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A beszerződéi; a magyar állami javat megvál-
tásáról. - A tisztviselőt nyugdiját az utódló állam 
fizeti.  - Maiyaroraái szabad utat kap az Adriára. 

Bukarest, juuius 21. 
A Brassói Lapok irja: A magyar állami va-

gyon rendezése tárgyában a békeszerződés 191. 
szakasza következőleg rendelkezik: 

A utódló államok kötelesük megváltani 
mindazokat a magyar állam tulajdonát képező 
javakat, melyek területükön vannak. Ide szá-
mítandó a magyar királyság vagyona, továbbá 
a volt osztrák-magyar monarhia közvagyonából 
a Magyarországot megillető hányr.d, végül a 
volt uralkodóház vag>oua és koronauntdalmai. 
Az utódló álamoknak nincs igényük a Buját 
terükön kivül fekvő  magyar közvagyonra. Az 
átvett javak értékét a jóvátételi bizottság fogja 
meghatározni. A kiszámított összegekkel meg-
terhelik az átvevő államokat, viszont Magyar 
orBzág jóvátételi számláját elismerik azokkal. 
A megváltási értékből aranylagosan levonandók 
azok aB összegek, melyekkel a községek, vapy 
uiáa helyi autonom testületek a megváltandó 
birtokhoz hozzájárultak, továbbá a nem bizto-
sított tehernek az a hányada, mely a megvál-
tandó birtokba eszközölt befoktetésnek  megfe-
lel. A levonandó összegeket a jóvátételi bizott-
ság állapítja meg. Megváltás alá nem esnek a 
kerületek, közBégek és helyi testületek javai, 
továbbá a volt osztrák-magyar monarchia iu 
lujdonat képező isko!ák és házak. 

Az utódló államoknak tehát az állami bir-
tokokat, erdőket, vasuiakat, vállalatokat, bányá-
kat ÓB épületeket, egyszóval mindent, ami állam-
vagyont képezett meg kell fizetniök. 

Amint látható, az értékelés a jóvátételi bi-
zottBág hatáskörébe tartozik. A bizottság sza-
badon mérlegelheti a mérvadó körülményeket 
és valutáriB tekintetben sincs kötve a fizeteudó 
megváltási ár megszabásánál; mégis valÓBzinü, 
hogy a háború előtti valuta-relációt fogja  ala-
pul venni és az arányban való megváltást fogja 
kimondani. 

. Ma még sötétben való tapogatódzás volna 
megkísérlem annak kiszámítását, hogy milyen 
megváltási ÖBBzeget kell például Roinániának 
ttzetnie. Ha figyelembe  vesszük, hogy Erdély-
ben egy millió holdat megbiladó allami erdő 
van, továbbá az állami birtokokat s azok fun-
dus instruktusát, a só, szén. nemes fém  és ás-
vány bányákat, állami fürdőket,  ásványvizeket, 
vasutakat, teljes felBzerelesükkel,  állami válla-
latokat és gyárakat rögtön meg kell látnunk, 
bogy nagy teher szakadt Romániára. A válla-
landó terhet csak kis mértékben fogják  a meg-
engedett levonások enyhíteni, mert a megvál-
tás a Magyarország által fizetendő  hadikárpót-
láa fedezetére  szolgál s természetes, hogy a 
nagyhatalmak elsősorban önmagukat fogják 
kárpótolni. 

Az állami terheket nem kis mértékben fog-
ják növelni a katonai és polgári nyugdijak is. 
Mindazok, akik a békeszerződés rendelkezései 

^zi'riat automatikusan román állampolgárok let-
tek, igényt .szereztek a lomau állam áital tize 
teudő nyugdíjra. A békeszerződés 199. szakasza 
Magyarorszugot felmenti  ezen nyugdijak tize-
téue alól. 

Róma, jun. 21. 
Az olasz lapok közlik a magyar békeszer-

ződésben előforduló  és Olaszországot érdeklő 
főbb  részleteket. 

Magyarország lemond Fiúméra és a szom-
szédos területekre vonatkozó minden jogáról, 
melyek a régi Magyarországhoz tartoztak és 
amelyek a következőkben megalapított hatá-
rokon belül foglaltatnak.  Magyarország kötelezi 
m igát, hogy eli-smeri ezen területekre vonat-
kozo rendelkezéseket, különösen ami a jelen 
szerződés kiegészítő részét képező egyezmé-
nyekben a lakosság állampolgárságát illeti. 

Magyarországnak az adriai ti ngerhez sza-
biid ut engedtetik és e ceiból elismerik azt, 
hogy a régi osztrák-magyar monarchia terüle-
tén transitó forgalmat  gyakoroljon. 

Bukare.it, jun. 21. 
Az Izbanda jelenti: A román hivatalos kö 

rök arról értesülnek, hogy a magyarok a leg-
intenzívebb akciót fejtik  ki a szövetséges álla 
mok kormányánál, hogy a békeszerződést a 
Xepliga elé vigyék. Hogy az akció milyen 
stádiumba van, arról még nem lehot pontos 
képet nyerni. 

Az Úz- és Veresvizi erdők ügye. 
A magánjavak és Czellék per előtt. 

Csikszereda, juuiua 25. 
A következő sorokat vettük 

Nagyon  tiszteit  Szerkesztő  Uram! 
Tisztelettel felkérem,  hogy alabbi közérdekű 

soraimnak becses lapjában helyet adni szíves-
kedjék. 

CBikvármegye magánjavai ellenőrző húszas 
bizottsága, folyó  év január hó 16 én megbízott, 
hogy az Uz- és Vezesvizi erdők kihasználása 
körül vevő, most Erdélyi Fakereskedelmi r.-t. 
B eladó magánjavak között felmerült  differen-
ciák elbirálhatása tárgyában adjak Bzakvéle-
ményt. 

