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C S Í K I l a p o k 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP Szerkesztőség i s kiadóhivatal : ; j 

Vákár L. könyv- éa papirkereskedóse Csíkszeredai 
hová a lap szellemi részét Illető minden közlemény, 
7alamint hirdetések és előfizetési  dijak la küldendők. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Magyarország ügye. 
A magyar nemzetgyűlés tárgyalta IV. Károly 

királynak ekartsauai lemondó levelét s beható 
vita után kimondotta, hogy e levél alapján a 
lemondást elfogadja.  Ezzel a szabad királyvá-
lasztás útjából eltűnt az az akadály, mely a 
régi alkotmányjogi alapon álló politikusokat e 
kérdésben eddig korlátozta. 

Az igazságügyminiszteriumban most kéBzüi 
a Károlyi-kormány vád alá helyezéséről szóló 
törvényjavaslat. Ha e javaslatot elfogadja  a 
nemzetgyűlés, ami egészen bizonyosra vehető, 
akkor a politikai életben még ma is nagy sze-
repet játszó Lovászy Márton is vád alá kerül. 

A Huszár-kormány lemondásával megindult 
kormányalakítási kombinációkban uj uév került 
bele. Beavatott politikai körökben arról be-
szélnek, hogy Teleky Pál gróf  nyer megbizást 
az uj kormány megalakítására. Teleky Pál 
gróf,  aki a békedelegációnak tagja, ma egyik 
legnépszerűbb politikusa az országnak. Kiváló 
tehetségű és az antant előtt is nagyrabecsüit 
egyéniség, aki talán a leghivatottabb ma arra, 
hogy az ország kormányrudját kezeibe vegye. 

A magyar békedelegáció munkájáról is ér-
keztek ujabb híreink. Érdekes a naueni tudó-
sítás, mely a magyar váíaszjegyzék részleteit 
ismerteti és az a budapesti jelentés, mely arra 
nézve ad felvilágosítást,  hogy a hatalmas mü 
egyes részeit kik szerkesztették meg. 

A magyar válaszjegyzék közgazdasági ré-
szének nyilvánosságra kerülésével bombaként 
hatott a budapesti tőzsdén az, hogy Hegedűs 
Lóránt a válaszjegyzék ezen részében Magyar-
ország részére kötelességei teljesítésére 1926-ig 
moratoriumot kért. 

Londonban szorgalmason dolgoznak a ma-
gyar békeszerződésen, de mint egy párisi tudó-
sításunk jelenti, az csak március végére ké-
szülhet el. 

A magyar kormány mindent megtesz arra 
nézve, hogy a külországokban sinyiódő magyar 
hadifoglyok  mielőbb hazatérhessenek. E célból 
Japánnal is megegyezést létesített, melynek 
érteimében az Oroszországból Japánba mene-
kült 100.000 magyar hadifogoly  hazaszállítása 
rövidesen megkezdődik. 

A gazdasági élet fellendítése  érdekében is 
lázas munkát végez a kormány. Nagy jelen-
tősége van annak a magyar-nemet egyezségnek, 
melynek gyümölcseként Magyarország nagy-
mennyiségű porosz szenet kap gabona elle-
nében. 

Az Apponyi Albert gróf  ellen elkövetett 
állitólagoB merénylet riasztó híre ezereucaére 
elvesztette élét. Egy bécsi jelentéB ugyanis 
arról ad hírt, hogy Apponyi ellen nem követ-
tek el merényletet Londonban, hanem Párisból 
való eiutazasakor a munkások tüntettek a 
budapesti szociálista eltüntetésekről érkező hí-
rek hatasa alatt a magyar delegáció tagjaj 
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ellen és e közben állítólag Apponylt inzultál-
ták. Szerencsére komolyabb baj nem történt, 
sőt valószínűleg ez az inzultus megcáfolást 
fog  nyerni. 

Budapest, márc. 2. 
A magyar válaszjegyzéket a következők 

szövegezték meg: A nemzeti kisebbségről szóló 
részt Apponyi Albert gróf,  Bethlen István gróf, 
Teleky Pál gróf  és Bánffy  Zoltán báró. A 
pénzügyi részt Hegedűs Lóránt, a katonait Láng 
Boldizsár báró ezredes, a haditengerészetit 
Kőnek sorhajókapitány, a mezőgazdaságit Som-
sich László gróf,  a munkásviszonyokról és a 
légi közlekedésről Lers Vilmos báró, a hadi-
foglyokról  Kirchner ezredes, a népszavazásról 
Apponyi Albert gróf  és Teleky Pál gróf,  a 
népszövetségről Magyary egyetemi tanár, a 
határokról Teleky Pál gróf,  a dunai és fiumei 
kérdésekről Bartha Richárd és Lers Vilmos 
államtitkárok. 

Budapest, márc. 2. 
A tőzsdei élet általában rendkívül élénk. 

