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POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALM1 HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Vákár L. könyv- éa papirkereskedése Csíkszereda, 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
7alamint hirdetések és előfizetési  dijak is küldendők. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Választások. 
Csikszereda, április 23. 

Az erdélyi román nemzeti párt meg-
bukásával Avarescu tábornok került a 
román kormány élére s vele az ó-ro-
mániaiak vették át kormányhatalmat. 
Az erdélyi románokból csupán Ooga 
és Teszlován Oktavián, aki bélbori, 
kaptak miniszteri tárcákat, mert szembe-
helyezkedtek az erdélyiekkel. 

Avarescu első dolga volt a munka-
képtelen parlament feloszlatása,  az uj 
választásoknak május végére való ki 
irása éB ami a legnagyobb érvágás volt 
az erdélyi románokon, a kolozsvári kor-
mányzótanács, jobban mondva mellek-
kormány feloszlatása.  Avarescunak ezek 
a radikális intézkedései az egység 
nevében történtek, de a gyakorlatban 
erös széthúzást és nagy ellentéteket 
okozott, mert az erdélyiek csak ugy 
képzelik el az egységet, hogy az 
államhatalmat kizárólag ők gyakorolják 
és a politikát ők képviseljék. Az össze-
kapott román pártok jövő magatartá-
sára döntő fontosságú  lesz az ápriiis 
24-én Gyulafehérváron  tartandó gyülös, 
melyet Maniu Oyula volt kormányzó-
tanácsi elnökkel élén a megcsappant 
erdélyi román nemzeti párt tart. 

Az Avarescu feltal  elrendelt válasz-
tások közelednek. Az erdélyi román és 
szász sajtó megütötte a nagy dobot. A 
magyar sajtónak csak egyrésze foglal 
kőzik a választásokkal, főként  az a része, 
mely a megalkuvás politikáját hirdette 
már az első percbea s magyarnak és 
székelynek tolva fel  magát, egy pir 
emberllkkel, de választók nélkül, kép 
viselői mandátumot és „bizalmat" sze-
reztek. ök az erdélyi magyar és szé-
kely nép képviselői, kikről ezt mindenki 
tudja, csak éppen a magyar ós székely 
nép nem ismeri őket, mert a verebek 
is csiripolják, hogy a minap lefolyt  vá-
lasztásokon a magyarság és székelység 
teljesen távol tartotta magát a szava-
zástól és igy soha nem látott követeit 
nem volt szerencséje megismerni. 

Az erdélyi román nemzeti párttal 
paktáló ezek az álmagyarok hangosan 
követelik a magyarságnak a választá 
sokban való teljes részvételét. De van 
más hang is. Bgy pár lapban olvastuk, 
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hogy a magyarságot és székely népet 
egy nagy kongresszusra kellene össze-
hívni, hol közös érdekeiket és teendői-
ket megbeszétaék. 

Az eddigi jelek szerint a magyarság 
és főként  a székelység a mai kül- és 
belpolitikai viszonyok között egyáltalá-
ban nem óhajt eddigi magatartásán vál-
toztatni. Nem óhajt a választásokon 
ezúttal Bem résztvenni, sőt a mai ostrom 
állapot és cenzura mellett kongresszust 
sem óhajt tartani. 

A mi tájékozódásunk szerint az er-
délyi magyarság és székelység általános 
magatartásában csak akkor várható vál-
tozás, ha a magyar békeszerződés vég-
érvényesen publikálva, a magyar béke-
delegátusok által aláírva és a magyar 
nemzetgyűlés által elfogadva  lesz. Ha 
ez megtörtént, bármit tartalmazzon is a 
békeszerződés, további elengedhetetlen 
követelmény volna az ostromállapot 
megszüntetűse és u cenzura eltöriese, 
mely nélkül egy székely ember sem 
mondhatja meg véleményét és meggyő-
ződését abban a tudatban, hogy csele-
kedeteiért és szavaiért nem kell meg-
büuhödnie. 

Arról mi nem is beszélünk, hogy a 
képviselőválasztók névjegyzékei nem 
hivatalból, hanem jelentkezések szerint 
állíttattak össze s miután a székelység 
köztudomás szerint sehol nem jelentke-
zett és nem kérte a választói névjegy-
zékbe való felvételét,  a jelenleg érvé-
nyes névjegyzékekbe vajmi kevesen 
lehetnek felvéve.  Ily körülmények kö-
zött a választásokon a székelység, ha 
még akarna se tudna általánosan meg-
nyilatkozni. 

E helyzetkép mellett, ha időközben 
változás nem történik, az álmagyarok-
nak gazdag aratása lehet. 

AB Uj Világ nagygyűlése Kolozsvárt. A 
Kolozsváron megjelenő Uj Világ szerkesztősége' áp-
rilis 28-ára nagygyűlést hivott egybe, melyen a ma-
gyarságnak és székelységnek az aktiv politikában 
való részvételét akarja kimondani. Az Uj Világ még 
egyszer a részvétlenség legteljesebb jegyében Nagy-
szebenben tartott egy kis gyűlést, de annak ered-
ménytelensége nem riasztotta el őt attól, hogy most 
egy uj, mandátum biztosító gyűlést hívjon egybe. Az 
Uj Világ nem illetékes egy ilyen gytilés összehívá-
sára s bizonyára az egész székelység erélyesen tilta-
kozik az ellen, hogy az ő nevében rola és nélküle 
határozzanak akarnok és konjukturapolltikusok. A 
gyűlésről egyébként Itt jóíormán senki sem tud és 
egészen bizonyos, hogy a székelységnek ezúttal igen 
messze lesz Kolozsvár kincses városa. 
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Kéziratok nem adatnak vissaa. 
Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n ssámittatnak 

Apponyi az aláírásról. 
A „Times" egy bécsi lap Apponyi interv-

juiát közli a megfelelő  kommentárokkal. A 
„Times" azt jegyzi meg, hogy nem az Apponyi 
egyéni állásfoglalása,  hanem az a fontos,  hogy 
milyen álláspontra helyezkedik a magyar nem-
zetgyűlés. Es már jóelóre kilátásba helyezi a 
blokádot. 