Szakvéleményemben reá mutattam arra, 
hogy nevezett cég többrendbeli szerződés sze-
gést követett el s ugy ennek következtében 
eladó bírtoktulajdonoB az eladott faanyag  egé-
szére, vagy egy bizonyos részére, visszanyerte 
szabad rendelkezési jogát. 

RÍBzletes számítás alapján megállapítottam 
azon összeget is, amelyet a szerződeses viszony 
tovább fenntartása  esetén eladó jogosan köve-
teibet vevőtől, anélkül, hogy vevő érdekei resz-
ben ÍB sértve lennének. 

Az általam kiszámított ellenérték, kereken 
750 ezer koronával volt magasabb annál a 
kártérítési összegnél, amit dr. Oaal Endre, a 
magánjavak igazgatója s a cég megbízottai, az 
1919. évi szeptember hó 7—12-én megejtett 

hely.izini szemle eredményeképen kötöttek a 
ameiy egyesség szerint a magánjavak a cég 
vágástakaritási munkálatait is magára vállalta, 
amely munka elvégzése kb. 426000 korona ki-
adást jelentettt volna a tulajdonosnak. 

Reámutattam arra, hogy a Bzóbanlévő egyez-
ség nem szolgálja a magánjavak érdekét B hogy 
az reá nézve fölötte  káros. 

A fenti  ügy ismételten folyó  hó 21-én ke-
rült tárgyalásra a huszaB bizottság liléséu, ahol 
a magánjavak jogügyi referense  nagyon kla 
eltérésekkel acceptálta álláspontomot B 6 la 
leszögezte azokat a tényeket, amelyek feljo-
gosítják eladót arra, hogy vevő cégtől mulasz-
tásai következtében megfelelő  kártérítést kö-
veteljen, nemkülönben olyan biztosítékokat is, 
melyek vevő önkényes eljárása ellen eladót a 
jövőben minden körülmények között biztosítják. 

Ezen a gyűlésen dr. Gaal Endre a magán-
javak igazgatója, az általa kötött egyezség éa 
a cég érdekében mondott védóbeBzédében, éle-
sen kikelt a szakvéleményem elien megállapí-
tott tények ellen, amik csak arra volnának 
szerinte jók, hogy a magánjavakat, a mai álla-
potokat tekintve, kétes kimenetelű perekbe 
sodorják. Követeli az ő álláspontjának előtérbe 
helyezését és elfogadását  B szakvéleményemet 
lekicsinyelve, nyári mesének minősítette. 

Hogy az igazgató ur véleménye az enyém-
tól eltér, az nem olyan óriási jelentőségű előt-
tem. Az Bem erintene közelebbről, ha a vár-
megye magánjavai cég mulasztásai következté-
ben ót ért károkért ellenszolgáltatást nem la 
követelne, avagy ha még puszta gavallériából 
egy jó darab erdőt adna neki, hogy 6 koronán 
vásárolt erdején még nehezebb milliókat nyer-
hessen, de az igazgató urnák engem Bzemé-
lyemben sértő kijelentésére legyen szabad pár 
Bzóval reflektálnom. 

Nyíltan meg merem mondani a nagy közön-
ség előtt, bogy szakvéleményem megírásánál 
semmi BzemélyeB indok nem vezérelt B azt 
csakis a rendelkezésemre álló adatok alapján, 
legjobb tudásom éa lelkiismeretem szerint, a 
valóságnak megfelelően,  mindkét fél  érdekelt 
szem előtt tartva adtam meg B hogy az abban 
megállapított tények ÓB számitások n*m nyári 
mesék, hanem minden időszakra kiterjedő örök 
valóságok... H azok maradnak még az esetben 
is, ha talán az igazgató urnák nincs ez iyg 
kedvére. 

Különben alkalma lesz majd a nagy közön-
ségnek számításaimnak helyességéről meggyő-
ződni a jövőben, amikor azt a magasabb erdé-
szeti hatóságok fogják  igazolni, amelyeknek az 
Erdélyi Fakereskedelmi r.-t. részére nincaen 
külön mértékük. Meglátja az esetben is, ha az 
én általam kiszámitott kártérítési összegek 
csak részletekben a csak a kihasználási idő 
későbbi éveiben fognak  is megállapítást nyerni. 

Meg vagyok róla győződve, hogy az igaz-
gató ur által annyira nem óhajtott bírói dön-
tés esetén a bíróság is helyet kellene adjon 
szakszerű megállapításaimnak, természetesen 
csakis abban az esetben, ha ott a magáajava-

Veszek használt iskolai tankönyveket bármily mennyiségben, 
a legmagasabb áron 
Vákár könyvkereske-

dése Csikszereda. 



9. oldd. 
kat olyan ember képviselné, aki a cég vétkes 
mulasztásalt érdemlik szerint birálná el B azo-
kat nem minősítené túlságos jóindulattal egy-
szerűen jogi következményekkel egyáltalában 
nem járó elnézéseknek vagy uzusnak. 

Ami végül az igazgató urnák hátam mögött 
mondott bírálatát illeti, legyen szabad megje-
gyeznem azt, hogy ezeket nem kivánom viszo-
nozni, mert ez a dolog lényegére ugy sem tar-
tozik s izléztelenségnek tartanám. — Erdészeti 
BzaktudáBomra vonatkozólag pedig azt hiszem 
jellemzőbb s mértékadóbb 10 esztendős, ered-
ményes közszolgálati tevékenységem, volt fö-
löttes hatóságaim, a vármegye magamisineró 
közönségének elismerése, mint az igazgató ur-
nák talán jól meg sem gondolt véleménynyil-
vánítása. 

