifj.  Szabó Lajos, 
Mandel Imre 10 10, Antal Elemér 7, Gondos 
Viktor, lncze Srndor, Rancz József,  Bordás 
Győző, N. N. 5 5 koronát Ugy a felü  fizetők-
nek valamint minden egyes szereplőnek ezúton 
is köbzönetet mond az ipartestület elöljárósága. 
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CSARNOK. 
Kóborlás az éjszakában. 

A Poklos pa^k mentén az egész nagy völgy 
csupa fűzfa.  Igazi költői fa  ez. Sovány és ha-
szontalan. Se árnyéka, f>e  tüze. A völgyben 
megteremne egyéb is. Dehát már ott örökké 
fűzfa  volt. Szép,  görbe, lyukas, szomorú és 
vig fűzfa,  hát azt nem bántják . . . 

A Pokloson egy derék malom zakatol. A 
füzfás  berek körülfogj».  Eiestéledtünk s arra 
fordítottuk  a szekerünk rúdját. Szép, nagy fa 
rágott ajtójá, négykövü vén malom volt ez. 
Tavaszodott; már az ürea kutyatej szár kive-
tette sárga virágjait a a fűzfák  veres bogjai-
k;it a barkák mögül. A malom feketének  és 
igen avatagnak látszott ebben az ifjodó  kör-
iig „ötben. 

hróieíjea, tagbaszakadt, kampós orrú em-
ber "'Ir ki a tornácra, hogy közeledtünk s 
mocskolta a ku'yákat. Ez a molnár volt. A 
felesége  s egy szőke kis leány az ajtónyiláson 
dug ák csak ki a fejüket. 

.Eâ teledtUuk az útban*. 

.Isién hozta". 
Ne in voit igen sziveB és barátságtalan sem, 

e?ak tartózkodó, mine a székely ember szo-
kott az id-'gen-kkei szemben. Nem kérdezte, 
kik vadunk, hova megyünk. Beki-ért a házba, 
s »ztá:: kimenr, hoay a lovakat elhelyezze. 

K ;HI üû ott a víz s hamar söt-t lett. A 
a u t Z iU kemencét megraktak s a láng elé 

ii k A szobátian egy fe>sz*  rszámozjtt o-z 
11j\ a lőtt eb a falon  meg a gerendákon 
!],;i:iieut'ele acs szerszámom es fárók  és r^ze-
.1.» gVMluSí, üvegek ós szántott füvek  A 
puos i .i.g a bárdok acéján játszót" s a für<-
ázi k h*-gyea fogain.  Sajaisagos.in neĥ z szag 
volt. A vizzel telt l̂ v-̂ ő némi penésszel s » 
.-zaraz burjánok r jbi illatával elegyedett 
össz*. K v -set b< s i'-hunk A molnár kinn ma 
radr, a feleségétói  pt-d'g csak aféléket  ker-
d-z'ünk: hogy sokan járjak-e a malmot, meg 
voit-e nagy hó a télen? Rövidesen válaszol-
gatott. K- aóre a leáuyka behozott egy halat. 
Igv szólott: .Paduc".. . .Édes jó hal" — Li-
zouyitott az asszony és takarítani kezdte a 
pikkelyeitől. 

A molnár is belépett s minden bevezetés 
nélkül igy szólott: 

„Bolond emberek ezek errefelé  uram I Ez 
azt mondja, hogy az Isten amit az embernek 
adott, azt ide kiadta a földre.  A buza itt kinn 
te re ni, a juh itt kinn legel. A bal uram az 
benn van a vízben. A hal azé, aki megfogja 
A juh valakié — a hal senkie". 

Nem m̂ondtunk ellent. Igen jól esett hall-
gatni. Arnyak húzódtak el az ablak előtt, és 
arnyak a szoba falain  benn, amint a függő 
parányi lámpát felgyújtották.  Nem vo!t hideg 
és fáztam. 

— N> m igy van-e Uram?" kérdezte nagy 
tokára a moiuár. El is feledtem,  hogy mit tu-
dakol. A haiak tulajdonjogáról kutatta a mi 
véleményünket. 