Ma kerül nyilvánosságra a san-remoi kon-
ferencia  ügyrendje. Feitünó, hogy ebben egy 
szó sem emiiti a magyar Bzerződest. San-Remo-
ban Nitti fog  elnökölni, varjuk, mit hoz az 
engesztelékt-ny politika hirdetője a gyakorlat-
ban, amely politikával az Adria-kérdést óhajtja 
elBŐsorban a saját terve Bzerint megoldani. 

Renner beszámolt otthon mai útjáról. Most 
a Balkánra készül. Sajátságos, hogy csak köz-
vetlen szomszédjával, Magyarországgal nem 
keresi a megegyezés lehetőségeit. 

A .Times" Apponyi nyilatkozatáról. 
A „Viitorul" közli: A „Timesu-nek bócsi 

levelezője tavíratozza ápriiis 4-eról: Itt azt a 
lehetóseget emlegetik, hogy mi lenne, ha Ma-
gyarország megtagadná a békeszerződés aláírá-
sát. Apponyi gróf  a „Neues Wiener Tagblatt" 
budapesti levelezője előtt következőképen nyi-
latkozott : 

— Biztosithatom, hogy a visszaérkezésem 
óta a magyar közvélemény egyhangúlag rosz-
szalja a szőnyegen levő békefeltételeket.  Nem 
tudhatom minő alláspontra kell helyezkednem 
a békeszerződés aláírása tekintetében. Tehát 
meg sem mondhatom. Igen fontos  azonban, 
hogy a magyar nemzet a reánk kényszeritett 
békeszerződést igazsagtalannak és olyannak 
tekinti, amely Európa nyugalmát veszélyezteti. 

A .Times" ezzel az észrevétellel kíséri az 
Apponyi nyilatkozatát: 

— Ha maga Apponyi tagadja meg a béke-
szerzódes aláírását, az mitsem számit, de ha 
a magyar nemzetgyűlés utasítja el az elfoga-
dását, ez a blokád alkalmazását és máB meg-
torló intézkedéseket idézne fel.  Végre is a 
helyreállítási bizottságnak módjában lesz még 
enyhíteni a békefeltételeken,  ez azonban csak 
jó egyetértéa mellett történhetik meg. A magyar 
politika rosszul van inspirálva abban a törté-
nelmi pillanatban, amidón mindent kockáztathat. 

A Times ós a magyarbarát angol lordok. 
A „Times" kommentálva Newton. Bryce, 

Crewe, Sydenham, Weardale és Montague lor-
doknak a lordok házában tartott beszédeit, 
melyekben a magyarokkal szemben megállapí-
tott békefeltételek  szigorúságát kifogásolták  és 
azt mondja, hogy a lordokat befolyásolta  a 
magyar mágnások vendégszeretete, akik vadá-
szatra hívtak és világhírű pincéik tokaji borá-
val traktálták. Hozzáteszi az újság, hogy a 
magas lordok beszédeikkel tudatlanságuknak, 
előítéleteiknek adták tanújelét. 

Montague lord egy levélben, melyet a lap-
hoz intézett, válaszolt és védekezett ama vád 
ellen, hogy személyes okok indították volna 
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állásfoglalására  s kijelentette, hogy meggyőző-
dése, hogy Ausztriát s különösen Magyarorszá-
got igen szigorúan kezelték a békeszerződés-
ben IB ami még sokkal súlyosabb következ-
ményű : Keleteurópa tekintetében ostobán. 0 
és társai azon a véleményen vannak, hogy 
miután Ausztriát már feldarabolták  és széjjel-
osztották, nem szükséges, hogy Magyarorszá-
got ugyanolyan módon keresztre feszítsék. 
Minthogy ennek a két országnak központi föld-
rajzi fekvése  van, civilizációjának megsemmi-
sülése India északkeleti határától Írországig 
éreztetné hatását. 

— Amerikában. A Magyar Távirati Iroda 
newyorki értesülése szerint a több milliót 
számláló amerikai magyarság március 29-én 
nagygyűlést tartott a washingtoni Capitolium-
téren. A gyűlésen a magyar béke kérdésével 
foglalkoztak.  Az itt hozott határozat szerint 
fül  fogják  kérni az Egyesült Államok kormá-
nyát arra, hogy a magyar ellen javaslatok által 
kért népszavazás tervéhez járuljon hozzá. 

Angol béke. 
Ausztria egyik nagybankjának, az Angol-

Osztrák Banknak kiválóan nagy érdeke volt, 
hogy a háború befejeztével  mihamarabb föl-
vehesse az összeköttetést Londonnal. A bank 
elnöke, Langesberger Gyula dr., az ismert 
flnanckapacitáns  kiutazva Angliába, ott szerzett 
benyomásai alapján a .Neue Freie Presse* 
hasábjain érdekes képet fest  a beköszöntött 
békeidőt felhasználni  igyekvő angol társada-
lomról és közgazdaságról. 