Jelen soraim leközléséért fogadja  igen tisz-
telt Szerkesztő ur, kiváló tiszteletemet 

Csíkszeredán, 1020, évi VI/24-én. 
Sztankó Zoltán, 

erdámérnök. 
Nagyfontosságú  közérdekről lévén szó, e 

Boroknak készséggel adtunk helyet. Magunk 
részéről a közönség tájékozása végett egész 
röviden egyelőre csak annyit jegyzünk meg, 
hogy arról a cirka 8600 hold hatalmas erdőről 
van szó, melyért aunak idején Oötz és Stein-
hera versenyeztek s melyből nagy botrány ke-
letkezett a törvényhatósági közgyűlésen, mikor 
Török Ferenc országgyűlési képviselő 6000 ko 
rónát vágott ki a zöldasztalra ezekkel a Bza 
vakkal: „Ha ennyit kapott egy szopós borjú, 
mennyit kaphatott egy címeres ökör." Az erdő 
akkor 5 millió koronáért a Hteioherzé lett, ki 
a vételárat nem tizetvén, circa 300.000 korona 
bánatpénze a magánjavaknál veszett. 

Uj árverésen a nagyértékü erdőt Czell Fri-
gyes és Fiai, Erdély egyik legnagyobb cege 
vette meg három millió 300 ezer koronáért 
még a háború előtt. A cég az Erdélyi Fake-
reskedelmi R. T. címét vette fel  s amint most 
erteBUlünk, Czellék legújabban előkelő román 
érdekeltség bevonásával bővítették a céget. 

A mi tudomásunk szerint is az erdészeti 
szakvélemény helytálló és Czelléknek perrel, 
vagy anélkül, jelentékeny összeget fizetniük 
kell a magánjavaknak. 

De mi ez ahboz a sok millióhoz képest, amit 
az erdők ma érnek, melyek vételárában a cég 
ezideig keveset tizetett és igy a mai rossz 
pénzzel fogja  megfizetni  a háború előtti 6 ko-
ronás alacsony vételárat IV 

A húszas bizottság, bár az igazgató eről-
tette a dolgot, nem fogadta  el Czellék eg>ez-
ségi ajánlatát s egyelőre a gyűlés, melyen dr. 
Czell Rudolf  és Czell Frigyes is megjelentek, 
eredmény nélkül oszlott fel. 

Ez az ügy körültekintést és komoly meg-
fontolást  igényel. A magánjavak nagy érdeké-
ről van szó, melyet a vármegye közönsége 
éber figyelemmel  kísér. Ugy tudjuk, hogy a 
szerződést fel  lehet bontani, mely esetben az er-
dőt uj árverés alá kell bocsátani. 

A villany ujabb áremelése. 
Csíkszereda, jnnlus 25. 

A Ganz-féle  villamossági r.-t. üzemvezetősé-
gének értesítése szerint a városi tanács a vil-
lamos áram egységárát hek óvattonként 1 ko-
ronára, vagyis ezúttal 58*5 százalékkal emelte 
fel. 

A nemrégen történt áremelés alkalmával 
lapunkban szóvátettük azt a súlyos terhet, 
melyet a villamos áram drágulása a fogyasztó 
közönségre hárít. Ugyanakkor rámutattunk arra 
ÍB, hogy a drágaság főoka  az évente termelt 
áram csekélysége, melyen ugy lehetne segíteni, 
ha a csíkszeredai áramkörbe bekapcsolnák 
Zsögödöt, Várdotfalvát  és Taplocát. Némileg 
enyhítené a kiadásokat a személyzeti kiadások 
csökkentése is. 

A csíkszeredai üzem ugyanis évente mind-
össze 200.000 kilówatt áramot termel, melynél 
kevesebbet Erdélyben csak Kézdivásárhely és 
Fogam produkál, mig a többi vároB mind 
500.000 kilówattnál több áramot használ el. 

A csíkszeredai városi tanács sürgős köte-
lessége lenne tehát a szomszéd községekkel 
megállapodásra jutni éa azokat minél előbb az 
áramkörbe bekapcsolni, mert akkor remélhető 

C S Í K I L A P O K 
volna az egységárak csökkentése, másfelől  pe-
dig a szomszédos községek is olcsóbban jut 
nának hozzá az annyira nélkülözött, kultúrát 
jelentő villanyvilágításhoz. 

Az egységár mérséklését lehetne elérni, 
ha a nyersolajat nagyban jóelőre beszereznek, 
mert ezáltal legrosszabb esetben is a további 
áruemelésnek lehetne útját vágni. Az áremelos 
ugyanis nem nagy mesterség, egyszerű szam-
tani művelet, fizetni  azonban ebbe a kicsi va-
rosba összeszorult létminimálistáknak nehezebb 
dolog. . . 

Egyébként az üzemvezetőség az ujabb ar 
emelésről a következő felvilágosítást  adta: 

.A városi tanács az áram egységárát e hó 
17-iki ülésében hektowattonkint 1 koronára 
emelte fel.  Ezen áremelésnek az oka a nyers 
olaj és gépolaj árának emelkedése, mely az 
üzemet, ha az egységárak nem emeltettek 
volna, váltságos helyzetbe juttatná, A nyers-
olaj egységára március hóig 3 21 korona volt, 
jelenlegi beszerzett nyersolaj ellenben 5 ko-
rona, ami 55 százalék emelkedésnek felel 
meg. A gépolaj ára 6 korona volt h jelenleg 
24 korona, tehát 300 Bzázalék emelkedésnek 
felel  meg. 1920. évi január hó 1-tól, 1920. évi 
május hó 30 ig elfogyasztott  az üzem 24100 
klgr. nyersolajt 70816.91 korona értékben. Már 
most ha a következő 5 hónapra ugyanilyen 
áramfogyasztás  mellett ugyanannyi nyersolajat 
használunk el, az ár 5 koronás árral 120500 
koronát teeaen ki, tehát 49684 09 korona több 
kiadást eredményez, melyre fedezet  nincs. Ezen 
több kiadás fedezésére  emelte a városi tanács 
az áram egységárát 58 6 százalékkal." 