„Abhól baj lesz Uram pedig erre felénk"... 
Bánom is éD. 
Megsújtotta a pipáját 8 kiment, őrlők jöt-

tek a malomba, lóhatas legények. A lajon a 
tiszta fenţes  viz lec-ussott és beleloccsant a 
v?gen. Fenn a gáton dörömbölt a lomha bólé 
s rohant le a vesszők ötósi-n. Kutyák ugattak 
a mezŐKÖn s a hegy lábánál (a ig nehany azaz 
lep-sre a malomtól) euy kis faluban. 

A molnár megmondta a falu  nevét. 
„Ki az ur benne?" kérdeztem. 
.Az Isten" felelte. 
Egyáltalán nem látszott tréfás  embernek, 

azért ez a felelet  vagy durva volt, vagy gő-
gös. Nem folytattam.  A moinár a gát tövéhez 
ment és a botja végével kipiszkált valami 
hosszú, vékony burján gyökeret. .Ez ilyenkor 
terem" moDdta. 

„Ert a füvekhez?' 
.Nincs patika a környékbe Uram. Hát a 

mire a szükség megtanítja az embert". 
A felesége  beleszólott a tornác végéről: 
.Abol van is Uram onnan is ide jónek jó 

tanácsért, orvosságért hozzá". 
A molnár legyintett s morgott. Arra elhall-

gattunk. A csidagok kiültek mind a gyászos 
nagy boltra s minden elcsendesedett. Mi is. A 
lovag dubogtak az istáló padláson s rágták a 
szénát. Lefeküdtünk. 

Igen nyugtalan álmom volt. Jófélén  jól tul 

járt az idő, mikor valaki megkocogtatta az 
ablakot. Lóháton jött. A molnár felkelt  s ki-
ment. Nem sokára visszatért s igy szö'va a 
feleségének: 

„Nagy baj van". 
„A gát szakadt tán el, Jézusom?" 
„Nem. Rebi kisasszonyt elnyelte a Poklos". 
.A vízbe ölte magát?" 
.Ki tudná?" 
Mindez suttogva folyt.  A molnár magára 

vette a kabátját s néhány bzáraz füvei  tele 
zacskót akasztott le a gerendáról. 

„Váljon reám — mondottam — én is el-
megyek. MeBSze van?" 

„Csak emitt uram". 
Áttörtettünk a berken. Olyan sötét volt az 

éjszaka, mint a lelkiismeret. Beleütköztünk 
egymásba és a fűzfákba.  Lábaink alatt cso-
bogott a viz. 

„Mtrci b'Á foaita  ki a vizből", mondta, aki 
n molnár után jött. 

„Halászott ugy-e a kutyahitü ismét a tila-
lom ellen? — mormogta a molnár — éjnek 
idején" . . . 

Az ember sóhajtott: „Nagy az Isten*. 
.Tudja kod Ferenc bá (ez a molnár volt) 

mit mondtak?* 
.No?" 
„A kibasszon a papunknál járt. Látták oda 

menni az este. Hifzen  tudja ked". 
„S Marci bá fogta  ki a vizből ?*' Egv nagy 

nádast kerültünk mt>g, hogy faluba  érjüok. A 
vezető a levegőbe bűzéit. * 

„Aki nem ur, hát szolga. Ez igaz. A pa-
punkat. nem takartak selyem paplannal — de 
ĉ ak jobb lett vo'na az ó hajioka a kisasszony-
nak. mint a vz fen  -ke. Hát mi ? Ha szerelték 
eg\mást, ugye na? Miért ne lettek voln* 
esymásé. Mindenki tudja ezt. A pap is fiat  ti, 
a leáoy is fiatal.  Egymásnak voltak rendelve. 
De nem I hogy adná oda a nagyaás ur a pap-
nak leányát, amikor csak szegény szekeres 
ember volt az apja. Itt van. MegkHpt*". . . 

A faluból  kiáltás hallszott. Kiértünk egy 
ösvényre. 

A molnár csendesen mondta: 
.8 éppen M>rci bá fogta  ki? Mert uram 

(s felém  fordult)  bipereltük biz azt szép»n a 
házából a halak miatt... Marci bá ezt mondta, 
hogy a hal aze, aki megfogja.  A nagysás ur 
ezt mondta: hogy a h»l az övé. S a törvény 
is igy mondta s Marci bá kinn maradt a ház-
ból . . Drága az igazság uram. S most éppen, 
hogy Mírci bá fogja  ki a kisasszont. az a 
koldus vén ember". . . 