Nyilatkozatából a rendelkezésünkre álló tér 
Bzttk volta miatt rövidesen kivonatolva ezeket 
közölhetjük. 

Londoni élményeim élére azt a hatalmas 
hangulatváltozást kell helyeznem, mely Angliá 
ban a Keynes tanár „A béke gazdasági követ-
kezményei" — valósággal rörtrneiuri jeientő-
BÓgü könyve nyomán támadott. Keynes határ-
talan bátorsággal és megdönthetetlen bizonyt 
tékokkal világosította föl  a saintgermaini és 
versaillesi béke alapján világuralmát megala-
pitottnak érző Albiont, hogy hamis illúziókban 
él, mert Középeurópa gazdasági megsemmisí-
tése magával rántja ezt az egész földrészt  Az 
indokolás, a Bzaktudás, az igazság győzelemre 
juttatásának törhotlen akarása, a ragyogóan 
tiszta világosság a hatóerői ennek a figyelemre-
méltó könyvnek. Hetek, napok alatt a legszé-
lesebb elterjedéshez jutott és oly hatást keltett, 
amelyet csak azokkal az erős jellemzésekkel 
lehet megmagyarázni, amellyel Keynes a .big 
fouru-ról  a (négy nagyról) beszél. Ámd" a könyv 
nagy hatásában a szerző bátorsága mellett fő 
érdem az ango! nép igazságórzete óe elfogu-
latlanságáé. Keynes ugyanis nem támaszthatta 
alá a maga egyéni nézeteit valamely kimagasló 
állás tekintélyével. Hisz ő egyszerűen a camb-
ridgei college fellow-Ja  — körülbelül a mi 
egyetemünk politikai gazdaságtani magántaná-
rának megfelelő  állás — ki nevét korábban az 
indiai pénzügyekről írott könyvével tette is-
mertté. Meghívását a béke — tanácskormány 
finánc  — technikai szakértőjéül e müvének 
köszönhette, de még a konferencia  megállapo-
dásra jutása előtt odahagyta helyét egy tudo-
mányos elméleti kérdésben felmerült  ellentét 
miatt. 

Igen érdekes volt ezzel a világos fejű  em-
berrel hosBzabban beszélgetni arról, hogy mi-
képpen néz ki a középeurópai helyzet a béke 
tanacskozó-asztalának arról az oldaláról, ahol 
minket nem kínáltak meg hellyel. Hogy Key-
nes álláBpontja, mely szerint a békefeltételek 
egész Európát gazdasági válságba sorolják, 
mily meggyőző erővel hatott, legjobban az bizo-
nyítja, hogy Asquith a német hadikárpótlás 
összegének felső  határát programmbeszédében 
két miliárd fontra  szállította le. Asquith a pas-
leyi választási küzdelemben oly diadalt aratott, 
mely a Gladstone midlothiani győzelmével ha-
Bonlitható össze Lord Beaconsfield  fölött.  Az 
angol képviselőházban az ellenzék vezére vo-
nult be, kiben Anglia jövendő miniszterelnökét 
látja — ÓB Igen nagy jelentőségű, hogy Key-
neB következtetéseit magáévá téve indul a 
parlamenti harcokba. Azonban Asquiton kívül 
is az angol irányadó tényezők egész Borát be-
folyásolta  a Keynes könyve a békefeltételek 
revízió alá vétele föltétlen  szükségessége irá-
nyábsp. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Borszék bérbeadása. Borszékfürdő 

közbirtokossága április 17-ón tartotta meg köz-
gyűlését, melyen értesülésünk szerint dr. Bzini 
JánoB a közgyűlés felkérésére  megtartotta el-
nöki tisztét, egyben a közgyűlés elhatározta, 
hogy a fürdő  haszonbérbeadását egyelőre el-
halasztja. 

— Házasság. Dr. KováBznai Gábor sepsi-
szentgyörgyi polgármesterhelyettes házasságot 
kötött Péter Jolánnal Sepsiszentgyörgyön. 

— Sándor László főkapitány.  Dr. Sán-
dor László, vármegyénk Bzüiötte alighanem 
hamarosan visszakerül Budapest székesfőváros 
rendőrfőkapitányi  ezekébe. Értesülüeünk BZL-
rint ugyanis a magyar kormány Matyasovszky 
fókapitanyt  állásától felmentette  és helyébe 
ideiglenesen dr. lssekutz Aurél, volt Krassó-
Szoróny vármegyei alispánt nevezi ki. A meg-
bízatás átmeneti lesz, mert utánna a magyar 
kormány dr. Sándor Lászlót nevezi ki főkapi-
tanynak, kiuek helyettese a kiváló Krecsanyl 
Kálmán lesz- Ez a hir azt jelenti, hogy az 
erőskezű Sándor László visszakerül a főváros 
rendőrségének élére regi, kipróbált munkatár-
sával, Krecsányival együtt ugy, amint a Boda-
korszakot felváltották. 

— Az aprópénz hiány megszilntetese. 
Az Agrár Takarékpénztár megszüntetendő a 
mar-már katasztroptialis aprópénz-hiányt, 100 
koronás utalványokat adott ki, melyek váro-
sunkban általános forgalmúak  lettek. A forga-
lom remélhetőleg e helyes intézkedéssel csak-
hamar zavartalan lesz. Kívánatos, hogy az 
Agrár utalvanyait necsak kereskedőink es ipa-
rosaink, hanem a gazdák is akadálytalanul fo-
gadják el. 