Ugyancsak az üzemvezetőség a következő 
felhivánt  intézi a fogyasztó  közönséghez: 

„Megkérjük a n. é. fogyasztó  közönséget, 
hogy jól felfogott  saját érdekében mindenféle 
változást, mint lakásváltoztatást, izzó lámpák 
nak kisebb, vagy nagyobbra való kicserélését, 
vagy lekapcsolását az üzemvezetőségnél azon-
nal jelentse he, mert mindenféle  ilyen módon 
elkövetett visszaélés, miután az áram állami 
adó alá esik, a pénzügyőrség által is ellenőriz-
tetni fog,  kihágádnak tekintetik s bíróilag bün-
tettetik." 

K Ö Z O A Z D A S Á  0. 
A Gye^'vci Bank tökeemelése. 

A ' •_>í,rÉCyói Bank éB Takarékpénztár Rész-
vénytársaság eddigi 600 000 koronás alaptőké-
jét a hiteligények megnövekedése folytán 
1.500.000 koronára emeli fel. 

A pénzintézet Üyergyó legnagyobb bankja, 
mely közgazdasági életüukben igen nagy sze-
repet tölt be. Üzletköre rohamosan emelkedik, 
amiben Puskás István ügyvezető-igazgató agi-
litásának nagy része van. 

A jelentékeny öBszegü alaptőke emelés 
ujabb bizonyítéka az intézet jóhirnevének, egy-
ben ékes tanúsága a gyergyói részek kedvező 
gazdasági fejlődésének,  melylyel ezt az inté-
zetet a székely bankok legelsői közé emeli. 

Alább közöljük az alaptőke emelésről a 
pénzintézet igazgatósága által kibocsátott hír 
detményt, melyet közönségünk figyelmébe 
ajánlunk. 

HIRDETMÉNY. 
A Gyergyói Bank és Takarékpénztár R. T. 

Gyergyószentmiklóson, igazgatósága közhirré 
teszi, hogy folyó  évi juniua hó 13-án tartott 
rendkívüli közgyűlésen az alaptőkének az 
alábbi feltételek  szerint 600.000 koronáról, 
1,500.000 koronára való felemelése  hat&roz-
tatott el. 

FELTÉTELEK: 
1. A részvénytársaság alaptőkéje 600.000 

koronáról 1.600.000 korooára emeltetik fel, 
4500 drb bemutatóra szóló egyenkint K 200 
n. é. teljeBen befizetendő  uj részvény kibocsá-
tása által. 

2. Elővételi jog az uj részvényekre a kö-
vetkező feltételek  mellett biztosíttatik: 

Egy régi részvéuy után egy uj részvény jár. 
Egy uj részvény átvételi árfolyama  276 

korona és ennek az összegnek folyó  évi ja-
nuár 1 tői 6°/o os kamata, melyből 200 korona 
a részvénytőke, 60 korona a tartalékalap gya-
rapítására, a fennmaradó  összeg pedig rész-
vény előállításra fordittatlk. 

96. ssám. 

3. Az elővételi jog folyó  évi junius 13-tól 
julius hó 13-ig bezárólag gyakorolható, Gyer-
gvósientmiklóson az intézet pénztáránál, vagy 
Marosvásárhelyen a Marosvásárhelyi Bank én 
Takarékpénztár R.-T.-nál a hivatalos órák alatt, 
Ezen határidő leteltével az elővételi jog meg 
szűnik. 

Aki az elővételi jogával élni kíván, tartó 
zik részvényeit szelvény nélkül lebélyegzés vé 
gett, fent  megjelölt helyeken bemutatni és az 
átveendő részvények teljes árát 6°/(-os kama 
tokkal együtt befizetni.  A bemutatott részvu 
nyék lebélyegeztetnek és vissz aadatnak, vak 
mint egyidejűleg az uj részvényekre vonatkozó 
elismervényt is kiszolgáltatja az intézet. 

4. Az uj részvények a régiekkel egyfor-
mán részesednek az 1920. üzleti év eredmé 
nyében. 

5. Ha a régi részvényes az elővételi jogot 
1920. julius 13-ig nem gyakorolja, ugy teklu-
tetik, mint aki azzal élni nem kíván. 

Az igy megmaradó részvényeket az igaz 
gatóság az általa megállapítandó áron, de nem 
olcsóbban, mint a régi részvényeseknek bizto 
sitott ár, Bzabadkézból eladhatja. 

A bemutatóra ssóló uj részvények lehető 
leg ez év folyamán  lesznek kiszolgáltatva, 
szelvényekkel együtt a korábban kiadott elis 
mervények bevonása ellenében 

GyergyószentmlklóB, 1920. Juniua 13-án. 
Az Igazgatóság. 

Olvasóinkhoz. 
A rohamosan rosszabbodó viszonyok nyo 

mása alatt csaknem leküzdhetetlen nehézségek 
kel keli megbirkóznunk, hogy a Csíki Lapok 
előállításához szükséges anyagokat megszerez 
zük és az állandóan emelkedő munkabéreket 
fedezzük.  E uehézségek általauosak es ueincsak 
az erdélyi, h.iueni a külföldi  sajtót Is egyttráut 
súlyosan érintik'. 

H igy a magyar kulturát továbbra is szol 
gálhassuk, kényteleuek vagyunk a Csiki Lapok 
előfizetési  árat 1920. évi julius hó 1 tói ket 
dődőleg a következőképpen megállapítani : 

Egy évre 80 korona. 
Felévre 40 korontt. 
Negyedévre 20 korona. 