N»gy az Isten . . . 
Beértünk a faluba.  Némelyik házban gyertya 

égett. A köves domboldalra másztunk. A kő-
ház, nagy kőtornáccal, rengeteg kettős fedéllei. 
minden idővel dacoló kőgabonásokkal, otromba 
nagy istálókkal s az erős, pompás fekete  ház, 
maga annyit érő, mint az eg-pz falu  — ott 
volt az olda'bau. Előtte a bogzó fak  nyúltak 
be a sot̂ t éjszakába. 

Az udvar néma volt. Nagy épületfák  he-
vertek szanaszét. A molnár felbukott  egy pár-
szor és kedvetlenül ümmögött... A tornácról 
lámpát tartottak ki. 

„Erre, erre". 
Az asztalon feHidt  a leány. Fiatal barna 

PZÜZ. A haja s a féikarja  lehullva. Egy ehg 
szép Senki. Olyan rettenetesen hallgat, mintha 
beszélne. A szeme olyan szörnyen vak, hogy 
aligha nem néz vele . .. Egv lezárt, soha sen-
kitől e földön  fel  nem nyitható levél, mely a 
másvilágra szól s a halál pecsétjével van 
ellátva. 

Erős. vállas, kemény szemöldökű fekete 
ember állott a fejénél  s rettentően nézte . . . 
Az apja volt. 

A molnár dörzsölni kezdte a leány meUét 
Aztán abbahagyta. Igy szólott: „Hiáua-

való I" 
A cselédek mind benn voltak a szobában 

és zokogtak. Az apa uem sirt egyedül. Az ő 
szemének az a dolga volt, bogy nézze, nézze 
azt a hallgató leányt, akivel Phiábavaló" a 
bajoskodás . . . Azt hiszem bele akar nézni a 
»zivébe. Feleletet keresett valószínűleg valami 
kérdésre. 

Akkor a hajnali harangBzó libbent át a lé-
gen s bejött a nyitott ajtón a szobába. 

Az erős ember eltakarta arcát éa zokogni 
kezdett. Széles válla csak ugy ringott belé. 

Petelei  István. 

NYILTTÉR.*) 
A 16. vadászezred tisztikara köszönetét 

nyilvánítja mindazon családodnak, akik a feb-
ruár 14-iki bál alkalmával jelenlétükkel meg-
tisztelni szivesek voltak. 

Egyúttal sajnálkozását fujezi  ki azon csa-
ládokkal szemben, kik nem kaptak meghivót, 
szolgáljon indokul a közönség és cimek nem 
ismerése. Tudomásuk van oly esetekről is, 
ahol a meghívók a postánál vagy a kézbesí-
tésnél mehettek veszendőbe. 

A tisztikar. 
*) E rovat alatt közlöttekirt nem vállal fele-

lősséget a Sxerk. 

A román katonai parancsnokság rendeleten 
kösöljük: 

Az I. Vadászhadosztály Hadbírósága 1919. 
évi juliua hó 15-től, 1919. évi október 15-ig 
kUlönböző vétségek miatt a következő egyé-
neket büntette meg: 

1. Bartha Isiván Érmihályfalva,  lopás miatt 
1 hónapi elzárás. 2. Nagy Imre Debreczen, 
hamis hirek terjesztése miatt, 2 hónapi elzárás 
és 500 L̂ i pénzbírság. 3. Szepesi László, Be-
regszász, kémkedésért, 5 évi börtön. 4. Szepesi 
Lajos Beregszász, kémkedésért, 1 évi elzárás. 
5. Soche M>hály Budapest, be nem szolgáltatta 
fegyverét,  3 évi elzárás. 6 Hanton István 
Budapest, ugyanazért, 1 évi elzárá9. 7. Ung-
v ri István Budapest, ugyanazért 8 hónapi el-
zárás. 8. Foitir József  Budapest, ugyanazért 4 
hónapi elzárás. 