— Az Alcsiki Mümalom igazga 
tósága szerdán UléBt tartott, melyen a 
Csiki Lapok legutóbbi cikkét tárgy alás 
alá vette éa elhatározta, hogy azoknak 
az őrletőknek, akik 7—8 hónap óta 
nem kapták vissza a malomtól jogos 
gabonajukat, a legsürgősebben vissza 
udja lisztjüket és ezt vásárlás utján 
szerzi be. A malomból hiányzó gabona 
pótlása hir szeriut mintegy 60000 ko-
ronát igényel. 

— Fuvarosok kirendelése. A városi 
tanács a gazdáknak lovait naponkint ürszékek 
hordására kirendeli, mert a gyepmesternek 
uincsenek lovai. Ez a rendelkezés igen sérel-
mes a gazdákra, mert a kirendelés a szántás 
vetés főidejében  történik ós a gazdasági mun-
kát akkor, mikor amúgy sincs elegendő igás-
erő, rendkívüli mértékben akadályozza. Tudo-
másunk szerint a hadvezetőség elhatározta, 
hogy a tavaszi gazdasági munkák elvégzésére 
a katonai fogatokat  a gazdák rendelkezésére 
locsájtja. Ezldeig ez még nom történt meg. 
de nem lehet elháríthatatlan akadálya annak, 
hogy legalább a gazdák Baját igás fogatai 
megkíméltessenek a hatósági igénybevételtől 
ós helyettük a rendelkezésre álló katonai fo 
gatok állíttassanak ki ürszékek kihordására és 
esetleges közmuukák végzésére. Ilyen katonai 
fogatok  itt is vannak kellő Bzámban. 

— Műsoros es té ly . A helybeli polgári leány-
iskola növendékei április 17-én esto a Vigadó nagy-
termében sportalapjuk javára rendkívül sikerült mű-
soros estélyt rendeztek. Az estély kiváló rendezést.-, 
a zene- és énekszámok, valamint a szép és látványos 
táncok betanítása Gaali Emma és Veress Irén tanító-
nők érdeme, akik fáradságot  nem ismerve egy min-
den részében jól sikerült műsoros estélyt nyújtottak, 
melyek a közönség mindvégig kellemesen szórako-
zott. Az érdeklődés oly nagy volt a kislánykák sze-
replése iránt, hogy a Vigadó nagyterme teljesen meg-
telt. Minden jegy elkelt. A műsort Puskás Ilonka 
és Kozma Lenke zongorajátéka nyitotta meg, majd 
Bigó Mariska tiszta szép csengő hangon a közönség 
tetszése mellett énekelt. Rendkívül látványos és 
ügyes szám volt a labdatánc, melynek szereplői Szé-
kely Ilonka, Pototzky Olga, Szász Bella, Szvoboda 
Margit, Popper Matild. Vitályos Jolán, Albert Bözsi, 
György Gizi, Balogh Erzsi, Vitos Mária, Császár 
Kató és Vitályos Anci voltak. A közönség ezt a szá-
mot többször megújrázta é9 a kedves szereplőket 
sürün megtapsolta. Uyörgypál Manci és Wcigel Bella 
egy táncduettet adtak elo bámulatos rutinirozottság-
gal és igen élénk temperamentummal. A kis György-
pál Manci inegjelenese, mozgásának biztossága a 
színpadon és igen ügyes tánca a közönség meleg 
elismerését váltotta ki. Méltó partnere volt a fess 
Weigel Bella, ki igen szépen énekel s szintén jól 
táncol. Jakó Eszti monologja mindvégig lekötötte a 
közönség érdeklődését. Kellemes orgauuma, jó elő-
adása van és biztosan mozog a szinpadon. A műsor 
legsikerültebb száma Botár Bözsi ének és táncszáma 
volt. A kislány csupa tüz és temperamentum, tánc-
tehetsége pedig kiváló. A közönség számtalanszor 
megújrázta és sokat tapsolta. A műsor zárószáma a 
reflektor  miatt nem egeszen sikerült élőképek voltak. 
Műsor után tánc következett. Magunk részéről nem 
kifogásoljuk,  bár egyes szülőktől hallottuk, hogy a 
műsoros estélyt nem az iskola termeiben, hanem a 
Vigadóban rendezték. A közönséget ugyanis caak a 
Vigadó volt képes befogadni.  Azt azonban egyálta-
lában nem helyeseljük, hogy egy ilyen iskolai ünne-
pélyre a rendezőség egy páholynak az árát 120, egy 
ülés árat 30 koronában állapítja meg. Bizonyára el-
feledték,  hogy iskolai ünnepélyről von szó, melyen 
a közönség nagy része szülőkből, gyermekekből és 
a tanügy barátaiból áll. Hir szerint a tiszta jövede-
lem több mint 7000 korona. Itt emiitjük meg, hogy 
Botár Béla árvaszéki ülnök neje szerencsétlenül járt, 
mert amikor a szűk és igen meredek páholylépcsők-
ről igyekezett lefelé,  a meredek lépcsőkről lezuhant 
és balkarját eltörte. Jelenleg Hlrsch Hugó sebész-
főorvos  kezelése alatt áll. Jó volna, ha a rendőrség 
egy kis helyszíni vizsgálatot tartana és az ilyen köz-
veszélyes építmények kicserélésére a tulajdonost kö-
telezné. 