A Csiki Lapokat csak annak küldhetjük, 
aki a lap elófi/etési  árát kiadóhivatalunkhoz 
előre beküldi. 

Minden reményünk megvan, hogy közönso 
günk megértő támogatásával megadja lapunk 
további létfeltételeit. 

Csikszereda, 1920. évi junius hó 2E-én. 
A „Csiki  Lapok' 

szerkesztősége  és kiadóhivatala. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Hangverseny a Vigadóban. Junius 

hó 28 án este Haják Károly hegedümüzész. 
Zsizsmann Rezsó zongoraművész és V á k á r 
Vilmos előadó művész a Vigadóban hangver 
senyt tartanak. A három magas zenei kulturajn 
művész hangversenyére, mely már régen tervbe 
volt véve, különösen felhívjuk  városunk intel-
ligens közönségének figyelmét.  Jegyek előre 
válthatók Vákár kÖnyvbereskedésében. — l't 
említjük meg, hogy a „Zord Idő' irodalmi es-
télye ezidó szerint elmarad. 

— A oenzura. Értesülésünk szerint lapunk 
felett  a cenzúrát ezentúl dr. Alexandru Vasú 
prefekt  elnöklete alatt egy bizottság fogja  gya-
korolni. Reméljük, hogy e cenzura megértőbb 
lesz, mint az eddigi, mely igen sokszor törölt 
olyan közérdekű cikkeket is, melyek minden 
más lapban napvilágot láttak, csak éppen a 
CBikl Lapokban n«m. 

— Felhőszakadás. Vármegyénk minden 
részéből nagy esőzéseket és felhőszakadásokat 
jelentenek, melyek a szépnek indult termés-
kilátásokat nagyban csökkentették. Felcslkon 
nagy felhőszakadás  volt, mely több községben, 
különösen Dánfalván,  hol házakat Is elöntött 
az árvíz, több millióra menő károkat okozott. 
Az Olt mindenütt kilépett a medréből és sok 
kárt tett a kaszálókban. 



20. szám. C S I K I L A P O K 3-ik oldal 

— Liutt és oukor. Naponként olvassuk, 
hogy Kolozsvárra, Nagyváradra, Marosvásár-
helyre és a többi városokba mennyi liszt és 
cukor érkezik és a kiosztás zavartalanul folyik. 
Így például Szatmárra a városi közélmezési 
hivatalhoz tegnapelőtt egyszerre 50 vaggon 
buza ós 25 vaggon tengeri érkezett Ó Romá-
niából. Az ezt megelőző héten ugyanott 20 
vaggon lisztet osztottak ki. Mi már sokszor 
Bzóvá tettük a csikvármegyei lehetetlen köz-
élelmezési állapotokat, melyeknek nagyrésze 
a cenzor jóvoltából lapunkban meg sem jelen-
hetett. Nem értjük ugyanis, hogy Caikvárme-
gyében hosszú hónapok óta a lisztkiosztás tel-
jesen kiment divatból, kenyérlisztet csak a 
mult év őszén egy izben kaptunk, hónapok óta 
pedig semmiféle  lisztet nem adnak, úgyszintén 
cukrot sem. ÉrteBÜlÓBÜnk szerint a napokban 
az esküt tett tisztviselők nagy, az esküt nem tett 
tisztviselők klB adagokban kaptak cukrot, a 
közönség azonban semmit. Az eBküt tett és 
esküt nem tett tisztviselők megkülönböztetése 
teljesen indokolatlan, mert egyformán  szolgál-
ják a közérdeket, úgyszintén nem indokolt a 
közönség teljes kizárása. (!) Romániához mi 
közelebb vagyunk sokkal, mint Hzatmár. T ilán 
lehetne végre nekünk is egy pár vaggon búzá-
hoz vagy liszthez jutnunk VIV 

— Dr. Negrea János ügyvéd irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium-utca 18. sz. alatt, 
dr. Csedő-féle  házban megnyitotta. 

— Halálos vasúti baleset Gyergyó-
ban. A kolozsvári Uzletvezetőség néhány ve-
zető tisztviselőjét szemleköruton Gyergyóvár-
hegy közelében súlyos baleset érte. Hosazu 
János üzletvezető-helyettes Valentin Ödön fő-
ellenőrrel sinautón ellenőrzésre indult. A vá-
gányokra pásztorgyermekek pajkosságból kö-
veket raktak, amit nem vévén eszre a kocsi-
vezető, a nagy aebeBéggel rohanó uinautó ki 
ugrott a vágányok közül és a mágus töltésről 
a mélységbe zubant. Hosszú üzletvezető kulcs-
csonttörést, geiinccsontzuzódást, Valentin ko-
ponyatörést és belső sérüléseket, Govrik fel-
ügyelő éB a Boffór  több Bulyosabb sérüléseket 
szenvedtek. Valentin főellenőr  súlyos sebeibe 
belehalt. A többiek áüapota nem életveszélyes, 
de súlyos. A vizsgálat megindult. 

— Gyermekdélutánok. A helybeli Oltáregylet 
ár. Bocskor Béláné elnöklete alatt álló Szent Arital 
szakosztálya értesülésünk szerint két hetenként a 
polgári leányiskola nagytermében gyermekdélutáno-
kat rendez. Az első gyermekdélutánt julius hó 4-én, 
vasárnap 4 órakor tartják meg, mely alkalommal 
eredeti mesék, gyermektáncok, kouplék és zongora-
azámok kerülnek előadásra. Az előadáson, melyro 
a rendezőság ezúton hívja meg a közönséget, felnőt-
tek és gyermekek egyaránt kellemes szórakozást ta-
lálnak. Belópő-dij tetszés szerint. 