A valutaüzleteket teljes nyíltsággal bonyolítják 
le. Kosárszámra viszik a tőzsdére az idegen 
valutákat. Általában Budapesten nagyon kere-
sik az idegen valutát és ebben a magyar fő-
város most Bécs előtt van. Most a magyar 
pénz tiz százalékkai jobb az osztráknál. A 
budapesti tőzsdén valutát kizárólag kék pénz-
zel kell fizetni,  az értékpapírokat azonban 
postatakarékpénztári jegygyei is lehet kiegyen-
líteni. Most nyilvánosságra került a magyar 
válaszjegyzék közgazdasági része is, amelyben 
Hegedűs Lóránt nagyszerű ötletei vetett fel. 
Ugyanis Magyarország számára 1926. végéig 
moratoriumot kér, mert most nincs abban a 
helyzetben, bogy beváltsa kötelességeit és az 
antantnak, mint hitelezőnek is érdeke, hogy 
hat évi moratoriumot kapjon Magyarország. 

Páris, márc. 2. 
Londonban azt hiszik, hogy a béketárgya-

lásokat március végén fejezik  be. 
A magyar békeszerződést előreláthatóan 

március utolsó napjaiban adják át a magyar 
delegátusoknak és pedig nem Neuillyben, ha-
nem Maison Lafitteben. 

Arad, márc. 2. 
Rícz Sándor dr. aradi ügyvédet, aki hóna-

pok óta Svájcban (Bernben) működik a hadi-
foglyok  ügyét intéző nemzetközi bizottságnál, 
a magyar kormány megbízta, hogy azonnal 
utazzon Japánba, az ott ievő magyar hadifog-
lyok hazaszállításának megkezdése céljából. 
Oroszországból mintegy 100.000 magyar hadi-
fogoly  került Japán földjére  és most a Japán-
nal történt megállapodás értelmében ezeket 
fogja  a magyar kormány hazaszállittatni. 

— Újra tárgyalják a nagyváradi bünpörtP 
Aradról jelentik: Ide érkezett jelentések szerint a 
nagyváradi bflnpör  Ítéletét Ferdinánd király elé ter-
jesztették. A védők tudvalevőleg kegyelmi, illetve 
újrafelvételi  kérvényt nyújtot tak be s Ferdinánd 
király elrendelte a pör újból való tárgyalásit. 

A magyar kormány javítani akarja 
a bankjegyek árfolyamát. 

Lebélyegzik a koronát. - A tiszai terület klOrltéee. 
Budapesti jelentés szerint Rubinek magyar 

földmivelésűgyi  miniszter egy vasutaB küldött-
ség előtt kijelentette, hogy a magyar kormány 
a legközelebbi időkben lebélyegezteti az Oszt-
rák-Magyar Bank összes jegyeit és ezzel egy-
idejűleg azok névértékét 50 százalékkal leszá-
lltja. 

Ezt a jelentést eddig hivatalosan nem erő-
sítették meg. Tehát minden valószínűség sze-
rint a kormánynak olyan tervéről van szó, 
amelyet meg nem emeltek határozattá. A terv 
megvalósítása valószínűleg még az antant által 
Magyarország számára elószabott végleges 
békefeltételektól  is függ. 

A pénzügyi körök eltérő felfogást  nyilvá-
nítanak erről a financiális  rendszabályról. Az 
egyik vélemény Bzerint a bankjegyek értéké-
nek felére  való leszállítása csak akkor hozhat 
eredményt, ha a bankóprést többé nem veszik 
igénybe. Különben ez a rendszabály sem ér> 
semmit. A másik vélemény szerint a bankje-
gyek felére  való lebélyegzése minden esetre 
csökkenti a forgalomban  lévő papirpénzmeny-
nyiséget és megszünteti annak inflációját.  Kö-
vetkezésképpen a magyar korona értékemelé-
sét idézi elő. 

A tervezet szerint az összes bankjegyeket 
ugy bélyegzik le, hogy a bélyegzés után név-
értéküknek csak felét  fogják  képviselni. Az 
ngy koronás tehát 50 fillért,  a 20 koronás 10 
koronát. 

Ez a rendszabály valószínűleg Magyaror-
szág lakosságának foldmiveléssel  nem foglal-
kozó részét keményen fogja  sújtani és az egész 
gazdasági élet számára bizonyos veszélyt jelent, 
ha azonban a rendszabályt sikeresen végre-
hajtják, ugy bizonyára a korona árfolyamának 
javulását fogja  eredményezni. 

A dunai hajózás. 
A dunai forgalom  március elsején megnyilt. 

A nemzetközi Duna-bizottság már meg is al-
kotta Budapesten egész szervezetét és a hajó-
zás szervezését. Budapesten Anglia és Francia-
ország külön-külön kereskedelmi képviselősé-
geket fognak  felállítani. 

Bajorország is siet Budapestre egy keres-
kedelmi képviselőséget küldeni, hogy balkáni 
forgalmát  zavartalanul lebonyolittathassa Buda-
pestig. Az angolok a maguk részéről nem igen 
örvendenek a német terveknek, a magyar kor-
mány pedig a dunai forgalom  és Budapest 
jelentőségének emelésére a külföldön  kereske-
delmi képviselőségeket fog  szervezni. 

Hivatalos jelentés. 
1920. február  27. A Tiszán inneni magyar 

területek kiürítése zavartalanul folyik.  25-én 
este a román csapatok Bajvarju, Lápostó, 
Nagyrakonya, Kisrakonya, Koudoki, Kenderes, 
KunBzentmárton vonalon állottak. 