A felülvizsgáló  parancsnokság birája, 1919. 
évi augusztus hó 15-től, 1919. évi október hó 
31-ig a következő egyéneket büntetto meg, 
különfele  vétségekért: 

1. Batiz Sándor Felesfalva,  3 hónapi elzá-
rás, a románság rovására való Bzitkokért. 2. 
Romaier Henrich Kolozsvár, 3 hónapi elzárás 
és 1000 Lei birság, mert nem jelentette be 
autóját. 3. Homart Mergerhert Györgyemeshely 
hamis hirek terjesztése miatt, 4 hónapi elzárás. 
4. Balogh Ferenc Apahida, ugyanazért, 1 hó-
napi elzárás. 5. Kun Lidia Atosfalva,  cenzúrá-
ztál au levelek kézbesítése miatt, 1 hónapi el-
zárás 6. Eme dr. Pop Kolozsvár, 200 Lei bir-
ság himis hirek terjesztése miatt. 7. Bolosi 
Lorentz Szamosudvarholy, 1 hónapi elzárás 
ugyanazért. 

így  csűr eladó Csíkszeredában. 
Cím a kiadóhivatalban. 

Megveszek egy vagy több jó karban levő 
gyapjufésülöt tépövel együtt. 

Aján atokat ár és minősig megjelöléssel 
Qoidstein Lajos Kolozsvár, állatvásár-

tér kérek. 

Értesítés! 
<?7élrol\f  ac Róti erűélyrésíi bútorgyár r. t. 
űíBISCiy Bb neil Marosvásárhelyt, 
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.  48—50 
Agrár takarékpénztár r. t fiókja 

Csíkszereda. 
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Csíkszeredában, a Mikó utea 28 
szám alatti épületes beltelek 
eladó. Cím a kiadóhivatalban. i_2 

Értesítem t. vevőimet, hogy a 
valódi k i s ü s t ő n f ő z ö t t 

FENYŐVÍZ 
gyártását újból megkezdet 
tem, és az székelyudvarhi'yi 
likörgyáramban korlátlan mennyi-

ségben kapható 5-5 
S Z Ö L L Ő S I $ AMU. 

REGATUL ROMANI A. 
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC. 

68—1920. 
Publicaţi une. 

Proiec'u! bugetului Ciuc pe anu' 
1920 fiind  terminat, in decurs <f>  15 
zile dela data pubiicarei este e-epus spre 
vedere publica in localul subprefrc'urei, 

Mercurea Ciuc, la 22 F-bruaiK n. 
1920. 

Dr. Urdea, 
1—S Subprefect. 

REGATUL ROMANIA. 
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC. 

6 8 . e a á m . 
1920 

Háztartási alap 1920. évi kíiiVgveír-se. 

Hirdetmény. 
Aizal teszem közzé, hogy az elő-

irányzata vármegyeház kiadóhivatalánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthető és 
14 nap alatt hozzám s?ó vagy Írásbeli 
felebbezes  elfiferjes^  h^'ő. 

Mercurea Ciuc, 1920 é i f  b' u- rhó 
22 én. 

Dr. Urdea, 
1—8 subprefect. 

Szám: 236—1920. 
Hirdetmény. 

Csikszereda város tan-C3a kö?hiné 
teszi, hogy a város tulnjdonat kinéző 
ingatlanok f.  évi február  hó 26-án 
délután 2 órakor, a varos-haza nagy 
termeben 1920. évi december hó 3r-ig 
haszonbérbe fog  adatni. 

Csikszereda, 1920. évi február  hó 
14 én. 

Kováts, FJorea, 
főjegyző.  polgármester. 

Szám: 113—1919 kih. 
Árverési hirdetmény. 

AÍUiirott főszolgabíró  közhrr': te-
szem ho.:y 113—1919. kih-gási i-eiet 
tel elkobzott 31 drb juh b< r nvi v; nn 
árverés u:ján folyó  évi március hó 
6 áll d. e. 10 órakor a leg öbb •• tgé 
rőnek a főszolgabírói  hivatvlnal el fo:r 
adatni. 

A kikiáltási ár 1000, az iz egyezer 
korona. 

Az árverezők tartoznak bánatpénz 
fejében  az árverezés megkezdése alatt 
10°í* bánatpénzt lefizetni. 

Csikszereda, 1920. évi február  hó 
19 én. 

Stefan  Sorba, 
primpretor. 