— A közoktatásügyi minisztérium államtit-
káraága KoloBBvár. N'r. 1973—1920. A közoktatás-
ügyi minisztérium a esik vármegyei magyar tauitók 
és tanárok számára julius 1 kezdettel államköltségen 
b (hat) hetes földrajz,  történelem és alkotmánytan 
kurzo8t rendez dr. Szőcs Géza gyergyószentmiklósi 
áll. gimnáziumi Igazgató vezetése alatt Marosvásár-
helyen. Jelentkezni lehet a vármegyei tanfelügyelő-
xégnél. 

— A csikszeredai róm. kath. főgim-
názium igazgatósaga közli, hogy a tanu-
lók előjegyzése julius 1—4-én fog  történni. 
Az 1. osztályba lépőké julius 1-én, a II. osz-
tályé 2-án, a III. osztályé 4-én. A finevelő-
intézetben a következő alapítványok üreBed-
lek meg: 5 közalapítvány, 1 Salamon András-
áé, 21 CBaládi alapítvány, és pedig: Bálint-
Bors, 3 T. Darvas János, Bors Barnabás, 2 
Szőcs Ignáczné, Csomortáni A., Dénes Imre, 
Kovács Péter, Lukács Mihály, Keresztes János, 
Balogh Ignác, Orosz Mihály, 2 Ferenczy Pé-
ter, Péterffy  József,  Pál Gábor, Nagy István 
alapítványok. Pályázatok julius 10-ig adandók 
be. — Részletes tudnivalókról a szeminárium 
igazgatója tájékoztat. 

— Hirdetmény. A csikszeredai járáebi-
rÚBág és járásbirósági fogház  réBzére az 1920. 
1921. évre, azaz 1920. április hó 1-tól, 1921. 
március hó 31-ig terjedő egy évre szükséges 
400 köbméter kemény tűzifa  szállításának biz-
tosítására nézve a nyilvános írásbeli verseny-
tárgyalás a csíkszeredai járásbíróság vezető 
jenek hivatali helyiségében 1920. évi julius 
hó 11. napján d. e. 10 órakor tartatik meg. 
Csikszereda, 1920. évi junius hó 21. napján. 
L»r. Pánczól Zsigmond, táblabíró. 

— Hymen. IczkovitB Bellát Csíkszeredá-
ról eljegyezte Gangola János. (Minden külön 
értesítés helyett). 

— As Oltáregyesület első beszámoló 
közgyűlését folyó  hó 27-én, vasárnap délután 
4 órakor tartja a polgári leányiskola zeneter-
mében. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Titkári jelentós. 3. Pénztári beszámoló. 4 In-
dítványok. Ezúton kéri az elnökség, hogy a 
tagok minél számosabban megjelenni szíves-
kedjenek. 2—2 

- - Halálozás. Janovitz Józsefet,  az Unió 
erdőipar rt. igazgatóját súlyos csapás érte 
Felesége hosszas és kinos betegség után folyó 
hó 14-én, KolozBvárt a klinikán, hová gondozó 
hozzátartozói gyógykezeltetés céljából néhány 
nappal azelőtt elszállították, elhunyt. Az őszinte 
éB nyílt vendégszeretetéről városszerte ismert 
urnő halála a sok ismerős körében bizonyára 
őszinte és általános részvétet fog  kelteni. 

— AB Erdélyi Szemle junius 20 i száma 
vezető helyen foglalkozik  az erdélyi magyar-
ság legnagyobb kulturkérdésével a magyar 
egyetem ügyével. Különben a lap szokott gaz-
dag és élénk tartalommal jelent meg. A fennt 
emiitett cikken kivül a tartalomból kiemelke-
dik Gyallay B. művészi felépitéBÜ  novellája, 
Aprily Lajos verBciklusa, Berde Mária, Remé-
nyik Sándor és Walter Gyula verse, továbbá 
Maeterlinek egyik legmélyebb, legszebb elméi: 
kedése, melyet Halász Gyula avatott tollal 
ültetett át magyar nyelvre. A lap rovata na-
gyon élénk. 

N Y Í L T T É R . * ) 

Uj szesz nasy raktár Csíkszeredán. 
Vau szerencsém Csikszereda város és vidéke 

közönségét tisztelettel értesíteni, hogy Csík-
szeredában, Városház-utca 9. szám (Lukács 
Juliska-féle  házban 

• s e c t s a s e y ^ e s e s l e d é s t 
nyitottam, hol állandóan a legfinomabb 

M f  ® k © a feaséti  a a s s s t 
valamint valódi 62'/0-os kisüstön fölt  szilvó-
riumot és borsepröt, rumot, cognacot ós min 
dennsmü likőröket, továbbá 

g f t i a a t m  t a í b © i < ? k f t t 
u. in.: Som, Rizling, Leányka, szabadon és 
palackozva, a lehető legjutányosabb napi 
áron, nagyban és kicsinyben raktáron tartok. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel 1—10 

K A R D A M A R I S K A . 

*j E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-
lÖBSÍget a Szerk. As Kiadó. 

Hirdetmény. 
A gyergyószentmiklósi erdőipar részvénytár-

saság, melynek székhelye Gyergyószentmiklós 
az alapszabályok 6. §-a értelmében öaszes 
részvényeseit ezennel meghívja a Gyergyó-
szentmiklóson, Vasút-utca 46. az. levő hiva-
talos helyiségében folyé  évi julius hé 12-én 
délután 3 órakor tartandó 

i t R á k f t T m i i  feeesralénte. 
TÁRGYSOROZAT: 

1. Az alapszabályok 13 § ának módosítása 
akként, hogy az igaznatóság legalább 3 és 
legfeljebb  6 tagból álljon. 

2. Uj igazgatósági tagok választása. 
3. Uj felügyelő  bizottsági tagok választása. 
4 A részvénytársasüg ügyvezető igazgató-

jának megbizatása. 
5. Az alapszabályok 6. §-ának odamódosi-

tása, bogy a közgyűlések Brassóban tartatnak. 
6. Az alapszabályok 7. §-ának akként való 

módosítása, hogy a közgyűlés valamely brassói 
lapban fog  közhírré tétetni. 