Főhadiszállás. 
—• Az egyesült államok és a magyar 

béke. A Petit Journal biztos forrásból  közli, 
hogy az Egyesült Államok megváltozott maga-
tartása, a magyar békedelegációnak adandó 
válasz, az adriai kérdés és a török béke kér-
désesében, befolyásolja  a legfőbb  tanács hatá-
rozatainak ösBzeségét, 
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Az igazi béke hangja. 
Nitti olasz miniszterelnök, aki szintén részt 

vett a londoni béketanácskozáson, egy újság-
író előtt a világpolitika helyzetéről a következő 
érdekes nyilatkozatot tette: 

— Tizenöt hónap óta elfelejtjük  a békét 
csinálni. Abban a reményben élünk, hogy se-
gítség jön majd Amerikából és Európa ma is 
súlyos helyzetében nem gondol arra, bogy ki-
vétel nélkül összes lakósainak munkájára szük-
ség van. Idáig ugy éltünk, hogy nem vettük 
Bzámitásba a háromszázmillió németet, osztrá-
kot, magyart, oroszt éB törököt, akik munká-
juk és földjük  termékeivel nélkülözhetetlen 
munkatársai Európa újjáépítésének. És mi fog 
törtenni ? Amerika megtagadja nekünk a hitelt, 
nem számithatunk csak saját magunkra. Véget 
kell vetni i.nnak a politikának, amely még ma 
ÍB, tizenöt hónap utan fönnáll,  hogy ellenség-
nek tekintünk több miut háromszázmillió em-
bert. Nem tudunk bizalmat kelteni, mert nem 
tudjuk megcsinálni a bekét. — Legaiabb annyi 
bátorság kell a bekehez, mint amennyi kell a 
háborúhoz. El kell tudni felejteni  bizonyos sze-
szélyeket es meg kell elégedni azzal, bogy 
győztünk. Szembe kell nézni a valósággal es 
nem szabad szavakkal kifizettetnünk  magun-
kat. Egész Európa osztatlan békeje és a helyre-
állott termelés — ez az egyetlen eszköz, bogy 
újjászülessünk. 

Az Oltáregylet műsoros délutánja. 
Csíkszereda, március 5. 

A helybeli Oltáregylet március 4-én dél* 
után 6 orakor a polgári leanyiskola nagy ter-
mőben a közönség igen nagy reBzvéte:evel es 
legmelegebb erdeklödese mellett tartolta meg 
Bzokásos bavi müBoros délutánját. 

Elismerés a kiváló rendezőknek, kiknek ér-
deme, hogy az egylet műsoros dé utanjait be-
vezették, a közönseggel megszerettettek amel-
lett, hogy ezáltal ritka Bzellemi es műélvezetet 
szereztek a kellemessegeket meglehetősen 
nélkülöző közönségnek. 

Az eddigi műsoros délutánokból megálla-
píthatjuk, hogy Csikszereda uiagua zenti kul-
turavai bir es fontos  közerdeket képez, hogy 
ez minden alkalom megragadásaval fejlesz-
tessék. 

A közönség minden jóra és kellemesre 
kapható. Ezúttal is szívesen honorálta a bajos 
rendezők, Aczel Ödönné, Löiflar  Marcellne, 
Nagy Margit, Fejér Ella és Vegh Irén úrnők 
fáradozásait,  akik a műsoros délutánok eddigi 
törtenetében a legszebb lapokat foglalták  ei. 
Fáradozásaiknak igen nagy erkölcsi es anyagi 
Bikere volt. Mar maga a műsor oly körülte-
kintően volt összeállítva, hogy eleve biztosí-
totta a legteljesebb Bikert. 

A hálás közönség, amint mondani szokták, 
omlott be az ajtókon s csakhamar zsúfolásig 
megtelt a leányiskola nagyterme. 

Mindjárt az érdeklődés központjába került 
a műsor első száma, dr. Tauber Józsefaé  uruő 
zongorajátéka, ki Schopin: Cis moll Impromiu 
darabjat brillians technikával, a tőle megszo-
kott biztos fölénnyel  és mély átérzéssel adta 
elő. Kiváló játékával zajos sikert és elismerést 
aratott. Megsugjuk, hogy küiön még a rende-
zésért is elismerés illeti, bár ezt eddig titok-
ban tartottuk. 

Biró Benedek Ferenc-rendi szerzetes a ke-
resztényszocializmus jegyében a nők hivatásá-
ról tartott fenkölt  gondolkozású, rendkívül szel-
lemes beszédet. A közönség megértette nemes 
intencióit és elismeréssel volt a magas szó-
noki képességek iránt. 

Igen kedvelt szám volt Qözsy Jolán éneke 
nővére, Qözsy Margit zongorakisérete mellett. 
Jó hírüké; már előre hallottuk és most ezt 
megerősítették. Kellemes megjelenés, tisztán 
csengő hang. biztos játék mind oly előnyös 
tulajdonságok, melyek kiválóan alkalmasak a 
közöáBég meghódítására. Az ifjú  művésznők 
tudásuk legjavát adták, amiért a tapsok tapsa 

és orkánja zudult rájok. Ugy kell nekik I Meg-
érdemelték. 

Becze György szavalata betegség miatt 
sajnálatunkra elmaradt. 