— A vil lany áremelése. A városi vil-
lamos üzemvezetőség a villanyvilágítás egy 
sógárát újból felemelte  ÉB pedig hektowattjat 
68 fillérré,  amivel Erdelyben magassági rekor-
dot teremtett. A legutóbbi felemelés  novem-
berben volt 50°/, erejeig, a jelenlegi 25°/0-ot 
tesz ki. Az áremelés nemcsak gyors egymás-
utánban következik, hanem oly magas tempó-
ban, hogy ily drága egységárak sehol sincse-
nek. Éppen azt nem ertjük, hogy ha az erdelyi 
városokban 30 - 40 fillérért  adhatják hektó 
wattját, akkor miért kell Csikszereda vaus-
nak az árdrágításban vezetni és a közönség-
nek mindig csak fizetni  egy jajszó nélkül. Ez 
alkalommai az a kérésünk volna az üzem-
vezeiöseghez, hogy ha már felemelték  az egy-
ségárakat, az áramszolgáltatást esténként ko-
rábban kezdjék meg, mert az áram hiánya 
igen sok zavart okoz, mi miatt több oldalról 
felszólalásokat  kaptunk. 

— Qazdak figyelmébe.  A Csikvármegyei 
Gazdasági Egyesülethez a takarmány vetőmag-
vak megérkeztek B azok az egyesületi irodá-
ban (Csíkszereda, vármegyeház) a délelőtti 
órákban a gazdaközönség rendelkezésére álla-
nak. Ugyanott ekék, boronák és laposvasak is 
kaphatok. A raktáron nem levő mezőgazdasági 
gépek- és eszközökre megrendeléseket szintén 
elfogad  a Gazdasági EgyeBillet s viszont meg-
vesz mindenféle  megrongálódott mezőgazda 
lági gépet, 



. 
— Halálos&flok.  Balló Károlynó szül. 

Márton Róza 48 éves korában, házasságának 
25-ik évében, április 21-én Kozmáson megholt 
Halálát férje  Bal!ó Károly kántor tanító és hét 
gyermeke gyászoiják. A mélyen sújtott család 
iránt igen nagy részvét nyilvánult meg. A te-
metés pénteken délelőtt Kozmás közönségének 
általános részvétele mellett ment végbe. 

— Szabó Ignácz április 18-án, 20 éves ko-
rában Csikszentmiklósou meghalt. Halálát szülői 
Szabó Lajos és neje András Terézia, Juliska 
és Károly testvérei, valamint kiterjedt rokon-
ság gyászolja. 

— Zaögödfürdőn  mindennap meleg kád-
fürdő  kapható. 

— Busa és tengeri érkezik. Lapzárta-
kor vetttlk a közélelmezési bizottság alábbi 
közleményét: 

Aki akar a vármegyei közélelmezési bi-
zottságtól tengerit vagy búzát vásárolni, egy 
vaggon tengeriért 35000 koronát, egy vaggon 
búzáért 40000 koronát kell a közélelmezési 
bizottság pénztárába lefizetnie.  A buza és 
tengeri 15—20 napon belül megérkezik. 
Lapunk más helyén szóvá tettük, hogy a 

városok és a megye közönsége ősz óta nem 
kapott kenyérlisztet és mást is keveset. Óhaj-
tandó volna, ha a mostani szállítmányokból az 
elmaradt és a hátralevő gazdasági időre eEŐ 
fejkvótát  maximális áron a hatóság maga bo-
csajtaná a közönség rendelkezésére, mert félő, 
hogy a tőkepénzesek és spekulánsok vaggon-
tételekben összevásárolják az érkező tengerit 
és búzát, melyet azután a nincstelenségben 
Bzenvedó közönség méreg drága áron l'.sz 
kénytelen megvásárolni, hogy legégetőbb szük-
ségletéit fedezze.  Amennyiben azonban a ha-
tóság eliatja a közönséget liBzttel és tengeri-
vel, az esetben a tengeri és buza nagytete-
lekben szövetkezetek és gazdák részére való 
eladasa gazdasági szempontból a vármegyere 
igen eiőn^ös volna. 

— Az arvahaa halottja. Ferencz Ernő 
16 éveH kozmasi il etóségü I. éves tunitókepez-
dei tanuió, a csiksomlyói árva- és szeretetház 
növendéke, hosszas betegség után tiíuazban 
meghalt. A tragikus véget ert fiu  özvegy édes-
anyja Amerikában van, ahonnan nem régen 
küldött egyetlen Bzépreményü fianak  20 dollárt 
(kh. 8000 kor.) Az árvaház első halottjának 
pénteken délután lefolyt  temetése megható volt. 
VégBŐ tisztességén megjelentek a kedves nővé-
rek vezetése alatt az árvaházi növendékek, a 
tauitóképezdei és elemi iskolai tanulók, Kará-
csony József  képezdei igazgató vezetése mel-
lett a tanári kar, Peter Sándor igazgatótanitó-
val a tanitók ÓB rendkívül sokan a helybeli 
közönség köréből. Ott voltak elhunyt kozmáai 
rokonai is. A vármegyei árvaszék réBzeről dr. 
Élthes Gyula elnök és Botár Béla árvaházi 
előadók jelentek meg a temetésen. A gyász-
szertartást Bálint Lajos fóesperes  fényes  segéd-
lettel végezte. A simái az árvaházi növende-
kek gyönyörű gyászdalokat énekeitek és virág-
erdővel borították elhunyt koporsóját, ki az 
árvaház legrégibb növendéke volt. 