Az alapszabályok 9. §-a szerint a részvé-
nyesek, kik a közgyűlésen személyesen, vagy 
meghatalmazott által résztveuni óhajtanak, tar-
toznak részvényeiket legkésőbb 3 nappal a 
közgyűlés előtt fennti  helyiségben letétemé-
nyezni. 

Gyergyószentmiklós, 1920. évi junius 21 én. 
Ai igazgatóság. 

A román katonai paranosnokaág rendeletéra 
közöljük: 

ORDONANŢA Nr. 3 (modlfloata). 
Obligatoarie pentru intreg teritorul ooupat pana 

la Tisa, oonsiderat aona de operaţii. 
4 Uaiu 1919. 

Noi, Comandantul trupelor din Transilvania, 
pe baza art. 32 si 57 din titlul II. adiţional 
codul justitiei militare, in interesul Bigurantei 
armatei si pentru apararea tarii 

o r d o n a m 
1. Interzicem portul sau pastrarea ori-carui 

fel  de arme de foc  s«u arme albe, precum si 
a ori-ce fel  de munitiuni Bau exploaibile. 

2. Posesorul unor asemenea arme aau mu-
nitiuni este obligat ca in termin de trei zile 
dela afişarea  acestei ordonanţe, sa le predoe 
la comandamentul militar roman cel mai 
apropiat, de unde in schimb va primi o ade-
verinţa. 

3. Contravenienţii de buna credinţa se vor 
judeca de Curtea Marţiala BÍ condamna cu ln-
chiaoare pana la zece ani si cu amenda pana 
la zece mii lai; deosebit de urmarirea ai pe-
depsirea lor conform  cu legile in vigoare, ca: 
rebeli, spioni aau trădători, in cazul care Be 
va dovedi, ca purtau sau ascundeau armele 
cu intentiunea a se servi de ele, sau a le pune 
la dispoziţia altora, pentru a se complota contra 
armatei romane sau a locuitorilor romani. 

4. Complicii BÎ tainuitorii, prin ale căror 
fapte  s'a ajutat sau facilitat  ascunderea arme-
lor, considerandu-Be coautori, Be vor pedepsi 
întocmai ca si contravenienţii principali. 

5. Constatarea contravenirilor la aceasta 
ordonanţa se va face  de comisari regali, pre-
tori, comandanţi de piaţa, ofiţeri  de jandarmi 
si de ori-ce alti ofiţeri  de politie judiciara. 

(j. Ordonanţa de fata  se va publica pe cat 
cu putinta in ziare, se va afişa  in toate co-
munele si la sediul Curţilor Marţiale, pretora-
telor, la comenduirile de piaţa, la localurile du 
jandarmerie ai primarii, aducandu-se la cu-
nostinta obsteasca si prin bataie de toba. 

Îndeplinirea acestor formalitati  Be va con-
stata prin procese verbale dresate de ofiţer 
de politie judiciara respectiva. 

Aceasta ordonanţa devine executorie dupa 
trei zile libera dela îndeplinirea formalitatilor 
de sub acest articol BÎ BE aplica numai celor 
deveniţi culpabili in urma expirării acestui 
termin. 

7. Dispozitiunile primei ordonanţe Nr. 3, 
data tot de acest comandament ai cari Bunt 
contrare ordonanţei de fata,  Be abroga din 
momentul cand incepe a ae aplica aceaeta or-
donanţa. 

Data la comandamentul nostru din Sibilu. 
Azi 4 Maiu 1919. 

Comandamentul trupelor din Transilvania: 
General Mardarescu. 

Şeful  de stat major : 
General Panalteacu. 

Fekete hajtó kocsi eladó. 
Megmondja a kiadóhivatal. 

(Minden külön értesités helyett.) 

Hol? 

GYÁSZJELENTÉS. 
Fájó szívvel közöljük rokonainkkal, 

barátainkkal és ismerőseinkkel, hogy 
Janovitz Józsefné 

a legjobb és leggondosabb feleség  éa 
anya, életének 61-ik, boldog házassá-
gának 44-ik évében, Kolozsvárt a kii 
nikán, folyó  hó 14 én, hosszas Bzenve-
dés után jobblétre szenderült. 

Drága halottunk hűlt tetemét folyó 
hó 15-én délután 5 órakor helyeztük 
el a kolozsvári köztemetőben örök 
nyugalomra. 
Nyugodjék békében! Áldott legyen emléke' 

Kolozsvár, 1920. juniuB hó 16-án. 
Janovitz József  férj, 
Jözsa Géza flu. 



mntegy 30.000 darab jó 
minőségli tégla, a csík-

szeredai vasútállomás közelében, továbbá 
6 ablak 8-8 szárnyú, felvasalva  és üve-
gezve, 180X90 cm. belvilágu: 2 darab 
padlAavilágitó bádogból; 2 drb ajtószárny, 
60X200 cm. nagyságú, zár- és sarokkal. 

Hol? Megmondja a kiadóhivatal. i_ 

MÉHKAPTÁRAK 
3 as országos-méretű kapárak én 
keret-lécek korlátlan mennyi-
ségben kaphatók az 2-2 

ELSÚ CSÍKSZEREDAI FAÁRU BÚTORGYÁR ÉS 
KERESKEDELMI VÁLLALAT R. T. CSÍKSZEREDA. 