Cellón Sprencz György gyönyörködtette a 
közönséget. Kiváló zenei érzéke, mély átérzese 
és kitűnő technikája a közönségre mély ha-
tást tett. 

Mayer János főgimn.  tanár Schubert: Ave 
Mariáját szives volt az ó behízelgő, kellemes 
hangjával elénekelni. Hangjával kitűnően bá-
nik és dr. Tauberné urnö lágy zongorakisérete 
méltóan kiegészítette az elért nagy sikert. 

Végül Beyer: Die Fahnenwacht cimü da-
rabját Gözsy Margit zongorán adta elő. A ne-
héz darabban alkalma volt kiforrott  zenei 
készségét és tehetségét bemutatni. Igen sok 
tapsot kapott. 

A műsoros délután tehát a legszebb sike-
reket ezúttal aratta. Az erkölcsiek mellett az 
anyagiakban is rekordot értek el, mennyiben 
a közönség önkéntes filléreiből  1081 korona 
gyűlt be. 

Hisszük, hogy a jövő még szebb remények-
kel kecsegtet. 

Emlékezések. 
Irta:  T.  Nagy  Imro. 

Ezelőtt majdnem két évtizeddel a .Csík-
szereda" cimü heti lapban „Csíkszereda ősko-
rából" cim alatt megkezdettem volt régi vissza-
emlékezéseimnek apró feljegyzeseit.  Közléseim 
akkor félbeszakadtak.  A kik olvasták, máig is 
hivatkoznak azokra s előforduló  alkalmakkal 
kíváncsian tudakozzák a folytatást.  Folytatni 
nem tudom, mert ugy a hírlapi közlések, mint 
a nyomda alá előkészített kéziratok a viszon-
tagságos idők alatt elvesztek B azoknak csak 
egyes töredekeit sikerült a szemétdombokon 
szekérszámra összehordott papirosok közül ki-
halászni. Az irodalom éppen semmit sem ve-
szített miattuk, sót hitet tehet ra akárki, hogy 
a világtörténet sem lett Bzegényebb. Azonban 
a fi  ital nemzedék találhat némi szórakozást a 
regi idők hagyományainak felemlegeteBében. 
S ha nevet is rajtuk, de módjában áll egy fél-
szazad haladasát fontolgatni  s azt is megálla-
pítani, hogy e félszázad  nemzedéke eleget mun-
kált-e a művelődés gyarapítására. 

Az összetákolt iratokból a Szerkesztő ur 
engedelmével, néhányat közlők. Ha néhol ne-
vek is fordulnak  elő B talán egy kis poétika 
licencia trefas  megjegyzésre ragad, ne méltóz-
tassék azt zokon venni, mert Bérlő száudek 
teljesen ki van zárva. 

Ha valaki jobban emlékezik némely dol-
gokra B azt velem közli, a legkészségesebben 
helyreigazítom közléseimet. 

*  * 
* 

A tanács. 
A szeredai régi városházának hü másolata 

a zsögödi faluháza,  a meddig ugyan az is már 
roskatag állapotában fenn  bír állaui. Jól tenné 
a polgármester, ha most még ideje korán le-
fotografáltatná  a zsögödi hazat s kifüggesz-
tené a tanácsterem falára,  hogy a késő utókor 
emlékezzék a régi városhazra. Ennek csak a 
fele  tréfa.  Jól emlékszem arra az akkor elég 
impozáns épületre, melynél különb akkor az 
egész utcában nem volt, kivéve a papházat. 
Gyermekkoromban sokszor elcsitkóztam Sze-
redaba gabonaárulni s ha a veletlen ugy hozta, 
hogy a városház előtt állottunk meg a szekér-
rel, egyik kedvtelésem volt az előttem nagy 
pietásuan áliott épület körül leskődni. 

Alatt a földszinten  Urmószetesen pálinkát 
árultak s nyári időben a leszakadt sarka miatt 
nyitva tartott ajtón jól lehetett látni a feltett 
kalapokkal s minden szájban pipával álldogáló 
es jövőmenő falusiakat,  a kik rendre egy-egy 
porciót hörpintgettek A padozat agyagos volt 
s mikor újra tapasztották, a beBŰtó napfényben 
olyan fenyesen  csillámlott ki az útra! 

A tanács az emeleten volt, hova egy laj-
torján másztak fel  a törvényes urak es tör-
vénykező felek.  A tanuk és panaszlott falusiak 
a tornácon tartózkodtak s oda kikönyökölve 
töpdöstek le az alól járókelőkre. Onnan hoz-
ták le a hiteles vékákat a falusiak,  kik nem 
akartak az EróSB Antal ablaka alatt állott 
kővékában merni, 

A mostani városhás a 60-as évek végén a 
réginek helyén épült. Sok ideig a tanács es a 
rendórkap tányság csak a kaputól jobbra levő 
két földszinti  szobát foglalta  el. A haz többi 
része bérbe volt adva. Mikor a kir. tor-
vényszék Somlyóról Szeredaba került, sokáig 
a városház épületében volt elhelyezve. Kesobb 
az adófelügyelóség  székelt az emeleten. 