A román katonai paranosnokaág rendeletére 
köaöljük: 

A 20-lk gyalog Hadosztály bírósága 1920. február 
hó 1 tői, 19%. március l-ig különböző tettekért az 
alant felsorolt  egyéneket a következő büntetéssel 
sújtotta : 1. Helem Ignácot Nyíregyháza, 6 hónapi 
elzárással és 8000 lel pénzbüntetéssel kihágásért. 2. 
Fogel Falost Tiszalök, 1000 lei pénzbüntetéssel 25 
napi elzárással, mert engedély nélkül utazott. 3. Sori 
Viktor u. a. 4 Caputa Uyörgyött Kapnshát, 2000 lei 

f i é n z b Q n t e t é s s e l u . a . 5 . F ö l d e s M ó r t N y í r e g y h á z a , 2 0 0 0 
e l p é n z b ü n t e t é s s e l u . a . 6 . B o d e a L a j o s N y í r e g y h á z a 

5 0 0 l e i p é n z b ü n t e t é s s e l u . a . 7 . T e l e k i J á n o s t N y í r -
e g y h á z a , 5 0 0 l e i p é n z b ü n t e t é s s e l u . a . 

A 21 gyalog Hadosztály bírósága megbüntette 
az alantirt bűnösöket, ahogy következik: 1. Nagel 
Vilmost Udvarhely, 15 napi fogházzal  és 500 lel pénz-
büntetéssel, mivel utazási igazolvány nélkül utazott. 
2. Takács Sándort Arad, 2 hónapi elzárással u. a. 3. 
Zamfal  Istvánt Budapest, 1 hónapi elzárással a. a. 
4. Romai Vilmost Szeged, 1 hónapi elzárással u. a. 5. 
Bengel Bélát Badapest, 1 hónapi és 10 napi elzárás-
sal n. a. 6. Eno Dr. Nlcelonki Makó, 2000 lei pénz-
büntetéssel állhlrek terjesztéséért. 7. Dr. Ungral Fe-
rencet Mezőtúr, 2000 lei pénzbüntetéssel u a. 8. Ra-
kor Jánost Vasaeler, 5 napi elzárással és 500 lel pénz-
büntetéssel, mert személyazonossági igazolvány nél-
kül utazott. 9. Zugár L. Ernő Valaeler, 500 lei pénz-
büntetéssel n. a. 10. özv. Kovács Júliát Vasaeler, u. 
a. 11. Franelsz Reisz Alete, 1 hónapi elzárással u. a. 
12. Slavicz Pál Szeged, 2 hónapi elzárással u. a. 13. 
Deasi Ferenci Szeged, 3 hónapi elzárással fegyver 
t* nem Molf  41 tatáiért. 14. Lladtr Emilt B. Csaba, 3 

C S Í K I L A P O K 
napi elzárással és 500 lel pénzbüntetéssel fegyverzet 
be nem adásért. 

A 18-lk Hadosztály bírósága 1920. február  1-től 
1920. március l-ig különböző tettekért az alant felso-
rolt egyéneket a következő büntetéssel sújtotta: 1. 
Skilemsger Vilmost szebenl lakost, 500 lel pénzbün-
tetéssel. 

Ststotéc. 
A Hadügyi Minisztérium 1919. évi október 

hó 13-án kelt 15870. Bz»rau, a VI. Hadtest 
12262. sz. a. IV. Csendőr Brigádé 2612. sz. és 
a 8. Csendőr ezred 5549. rendelete értelmeben 
közhírré teszem, hogy 1820. év i május hó 
18-an reggel 8 órakor, a helyszínén árveréB 
tartatik és árverésre bocsáttatik az alább meg-
szerzett hadianyag. 

1. 16 km. vasúti pálya (075 cm.) kota sze-
rint 1013. 

2. 2 vasúti gép, 8 vasúti kocsi. 
3. 27 hadi barak, á 8 m', összesen 216 m*. 
4 4 vaskerék, ami a kötélpályát fentartsa, 

12 drb vastábla, 500 méter kötélpálya drót. 
5. 2 hadi ház. 
Az anyagot meg lehet tekinteni a helyszí-

nén Valea Uzului (Csikmegye). 
A venni szándékozók zárt- és lebélyegzett 

ajánlatukat a 4. és 5- §. teher füzet  értelmé-
ben kell kiállítsák és 10 százalék bánatpénzt 
(a §. 12. füzet)  letenni kötelebek. 

Csíkszeredai Csendőrszárny 
Paranosnoksag. 

i l i i o t é a . 
A Hadügyi Minisztérium 1919. évi október 

13-áu kelt 15870. sz., a VI. Hadtest 12262. sz., 
a IV. Csendőr Brigádé 2612 sz. és a 8. Csend-
őr ezred 5549. sz. rendelete értelmében köz-
hírré teszem, hogy 1920. év i május 17-en 
reggel 8 órakor a c&ikszentsimoni állomá 
son arveres tartatik éB árverésre bocsáttatik az 
alább megnevezett hadianyag. 

1. 500 drb fenyő  gerenda, vaBt. 28—30 cm. 
hosezu 4—6 m. 

