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Kéziratok nem adatnak visaaa. 
Hirdetési dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 

A megértés. 
Csíkszereda, julius 2. 

Az l'JIM. évi forradalom  után az erdélyi 
románok Gyulafehérváron  hoztak egy hataro-
zatot, mely a nemzetiségek jogait, kulturájuk-
uak szabad fejlődését,  általában a kisebbségek 
védelmét biztosítja. Vajda Sándor későbbi mi-
niszterelnök ekkor mondta azt. hogy román 
nemzeti becsületükkel kezeskeduek ezen igé 
reléiknek megtartásáról a kisebbségekkel szem-
ben. 

A híres gyulafehérvári  határozat óta jó 
másfél  esztendő telt el Az erdelyi románok 
az utolsó hónapokig kormányozták Krdélyt, 
inig most az ó-romániaiak vették át a kor-
mányzást. 

Az erdélyiek uralma alatt a magyarság 
uap-nap után számtalan, a sovinizmustól taj-
tékzó támadást szenvedett el. Míg a vezető 
politikusok a forumon  tetszetős és hangzatos 
jelszavakkal hirdették a megértést, addig a 
kormányzókörök hivatalos és félhivatalos  sajtó-
organumai csepegtek a dühtől, melylyel a ma-
gyarságnak rontottak. 

Olvasóink bizooyára emlékeznek Bogdán 
Duica, a kolozsvári tudomány-egyetem dékán-
jának a Patriában, a volt erdélyi kormányzó-
tanács hivatalos lapjában megjelent és a Csíki 
Lapokban is közölt cikkére, melyben a magya-
rokkal való végleges leszámolásra hívja fel  a 
románokat ugy a front  előtt, mint a front 
mögött. Amint irta, irgalom és kegyelem nél-
kül. Éppúgy, mint 1784-ben (Hóra és Kloska) 
és 1848-ban. 

A díszes állást betöltő román sovinista 
most is irogatj t előkelő román lapokba-türel-
metlen cikkeit, hogy borzongjon minden ma 
gyar háta Duica megértő politikájától. 

Bogdán Duica nemcsak dékán a kolozsvári 
egyetem jogi fakultásán,  hanem az egyetem 
szenatora is a bukaresti Bzenatusban. Hogy e 
minőségben is tevékenykedjék, most interpel-
lációt jegyzett be a szenátusnál a magyarok 
által felállítandó  egyetem ügyében. Nyilván a 
professor  ur nem óhajtja a magyar egyetem 
felállítását,  mert ő is azon a véleményen van, 
mint egy bukaresti lap, melybe nem lehetetlen 
o Irta a cikk következő kitételét: „Azon kell 
lennünk, hogy ott, ahol nem volt nemzeti kul-
tura, eltűnjenek a magyar kultura nyomai. Meg 
kell nyernünk a magyarokat azáltal, hogy a 
mi kulturánkra szorítsuk őket, amely gazda-
gabb, kiterjedtebb, tisztultabb ós sokkal köze 
lebb áll az ember lelkéhez". Így fest  hát a 
gyulafehérvári  határozat és a megértés a va-
lóságban. 

Ez a jelenség nem szórványos, sőt általá 
nosnak volt mondható. 

Az Avarescu kormány éta e tekintetben a 
viszonyok nem javultak, bár egy csekély re-
mény volt rá. 

Az erdélyi sajtó csak most tárgyalta Cor-
nea Tamás udvarhelyi prefektnek  az egybe 
gyűlt székelyekhez intézett megértő beszédét, 

melyben rámutat arra, hogy az erdélyi cse-
kély magyarság felfalására  elegendő lesz há-
rom-négy román ezred, ha rászabadítják. 

Ez a főispán  pofozott  fel  ezelőtt egy pár 
hétlel Héjasfalván  egy magyar vasutast, mert 
parancsára egy vanuti kocsit nem tolatott egy 
másik vágányra, amelyen a vasutas éppen a 
vonat befutását  várta. 

Az Avarescu kormány jól tenné, ha ezeket 
a vidéki basákat azonnal elmozdítaná helyük-
ről, mert brutális cselekedeteikkel a népet iz-
gatják és egyáltalában nem szolgálják a meg-
ertés sokszor hangoztatott politikáját, melyre 
Romániának is igen nagy szüksége van. 

Lehetetlen, bogy a bukaresti kormány ezek-
ről a dolgokról tudomást nem szerez, mert 
hiszen a sajtó a legnagyobb nyilvánosság előtt 
tárgyalja. 

Ily körülmények között teljesen érthető a 
magyarság magatar!ása, mert mást, mint pas-
siv magatartást, nem tanúsíthat. Hiába emle-
getik Horthyt és hadseregét, melyet állításuk 
szerint a magyarság vár, hogy fegyverrel  sze-
rezze visBza hazáját. Akik ezt állítják, azok 
tévesen ítélik meg a helyzetet, mert ismétel-
jük, hogy a magyarság a vele való bánásmód 
után ctupán a passiv, várakozó álláspontra 
helyezkedhetett és helyzetében beállható javu-
lást békés uton, egyedül a békekonferenciától 
vári a és várja, hacsak időközben aromán ve-
zetökörök maguktól jobb belátásra nem jutnak. 

Addig a magyarság vár, joga van várni, 
itt élni és megdalni, ahol ősei ezerötszáz éven 
át éltek, hazát és kulturát teremtettek. 