Udvarán rakáson állottak az árus padok, 
kecskék, a pogácsás ós cigány-pecsenyes asz-
talok, melyek heti- ós országos vásárok alka,-
mával a piacra kerültek. Minden trunkuşnak 
joga volt ahhoz, hogy ilyen szükségleti felsze-
reléseit a városház udvarán tarthassa, de vi-
szont a várobi tanácsnak is meg volt az a joga 
hogy gyűlések alkalmával ezen padokot és 
kecskéket a tanács terembe vitethesse. Kép 
viselőtestületi gyűlések alkalmával ezen pado 
kon ültünk az előbb emiitett földszinti  szoba 
ban, mely akkor gyűlés ,terem" s egyúttal 
polgármesteri, tanácsosi ós jegyzői iroda volt 
sót nyugvó óráikban a két rendőr is elfért  ott. 

Örök időkön át Erós3 Elek volt a város 
főbírája,  majd polgármestere és Orbán Jáno.-, 
a rendőrkapitánya, azok az évek, melyek alatt 
közben Csekme Ádám és Lázár Domokos pol-
gármesterek ós Fi-cher Konrád rendőrkapitány 
voltak, csak átmenetinek nevezhetők, mely 
alatt EróSB Elek kir. törvényszéki irodaigaz-
gató volt. 

A városi képviselőtestületet a trunkus pol-
gárelem, néhány kereskedő és vállalkozó viri 
lissel alkotta. Azon idők kezdetén a legutolsó 
virilia tag alig fizetett  20 frtnál  több adót. 
Engesztelhetetlenül gyűlölte a trunkus polgár 
a virilist s ha ez a gyűlésen szólni talált, azt 
lehurrogta s fitymálva  kérdezte, hogy mit akar 
a „jövevény" ? Becze Antal, a vármegye alis-
pánja, a városban ház- ós földbirtokos  sokszor 
hagyta boszuson ott a képviselőtestület gyű-
lését, mert „jövevényének titulálta valamelyik 
szájas trunkus, a ki a gyűlésen feltett  kalap-
pal s pipával a szájában hadonászott a „jöve-
vények" ellen. Ilyen alkalommal az elnöklő 
polgármester hiába figyelmeztette  a hadoná^zót, 
hogy „vedd le a kalapodot s hallgas te sza-
már!" vagy „takarodj ki, te marha l - mert az 
ilyen udvarias figyelmeztetésnek  alig volt fo-
ganatja, azért a gyűlés tovább folyt,  minden 
sértődés és fennakadás  nélkül. 

Néhai jó Jakab József,  a jegyző, készen 
megírva hozta a jegyzőkönyvet, azt pontonként 
„tárgyaltuk", de a mi meg volt írva, az meg-
írva maradt, mert mikor alispáni rendelet volt 
szőnyegen, akkor a trunkusok a disznópásztor 
ügyét tárgyalták, aki reggel későn kel fel  s 
nem is kürtöl, mikor iskolaügyről volt szó, 
akkor András deákot, a harangozót szidták, 
hogy tegnap kéBŐn harangozott délre, vagy a 
miatt szóuokoltak egyszerre tizen is, hogy a 
.vészen" rossz az ut s a „borvíz utján" tiem 
ásták ki a sáncot. A polgármester egy-egy 
pillanatra leszidta és lecsendesítette a lármá-
zókat s akkor egy más tárgy következett. A 
jelenet ismétlődött egész addig, mig egyszer 
a polgármester kijelentette, hogy „vége a gyű-
lésnek, hazamehettek I" A jegyzőkönyvben egy 
jotta sem változott. A tagok kimenet még 
egyszer figyelembe  ajánlták a disznópásztort, 
a harangszót, meg a rossz utat s azzal béké-
sen pipázva haza mentek. 

Pedig az az idó már túlesett azon, mikor-
ról egy ravasz anekdota a következő párbe-
szédet örökitette meg: 

(A város atya beszól az ablakon): 
— Jöjjön sógor a tanácBbal 
— Megyek, csak a bocskoromat kötöm. 
— Minek köti fel,  — én is mezítláb va 

gyok. 
A tanács legelső és legszentebb feladata 

volt, hetivásárokon ellenőrizni, hogy nyáron 
délelőtt tí, — telen 10 óráig az idegenek sem-
mit se vásároljanak, mert eddig az óráig a 
vásárlás előjoga a helybeli trunkusoknak volt 
fenntartva.  A trunkusok vásárigónye nagyon 
keves lévén, a „beállásig" pangott az üzlet. 

A rendőrség fóhivatasa  a falusi  kutyák üi-
dözeseben merült ki, melyek a vásáros szeke-
rekkel cellengtek be a varosba. Sokszor for-
mális hajlóvadaszatot rendezett a kapuany s 
a kutyákat futtában  lőttek le a nyílt utcákon. 

(Folyt, köv.) 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eljegyzés. Mezei Domokos (Madaras) 

és Fodor Rózsika (Vacsárcsi) jegyesek. 
— Ellopott kinostári lovak. Tegnap 

éjjel Imre József  csiktaploczai lakóstól az is-
tállóból ismeretlen tettesek két román katonai 
kincstári lovnt, melyek használatra és tartásra 
voltak kikölcsönözve, elloptak. Hogy a lopás 
kinek a kára lesz, azt nem tudhatni. A nyo 
mozás folyik. 