Egy ügyeu t i a á s s a g é á e t maga--
díjazás mellett age&z£&l a l k & i -
B l l Anini Ferenc !imár uirau.r, 
CaikLozmás. 3 -b 

Mindennemű ruhákat, fonal,  plüs, selyem 
f e s t é s é t , 

báli t'oilelt, paplan, függöny  és kézimunka 
tisztító gyüjtödémet megnyitottam 

T a r s a l Séindlor 
divatáru-üzletében Csikszereda, Foter. 

O y á i r é s f á i i z l e t  B r a s s ó 
B m l t Á B i « s « 

Csloarák-utca í. uz. (a volt ciuoi ka-gyárban). 
2—28 

m 
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• 
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Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre t b t e k i n t s e m e g -

. S Z É K E L Y RÉTI 
• Erdéiyrészi Bútorgyár R.-Tnrsa-

8ág hatalmas szépen berendezett 

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. 14— 

UJ SÖR NAGY RAKTÁR! 
Csíkszeredában, Vár (Mikó)-utca 22. szám alatt 

s o x 
nyitottam, hol naponkint legfinomabb  friss  töltésű palack 

és hordós sört raktáron tartok. - Tisztelettel 

IpiMBffliBBfflfiăăMilBaBtisWill F. . 1 

MKGHIVÜ. 
A Caikazentgyörgyi Takarékpénztár R. Társaság 

VI. tvi rendea közgyűlését 
1920. évi julius ho 4 ön d u. 2 órakor tárj * 
Csikszencgyórgyóu, a i;ir»asa< üzleti li.-lyise-
gében, melyre a részvényesek meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatóság jelentése az 1918. evi üzleti 

eredményről, számadások előterjesztése H nye-
reség felosztása  iránti határozat. 

2. Felügyelő bizottság jelentése s felment-
vények felől  határozat. 

3. luditványok. 
Csikszontgyörgy, 1920. junius hó 20. 

AZ IGAZGATÓSÁG. 

© s . 
roooavos 

Rendel naponta délután 2—6 oraig. 
Csíkszereda, Mikó-utoa 34. na ám 

Eladó egy hosBzu, jó karban levó 

Ferenczy István nyug. gazdatisztnél 
Uyergyocjzfíntmik.óaon. 

MKGHIVU. 
A Camazentgyttrgyl Takarékpénztár R.-Táraaaag 

VII. évi rendes kOzgyüléset 
1920. évi julius hó 4 én d u. 3 órakor tartja 
Csikszentgyorgyöu, a tarsaság üzleti helyise-
gebeu. melyre a részvenyesuk meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatóság jelentése az 1919. evi üuieti 

évről, számadások előterjesztése és a uyereaeg 
felosztása  iránti intézkedes. 

2. Felügyelő bizottság jelentése B a fel-
montvények felőli  határozat. 

3 Alaptőke felemelése. 
4. Alapszabályok módosítása, 
íj. Igazgatósági és felügyelő  biioUaági U 

gok választása, 
(j. luditványok. 
Csíkszentgyörgy, 1920. juuius 21. 

AZ IGAZGATÓSÁG 

Mész eladás nagyban 
Csiktszentdomokoaon Sztávrosz Mik-
lósnál, kisebb tételekben Csík-
szeredában Erzsébet ut 21. szam alatt 
Koczkáa Bélánál. 8_ő 

Van szerencsém a tisztelt vevő közön-
ség tudomására adni, bogy elvállalok 

GRANIT, MÁRVÁNY, TRAKHIT 

SÍRKÖVEKET 
bármilyen kivitelben, elsőrendű és több-
féle  minőségű kövekből, francia  malom 
kövekből, úgyszintén sírkövekből, miu-
den méretű malom kövekből nagy rak-
tárt tartok CBikzaögödön Baját lakáso-
mon. — Ugyanott felvétetik  6 — S 
i c ö í e t i a e r ó s e g - é d . 1 0 0 k o -

r o n a n a p i d í j m e l l e t t . 
GAÁL KÁLMÁN, 

képealtett kőfaragó  mester, U.sikzsöeoilöii. 
6-* 

Itteni raktárunkba átadva 
megveszünk minden meny-
nyiségü h a s z n á l t , de jó-

karban l e v ó 

0LAJ0SH0RPÓT. 
SZÉKELY GAZDÁK SZÖ-
VETKEZETE FIÓKJA 

Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébel 
Csíkszereda rend. tan. varus bor, sör és azesz nagybani raktára 
Városház utca 4 szám alatt állandóan raktáron tart 

szavatolt 96u os flnomitott  szeszt, valamiut az összes rum 
és likörfeleket,  szilvórium, borsepró, cognac es törkölyt, 

a legfinomabb minőségben hegyaljai borokat 
és naponta friss  töltésű maláta sört, 

viszonteladóknak a legolcsóbb napi árakon számítva árengedménnyel. 
Szives pártfogást  kérve, maradok tisztelettel 

S z © . x a . t ó E S E L Ő , S Î Î V ^ Î R . ^ ™ ; 
Csíkszereda r, t. város korlátlan italmérésének üzletvezetője 

C s i k s z e r e d a , Városház utca 4. szám (Régi postaépület). 

ERTESITES C s i k s i ! t , r e d t t é ö v i t Jéke nagyérdemű közönségét tiszteletlel 
_L értesítjük, miszerint Rakoczy-utoa 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET NÍITOTTÜNK. 
I S a J c t á j r o n t a x t v u a l c : Konyhaedényeket. fürdőkádakat  és takaréktüz-
helyeket. K é M l t & a a J e m e g r e n d a l é e r e épület-bádogos munkákat 
lúrdóberendezeseket, vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. - Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellott pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szíves pártfogását,  teljes tisztelettel: 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 