2. 600 drb keskeny vasúti sin, hosszú 4-6 m. 
3. 30 drb kötélpálya drót 15000 m. hosszú 

és vaskerek. 
4. 21 drb hordó kátránnyal 2200 kg. Bulyban. 
5. KUlönbözó vas és plé dolgok 4000 kgr. 

súlyban. 
6. 1725 drb keskeny vaBUti sin '/< (0.75) 

hosszú 8—10 m. 
Az anyagot meg lehet tekinteni a Csikszent-

simoni állomáson (Csikmegye). 
A venni szándékozók, zárt és lebélyegzett 

ajáolatukat a 4. és 5. §. teher füzet  érteimé-
ben állítsák ki és 10 százalék bánatpénzt (a §. 
12. füzet  letenni kötelesek. 

Csíkszeredai Csendőrszárny 
Paranosnoksag. 

Szám. 851 — 1920. vt. 
Hirdetmény. 

Felhivatnak a felek,  hogy a hivata 
los beadványaikon a kellő bélyegilleté-
ket készépénzben rojják le, mert ellen-
esetben beadványuk elintézést nem nyer 
s a hiányzó bélyegért ellenük a lelet 
fel  lesz vévo. 

Csikszereda, 1920. évi április 21-én. 
Florea, s. k., 

polgármester. 

51 — 1920. 
Hirdetmény. 

Csíkszereda város Erdóbirtokossága 
közhirré téteti, hogy a „Vész" nevü 
düllőben fekvő  kaszálóinak 1920. évi 
fútermését  folyó  évi május 2-án 
reggel 8 órakor fogja  a helyszínén, 
azonnali készpénzfizetés  mellett eladni. 

Csikszereda, 1920. évi április 22-én. 
A közbirtokosság elnttksége. 

l . 

Egy mescbizha'ó özvegy vagy hajadon 
a & t k e s e a e k k i a é s S a e k 

vendéglőm részére. — Cim a kiadóhivatalban. 
1-8 
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s J  JL  kisebb tételekben Is 20 
hektó 1918. évi "bvir-

g r u j a d l • v ö r ü e "bor O e U c a z e r * -
dLáaa.. Mikó-utca 17. b. szám alatt. 

Egy 16 méter hosszú, jó karban levő 
<M&S Q&adé. — Tudakozódni a 
kiadóhivatalban. 1—2 

Egy darab 1V1 éves Simenthali bika 
tenyészigazolvánnyal ellátva eladó 

özv. Róth Istvánnénál, üyergyóalfalu.  2-2 
Méheket, veszünk országos kaptá-

rakban. Agakkal és hellyel megjelölt 
ajánlatokat a kiadóba kérünk. 

Magán árverés. 
Csíkszeredában, a Vadász-utca 4. az. 

alatt levő (régebben Szvoboda József 
tulajdonában volt) emeletes kőházamat 
1920. évi május hó 8-án délelőtt 10 óra-
kor a Gimnázium utca 15. számú ház 
földszinti  helyiségében megtartandó nyil-
vános árverésen eladom. 

Kikiáltási ár 150000 korona. Bánat-
péuz 15000 kor. Fizetési feltételek  az 
árverés megkezdése előtt fognak  meg-
állapíthatni. 

2-2 Dr. Haimann József. 

H i r d e t m é n y . 
Köztudomására hozom a látenyósztő 

gazda közönségnek, hogy Csiktaplocza 
község törzsiakósságának egy darab 4 
éves 168 centirnéter|magas lipicai fajta 
tenyész képes fekete  apa mén lová-
val 1 darab kancát 250 korona és egy 
véka jó minőségű zabért bárkinek kife-
deztetünk. Fedeztetési idő mindennap 
reggel 7 órakor és délután 5 órakor. 

Csiktaplocza, 1920. évi április 24. 
Csedó Imre, 

1. . 3 elnök. 

Sz. 302—1920. Borszék község Jegyző]». 

Árverési hirdetmény. 
Közhirré teszem, hogy Máthé József 

éB neje néhai Bajkó Karolina tulajdonát 
képező a Szárhegy II. r. Borszék 344. 
tétel szám, 37., 38. hrsz. alatt foglalt  és 
Borszék község területén fekvő  fahá-
zas telek nyilvános elárverezését Csik-
vármegye árvaszéke ad. 1076—1920. 
számú rendeletével elrendelte. 

Az árverést 1920. évi május hó 
1-én délelőtt 10 órakor Borszék 
községházánál fogom  megtartani. 

Kikiáltási ár 14.000 korona, azaz 
tizennégyezer korona, mely összegnek 
10 százaléka az árverés megkezdése 
előtt árverezni szándékozók által bánat-
pénzül leteendő. 

Bővebb felvilágosítások  a hivatalos 
órák alatt alólirott irodánál besóerez-
hetők. 

Borszék, 1920. évi április hó 8-án. 
Szentpály Sándor, 

k.-jegyzó, közgyám. 



4-lk oldal. C S Í K I L A P O K 17. szám. 

Van szerencsém a t. vevőközönség tudomá-
sára hozni, bogy elvállalok elBÓ minósegü 

m a l o m k ö v e k e t . 
Úgyszintén gránit, márvány, trakhit 

® s í r k ö v e k e t ® 
egyes méretekből raktáron ÍB található. 

Q a i l S t l a i a , 
képesített kőfaragó  és malomkőmester Zeögöd. 

Ugyanott felvétetik  3—4 kőfaragó-
segéd 60—70 korona napidíj mellett. 

B-4 

| V J & S I & 6 S s á f l í P O S  I t a ( 
3 FOGORVOS | 

• Rendel naponta délután 2—6 oraig. | 
ş Csíkszereda, Mikó-utoa 34. szám | 

7 -10 Bzám: 260—1920. mj. 
HIRDETMENY. 