— Tttz. Tegnap éjjel Zsögödön Ritz Antal 
csíkszeredai pénztigyigazgatósági irodaigazgató 
lakása tlizet fogott  és csakhamar lángba borult. 
A tüzet sikerült lokalizálni és gyorsan eloltani. 
Az épület egyrésze megmaradt. Ritzl Antal kára 
circa 30.000 korona. Minden ingóságát elvesz-
tette. Az épület a Nagy Lajos tulajdona. 

— Halálozások. Bartalis Ágoston nyűg, 
főszolgabíró  neje született Pál Irén folyó  évi 
március hó 4-én tüdógyuladáBban elhunyt. Ha-
lálát férje  és eg;y kis gyermeke gyászolja. 

— Csikizeutimrei Antaift'y  Gábor budapesti 
táblabiró Füzesabonyon hivatalos kiküldetés 
közben spanyolnáthában hirtelen meghalt. An-
talffy  Gábor sok ideig működött a csikBzeredai 
törvényszéknél. Kiváló biró és igen rokonszen-
ves egyéniség volt az egész vármegyében. 
Halálat felesége  csiktaploczai Lázár Ilonka, 
Sándor és Gábor fial  és Magduska leánya, 
valamint igen előkelő rokonság gyászolja. 

— özv. Muzsnay Pálné szül. Király Laura 
86 éves koraban február  hó 23 án Mezópaniton 
elhunyt. A ritka magas kort ért úriasszony 
halálát siettette leányának, lemhényi Zsigmond 
Ferencné szül. Muzsnay Jolánnak váratlan el-
hunyta, ki február  hó 21-én adta vissza lelkét 
Teremtőjének. A kettős csapás egyszerre érte 
Muzsnay Pal ref.  lelkész, Muzsnay Gáza fó-
erdótauácsos és dr. Muzsnay József  családját. 
A közönség részéről a mélyen sújtott és köz-
tiszteletben álló dr. Muzsnay-család iránt igen 
nagy részvét nyilvánult meg. 

— Botár Vitosnó szül. Nagy Ágnes folyó 
hó 2-án, 62 éves korában elhunyt, Taploczán. 

— Tea-estely. A csíkszeredai iparos nő-
egylet folyó  évi március hó 13 án tartja má-
sodik összejövetelét, a Hutter termeiben, a 
következő műsorral: 1. Nyitány: Miczi M.ska 
zenekara. 2. Felolvasást tart Kövér Sándorné 
egyleti titkár. 3. Tündér tánc, lejtik VVeigel 
Ilonka, Miklós Rózsika, Dóczi Anna, Adam 
Rózsika, Ambrus Kató, Popper Erzsike, Man-
del Ilonka, Csi6zér Rózsika, Mandel Marcsa. 
Salamon Manczi. 4. Müdalokat énekel Szabó 
Irénke, kiséri Miczi Miska 5. Szaval Borbáth 
Irénke. 6 Zene duett, játszák Takács Karoly 
és Gáspár LajoB. 7. Monolog, előadja Smidt 
Amáli. 8 Énekel Vákár Vi'mos szinmüvész, 
kiséri Miczi Miska zenekara. Kezdete este 8 
órakor. A vigalmi bizottság kéri a nőegyleti 
tagokat, hogy adományaikat szíveskedjenek 
13 án d. u 2 órától kezdódóleg a Hutter ét-
termébe küldeni, ahol azokat a beosztott ta-
gok át fogják  venni. Belépő díj személyenként 
10 korona. Tánc reggelig. Felülfizetéseket  kér 
és hirlapilag nyugtáz a rendező bizottság. 

— Csak a könnyebb oldalát. London-
ból jelentik: A magyar kormánynak a béke-
szerződésre tett észrevételei tanulmányozása 
után, a legfőbb  tanács elhatározta, hogy csak 
a legfontosabb  kérdéseket tárgyalja, mlg a 
többit a nagykövetek tanácsának engedi át. 

— Hétfőtől  kezdve a gyufa  — mono-
pólium. Értesülésünk Bzerint március 1-ével 
egész Erdély területén megszűnt a gyufa  sza-
badforgalma  és ez a cikk most monopóliummá 
vált. A közönség egyelőre jól fog  járni a gyufa 
mouopólizásával, mert állami egyedárusági cikk 
minőségében eladási ára dobozonkint 1 ko-
rona leBZ. 

— Egy tüzkárosult tanitó felsegitése. 
Amint annak idején hírül adtuk, Weger Fe-
renc csikmindszenti kántor-tanítónak csaknem 
minden vagyona, gazdasági épületei és állatai 
a tűz martalékává lettek. A sorsüldözte, tönkre-
ment derék kántor-tanító iránt, kinek nagy 
családja van, mindenfelé  meleg részvét nyil-
vánult meg B már eddig ia igen sokan Biettek 
önkéntes adományaikkal a tüzkárosult felsegi-
tésére. A derék tanitó felsegitesét  mi is a kö-
zönség meleg figyelmébe  ajánljuk azzal, hogy 
kétszer ad, ki gyorsan ad. Adományokat la-
punk szerkesztősege is elfogad.  Egy gyűjtő ív 
a csíkszeredai állampénztárnál van kitéve. 