F e d é l c s e r epet, pal&t, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürúket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot álhindéay raktá 
ron tart s aaok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor osifcsvered;«i, 
tusnádi, eepr^ent-jiyorsyi k>'zdi-
vásárhcivi Apitf-si  anyagraktáraiból. 

80 - 80 

F I 7 \ n n Osi^szorö^ában Szent 
LLMl/U i,A|ek Utca 2 s>«'m a'att 
egy gyapjú fésülőgép,  e*y benzin-
motor és egy tizedes mérleg. 7-10 

Eladó egy darab 4-es számú Adler 
Fügolsz gyártmányú pénzszekrény, 
egy drb ellenőrző (National) pénztár 
és círy darab másolókönyv prés. 
Cim a kiadóhivatalban. 2-3 

• V I S E ® ® ® I 
I FOGORVOS ? 
ş Rendel naponta délután 2—6 óráig. ? 
^ Csikszereda, Mikó-utca 34. azám j 

Megvételre keresek egy jó karban 
ievő gyermekágyat. — Cim 
kiíMlőhivist'-iiban. 

I Q - I 
Tisztalett'1 van s*erenc--:ém értesíteni. Csi'v varmegye kö-
zönségét, hofiy  Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a."ogy a 
modern technika köveseluiénye^'k trije.seii megfelelő 

épület- és diszmü-bádogos műhelyt 
rendelem b .̂ Elvállalok kttlonösen toronyfödeseket , 
amelybe? saj.it hordozhatv ál v* nyom van, rov»bbá min-
denem» konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről köluéi-veiest es t.»rv* t d<j;rj.ar>u! 
kélitek. — Szíves pártfogás?  kér, kiváló íis»ateU-t-!ei: 

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

a a 

EB 

M E G H Í V Á S . 
Alu író t tv ; v tiy!ár.~, r !-?v. i! Oyergyószentmiklóson, 1920. 

evi március hó 2-án delelőtt 10 órakor, az Agrar Tj, ar*p nv r r. r.. 
fi  >> i» uí h e i s - g - h * n Min;id;> 

x e a D - d - i s i T r - C â - l i I f c o z g j y - ' Ű L l é s r e 
meghi' juu. 

®4 a s 7  a @ » ® a a 11 
1 F - s á noli>-bt- <:<?ú-!í:g jeU-ntese »2 192U. évi fcbiuár  hó 9 >re kitűzött 

árverés <**h*|ns8tA.K:nak okairól. 
2 De. S tudor Bü-vm részvényei azon indítványa fe'etti  határo^a'hoza'»»!. 

mely «zerinta Cvffra  Mtliúly, 'ov ibbíi C ffra  Ferenc ->s Fiai c 'g őssxeseu 241.150 
(Ke'tősí.iziiogyvenegy^íeregyzázö?ven) Koronát kitevő tartozása járuií-kaival 
e-̂ y Cl-T elenged' szenek és « Filrdő-irc í 3. . a 4. i-̂ ám alatti belsősége* tulajdon-
joga C íff  'H M=húly örök őseinek át«ng dlessenek. 

3. A Hi--elir. ^zet öásres vagyona ér'ekegitéaének elhatárolása s az értéke-
sítés módosa'ai és feltételeinek  megállapítása. 

4. Esetleges indítványok. 
Á Hitelintézet Részvénytársaság 

s~* felszámoló  bizottsága. 
Az alapsz thá'yok 15, §-a ért/:m4li n a«on részvényesek, kik n közgyttlóseu megjelenői 

szHjid*k«znak, sz-tv*ziit»ik gynkorii'wa Pz»mpoufjából  MMî e*? részv^nyike* le?ké?őbb a köz-
li fiiós  in"gnyi'ása -iótt t 'ritmé íy ell'íiHb n aü íiit''»znt pinzúr <uá- l"t«*ieménvezni. 

A tavaszi idényre már most ajánljuk következő 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPJEINKET: 
5 és 6-os sz. szakrendszerű ekét, 

fagerendelyü  ekét, 
2 és 3 tagu acélboronát. 

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Sepsiszentgyörgy. 1 - 8 

Vvomatiütt Vákár l̂iovvnFonudálábR», 0sik?S9redábHa Gwxsrat; ComuhPa. 