Közhírré teszem, hogy a magánjavak pénz-
tára a Csikvármegye területen fekvő  földbir-
tokokra és házakra, a bt cseriek fele  részéig, 
de későbbi rendelkezesig 20000 koronánál nem 
nagyobb öaszsgü kölcsönöket ad 5°/u kamat es 
elsó helyen való telekkönyvi bekebelezes mellett 

A becsérték rendszerint az állami adó ösz 
szeg alapján, avagy egyei esetekben a fél 
költaógen eszkösziendö becslés utján állapitia-
tik meg. 

Kik kölcsönt óhajtanak igénybe venni, ez 
iránti kérésüket a lekötni szándékolt ingatlan 
kataszteri birtok-iv kivonatával és a vonatkozó 
telekkönyv hiteles másoiataval felszerelve  a 
hivatalos órák alatt beadhatjak hozzam. 

Csikvármegyei magánjavak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1920. március hó 9. 

Dr. Gaál Endre, 
igazgató. 

Újonnan átalakított mütnalmom-
ban elvállalok bárminemű s-io 

6AB0NA KIÖRLESET. 
Készítek kenyér-, finom-

lisztet és grízt. — Az őrlések 
pontosan és gyorsan eszközöltetnek. 

PAPP KÁROLY, 
Első osikszeredai henger-mütnalom tulajdonosa. 

Í Ha bútort akar vásárolni, 
ne Bajnálja az utat Marosvásár-
helyre *"B t e l c l n . t s e zxiegr 

• S Z É K E L Y ÉS R É T I 
A Erdélyrészi Bútorgyár R.-Tarsa-
H ság hatalmas szépen berendezett 

X B U T O R T E R M E I T 
^ Nagy vá lasz ték egyszerűbb és 
• egész finom  bútorokban, jutányos 
• árak, Bzolid kiszolgálás. 5— 

* SZESZ ÉS SZESZESITAL H 
* 
H * 
* 

t * 

KITÉRŐK FIGYELMÉBE 1 
Csíkszereda r.t. város Városház-utoa 4. sz. 
(Bégi postaépület) volt szeszraktárhelyi-
ségben szesz- és szeszesitalok nagyban 
éa kiorinybeni kimérését megnyitotta. 

Állandóan raktáron tart: 
szavatolt 96°-os baroti szeszt, valamint 
rum, cognac, szilvórium, borseprő és 

mindennemű likőr feleket. 
Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban * * « « « 

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

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

Szántó Ernő üzletvezető, 
Csíkszereda, Városház-utoa 4. szám. Bégi 
postaépület, volt szeszraktarhelyiség. 
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I KertMyisén ÉS Vendéglő magnyitás. 

Van szerencsém Csikszereda és 
vidéke közönségét értesíteni, hogy 
C s í k s z e r e d á b a n , Hegy-utoa 
Hajdu-féle  hazban i - a 

VENDÉGLÖT (TERMPIUED 
nyitottam, hol a legízletesebb ele-
iekről, tisztán kezelt jó zamatu kü-
külómenti borokról, valamint frissen 
csapolt sörről állandóan gondosko-
dom. Szolid és pontos kiszolgálás. 

Szíves pártfogást  kér, tisztelettel: 
H A J D Ú A n d r á s n é . 

I 

•wjl i j x Csíkszeredában, Apaffy-utoa  41 
ü i l c l Q U szám alatti é p ü l e t e s belsőség 
kerttel együtt. — Cim a kiadóhivatalban. i-

BOR 
I c S u p U ^ - S L t Ó 
l£t®&@mM&t i ö k e s é é r t 
S s m k á e s E s t s t é f  n i l , 
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Kiadom haszonbérre, esetleg ölök áron is 
eladom a csíkszeredai állomás torüli-tén levü 

áruraktáromat , 
betonos pincével együtt. 

Értekezhetni Meskó Kálmánna l , Madéfalva. 

KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM ÁTVÉTEL! 
Alulírott, Csíkszeredában a Hutter kávéház és éttermet 
átvettem s azt 1920. évi április hó 15 én (csütörtökön) 

ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITOTTAM. :-: 
Pötörekvésem, hogy vendége imet ízletes ételekkel és jó 
zamatu italokkal, mérsékelt árak és szolid kiszolgálás 
mellett e l lá thassam. — Szives pártfogást  kér , kiváló tiszteletfel 

Vass Géza vendéglős, Csíkszeredában. 
IbT&ponta , f r i s s e n  c s a p o l t s ö r ó s T T - i l l é t s r e g r g r e l l 
b á r m e l y l d ő t o e n I c a p i i a t ó . 3—4 

I O - 2 » v £ ! 

Tisztelettel van szerencsém értesíteni, Cs ikvármegye kö-
zönséget , hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a. egy a 
modern technika követe lményeinek tel jesen megfelelő 

épület- és d i s z m ü - b á d o g o s műhelyt 
rendeztem be. Elvállalok különösen toronyfödeseket, 
amelyhez sa já t hordozható álványom van, továbbá min-
dennemű konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről köl t ségvetés t és t e rve t dí j talanul 
készítek. — Szives pártfogást  kér , kiváló t i sz te le t te l : 

BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmü-bádogos, Csíkszeredában. 
B C Ordafőzö-üstök  cinezósét a legpontosabban elkészítem. 

Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! Jutányos árak! 

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

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Sepsiszentgyörgy. 

Nvoroatott Vákár könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 
Cenzorit: COBBDICIB. 