I 
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FOGORVOS P 
Rendel naponta délután 2—6 óráig, t 

Csíkszereda, Mikó-utoa 34. BEám j 

n @ ¥ HÁ&e 3 szoba, konyha stb. 
e a & i s e l e s y & t o e l a & é . 

Csiksomlyon, Brassai Károlynál. 
2— 

ELADÓ a KossüÜi-ütcaban, a városház közelében 
e g y t e l e k . 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Sz. 1—1920. 

Hirdetmény. 
A kászonjakabfalvi  közbirtokosság 

nevében közhírré teszem, hogy a Kászon-
jakabfalva  község II. határrészében fekvő 
s a kászonjakabfalvi  közbirtokosság tu-
lajdonát képező 1289. k. hold íerüietü 
„Kútfő"  havasának összes kaszáló és 
legelő területe folyó  1920. évre a 
Kaszonjakabfalva  községházánál 1920. 
evi március hó 14-én délelőtt 9 
órakor megtartandó nyilt árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog adat-
ni. — Kikiáltási ár 15.000 (tizenötezer) 
korona, mely összegen alul nem fog 
bérbeadatni. 

Árverezni szándékozók 2000 (kettő 
ezer) korona bánatpénzt kötelesek az 
árverés megkezdése előtt lefizetni. 

Egyéb feltételek  a birtokosság ve 
zetőségénél megtekinthetők. 

Kászonjakabfalva,  1920. évi február 
hó 25-én. 

Csiki András, 
közbirt. elnök. 

Szám 187-920. 
jző. 
Árverési hirdetmény. 

Gyimesközéplok község tulajdonát 
képező korcsmaházat és mellék-
épületeit 1920. évi március hó 
18-án delelőtt 10 órakor az oda en-
gedélyezett korlátlan kimérési jog gya-
korlásával együtt május 1-től kezdődő 
joghatállyal 3 évre nyilvános árverésen 
bérbe adja. — Kikiáltási ár 1000 kor. 
Árverési feltételek  hivatalos órák alatt 
a jegyzői irodán megtekinthetők. 

Oyimesközéplok, 1920. évi február 
hó 26-án. 

Elöljáróság. 

Egy teljesen uj hálószoba beren-
dezés azonnal eladó. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

Van szerencsém a nagyérdemű közön-
ség szives tudomására hozni, hogy Csík-
szeredában, Apafii  M.-utca 36. sz. a. 
már 30 éve fenálló  és jó hirnévnek ör-
vendő a s z t a l o s xxvCüa.elT'et 
atyám elhalálozása után átvettem és azon 
az alapon, mint 1—4 

ÉPÜLET- ÉS BÚTOR 
ASZTALOS MŰHELYET 

tovább vezetem. Elvállalok a szakmába 
vágó mindennemű munkát ízlésesen és 
a legszolidabb áron. — Tisztelettel: 

FILÚ ÁRPÁD, épület- és bútorasztalos. 
F r í m 

% SZESZ ÉS SZESZESITAL ffr 
% KIMÉRŐK FIGYELMÉBE! 

Csikszereda r. t. város Mikó-utoa 22. SE. 
Hí alatt szesz és szeszesitalok nagyban és 

hiosinybeni k i m é r é s é t m e g n y i t o t t a . ^ 

állandóan raktáron tar t : 

3Ş szavatolt 96°-os baróti szeszt, valamint ^ 
f ţ  rum, cognac, ezilórium, borseprő As Şţ 

mindennemű likőr féléket.  Şţ 
Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű J ţ 
gyári összeköti etéseim vannak, módomban ţ â 

- s van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, c » 
2 minőségben pedig a legmesszebbmenő igé- í j 
» > nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt-
* 

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

^ Szántó Ernő üzletvezető, £ 
«

Csikszereda, Mikó-utca 22. szám. í j 
2-52 ff 

[alíBlilBl EJZ1!3 EM!3 fgJălSliBiaaifrâăwlEl 

Értesités! 
Rpfi  erdélyrésii üatorgyár r. t. 

OZtJKtJiy ntíll Marosvásárhelyt, 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

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

ugyanitt felvétetnek.  50—60 fi 

Agrár takarékpénztár r. t. fiókja  |j 
= Csikszereda. HTZI^I |j 

A tavaszi idényre már most ajánljuk következő 

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

fagerendelyü  ekét, 
2 és 3 tagu acélboronát. 

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Sepsiszentgyörgy. 3 - 8 
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10. BBálft. 

Eladó egy másfél  éves symen-
táli bika. özv. Mihály Ferenc-

nénél, Csíkszeredán. i_a 

Újonnan átalakított mümalmom 
ban elvállalok bárminemű ]0 

BABONA KIÖRLÉSÉT. 
Készítek kenyér-, finom-

lisztet és grizt. — Az örléyek 
pontosan és gyorsan eszközöltetnek. 

P A P P K Á R O L Y , 
Első oslkszcredal honger-mümalom tulajdonosa. 

fi 0 N 0 
4> 
X 
S ti 

9i <ö 
ti 
(D 

Olosó árak, szép tiszta munka. 
Nöi- és ferfiruhák,  szövetek, sely-
mek, csipkék, függönyök  etb. fes 
tesét , valamint vegytisztitáaát, 
továbbá gaílérok, kézelők és 
mindenféle  fehérnemüok  mosá-
sát és vasaiásat elváiiaija a 

Marosvásárhelyi Kristály (jó'zmosóoár 
és vegytisztító intezet. 1-3 

Felvételi hely es kepviselet: 

divatáru üaletóben, Csikasereda. 

F  X I 

Tisztelettel van szerencsém értesíteni, Csikvármegye kö-
zönségét, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a. egy a 
modem technika követelményeinek teljesen megtelelő 

épület- és diszmű-bádogos műhelyt 
rendeztem be. Elvállalok különösen toronyfödeseket , 
amelyhez saját hordozható álványom van, továbbá min-
dennemű konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről költségvetést és tervet díjtalanul 
készítek. —' Szíves pártfogást  kér, kiváló tisztelettel: 

BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmü-bádogos, Csíkszeredában. 
Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek 1 Jutányos árak! 

MEGHÍVÓ. 
A ee@r©sgF<£«Báslt©gy£ Safetiák  ©e ©as©g©lF0& SB©T©tfeeaet'« 

XXIII. évi rendes közgyűlését 
1920. évi március hó 14-én (vasárnap) délután 2 órakor tartja az 

alszegi róm. kath. iskolában. 

P o n t o s Ir lezolgréLiá,©. 

REGATUL ROMANIA. 
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC. 

88—1920. 
Publicatiune. 

Proiectul bugetului Ciuc pe anui 
1920 fiind  terminat, iu decurs de 15 
zile dela data publicarei este espus spre 
vedere publica in localul subprefecturei. 

Mercurea Ciuc, la 22 Februarie st. n. 
1920. 

Dr. Urdea, 
3—8 Subprefect. 

REGATUL ROMANIA. 
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC. 

68. szám. 
1920. 

Háztartási alap 1920. évi költségvetése. 

Hirdetmény. 
Azzal teszem közzé, hogy az elő 

irányzat a vármegyeház kiadóhivatalánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthető és 
15 nap alatt hozzám szó- vagy Írásbeli 
felebbezés  előterjeszthető. 

Mercurea Ciuc, 1920. évi február  hó 
22-éa. 

Dr. Urdea, 
a -8 Bubprefect. 

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság  jelentése a szövetkezet 1919. évi 
működéséről s az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak  a felmentvény  meg-
adáaa. 

2. Intézkedés a jótékonycólra száut 5 százalék hováforditásáról. 
3. Igazgató választás. 
4. Indítványok. 
Hi a közgyűlésre a szavazat képes tagok nem jelennek meg a közgyűlés 

határozatképességéhez megkívántató számmal, ezen közgyűlésen nyolcad napra 
újra közgyűlés hirdettetik, mely tekintet nélkül a megjelent tagok számára határoz. 

Tagok száma 107. 
Szárhegy, 1920. évi február  hó 26 án. 

Az igazgatóság. 
Vagyon. MERLEG- SZÁMLA. Teher. 

e 
«a 0 eo 

T á r g y j. Korona fillér 

1 Pénzmaradvány — — - 7119 79 
2 Fizetctlou törzsbetét — — 2634 05 
3 Yáltókölcsön — — - li 71)312 
4 Folyó számla — — — 1 24294 81 
5 , Folyó számla kamat — - 569 30 
6 Haaikölcsön — — — ii 1071 40 

i 115001 35 

ü 
. ?,  1 

T á r g y Korona fillér 

1 Takarékbetét — — — — j 91089 8D 
2 Törzsbetét — — — — 14300 
3 Törzsbetét kamat — — — | 377 56 
4 Tartalék alap — — I 6627 47 
S Fizetetlcn 10% os tflkeii»ai»i»dó 39!) 14 
b Nyereség i 2207 38 

í 3 ^ 115001 35 

Szárhegy, 1919. évi december hó 31 én. 
Ferencz József  s. k., Ferencz Tamás s. k., Szopos László s k., 

pénztáros. v . igazgató. könyvelő. 
Ezen mérleget alattirtak megvizsgáltuk a könyvekkel tételről-tételre összehason-

lítottuk s azokkal mindenben megegyezőnek és pontosnak találtuk. 
Szárhegy, 1920. évi február  hó 26 án. 

Ferencz Gergely s.k., Id. Ferencz József  s.k., Ferencz István s.k., Cimbalmos András s k 
f b -  t RB- ib. tag. fb.  elnök. l b . tag. lb. tag. fb.  elnök. 

Sz. 2092—919 
ai. 

Hirdetmény. 
Özv. Balázs Bélánó állatorvos neje, 

lakott Gyergyószentmiklóson, időközben 
ismeretlen heiyre költözött. 

Felkéretik, hogy a saját érdekében 
tartózkodási helyét és lakás címét 
Csikvármegye alispáni hivatalával kö 
lOlni szíveskedjék 

Csíkszeredán, 1920. évi március 1 én. 
Dr. Urdea sk., 

subprefect. 
Nyomatott Vákár könyvnyomdájában, CaiküiMábüT 

I Jó karban levő 
cséplőgarniturákat, fűkaszálókat, 
aratógépeket, vetőgépeket és más 
gépeket keresünk megvételre 

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Sepsiszentgyörgy. 

Owwnt: CqmbMH. 