A k o r o n a b e c s e r é l é s e . 
Csíkszereda, julius 2. 

Egész Erdélyben megindult a harc a koro-
nának leure 1:1 arányban való becaeréléseért. 
A valóság az, hogy a leu sem ér semmivel 
többet, mint a korona s minden olyan kísérlet 
a román kormány réBzéről, mely 1:2, vagy még 
rosszabb arányt akar megállapítani a korona 
beváltásánál, Erdély elszegényedéséhez és ki-
fosztásához  vezet. 

Erdélyben a románoknak is éppen olyan 
érdeke a koronának 1:1 arányban való bevál-
tása, mint a magyaroknak és szászoknak. — 
Senki se adjon tehát egy leuért többet, mint 
egy koronát. 

A korona beváltásnak indokolatlan huzása-
halaeztáfia  összefügg  a kolozsvári Keleti Újság 
leleplezésével, mely megállapítja, hogy a ko-
rona beváltása tulajdonképpen szép titokban 
már megkezdődött. 

A fontos  közérdekre való tekintetettel alább 
közöljük az Ide vonatkozó biradást. 

A beváltásnak ez a művelete már régebben meg-
kezdődött, részben a kormány rendelkezései folytán, 
részben a kormány tudtával, beleegyezésével a Banca 
Naţionala utján. Nem leheti célunk ebből politikai 
vádat kovácsolni, de mint egész firdély,  a Bánát és 
Bukovina gazdasági érdekelt a legvitálisabban érintő 
flgyben  követelni lehet, hogy a legszigorúbb vizs-
gálatot lnditsák az illetékes tényezők s a vizsgálat 

eredményét a nyilvánossággal közöljék. Mert nem 
lehet és nem szabad milliók érdekeit egyeseknek, 
vagy egy banknak szabad kizsákmányolásra prédául 
engedni. 

A koronabankjegyeknek a forgalomból  való rész-
beni kivonása a kormány rendelkezései folytán  azon 
az egyszerű módon történt, hogy elrendelték az állami 
szolgáltatások bizonyos nemeinek leiben kötelező be-
fizetését.  Azok, akiket ez a rendelet érintett, kényte-
lenek voltak természetesen leit vásárolni és termé-
szetesen az igy előállott nagyobb kereslot folytán  a 
lei ára még magasabbra szökött. Ez a pánzUgyi mű-
velet tehát tulajdonkáppen csak arra volt jó, hogy 
a lei kurzusát emelje és igy a korona értékét még 
jobba leszorítsa, holott a lei aranyfedezete  — amennyi-
ben ez egyáltalán fontos  — lehetőleg még kevesebb, 
mint a koronáé, mert hiszen a romániai aranykészlet 
Moszkvában az orosz szovjet kezei között van éa Így 
sorsa teljesen bizonytalan. De ha bizonyosnak is 
vesszük: tény, hogy leiben való kötelező ttzetést ki-
mondó rendeletek jelentek meg és tény, hogy ennek 
mindenki kénytelen volt eleget tenni. 

Azután ujabb rendelet jött, mely a vasúti vttel-
dijat szintén leiben állapítja meg es amennyiben a 
közönség „leivel nem rendelkezik", ugy egy leit 3"30 
koronában kell számítani. Mellékvágányra terelőd-
nénk, ha újra ki akarnók mutatni, hogy ez mennyire 
drágítja meg az utazást, az áruszállítást, szóval egész 
amúgy is nyomorúságos mindennapi éíetttnket. 

De most jövünk a legsúlyosabb fordulathoz.  Né-
hány hét előtt egy közgazdasági szakember, akinek 
Bukarestben meg vannak az összeköttetései. azt a 
meglepő kijelentést tette a korona beváltásáról, hogy 
felesleges  terminusról beszélni, mert máris folyik  a 
beváltási akció. Elmondotta, hogy a Banoa Naţio-
nala három ós 3.20 koronáért adja el az óromá-
niai bankoknak a leit és máris sok-sok millióra 
íug a pénztáraiban felhalm  ázott koronabankje-
gyek száma, amelyek nem kerülnek vissza többé a 
forgalomba.  Nyilvánvaló tehát, hogy ezek a nyilvá-
nos és általános becserélésnél nem jönnek már szá-
mításba, miután a beváltási akciót természetszerűleg 
ugyancsak a Bancu National fogja  vezetni. A román 
lebélyegzései koronabankjegyek össszege körülbelül 
hatmilliárd korona volt. Ha a bank csak a felét  sze-
rezi meg, igy a lei 3.20-as árfolyamán  és a másik 3 
milliárd 1:1 arányban kerülne is beváltásra, akkor ls 
a veszteség, mely ezeket a területeket sújtja, leg-
alább két milliárdot tess ki és három és félmil-
liárdot, ha az arány 1:2 lesz. 

Ez az egyszerű, száraz, rideg tényállás, melyet 
nem akarunk politikai szenzációvá felfújni,  kanem 
sokmillió erdélyi, bánáti és bukovinai lakos érdeké-
ben csak azt kérjük, hogy egy vegyes bizottság, mely 
valamennyi párt képviselőjéből és gazdasági szakem-
berekből álljon, akiket valamennyi kereskedelmi ka-
mara maga választana be a bizottságba, indítsa meg 
ebben az ügyben a vizsgálatot, derítse ki, mennyi 
koronabankjeggyel rendelkezett a Banca Naţionala 
és az ebben az ügyben vele szorosan együttműködő 
Marmarosch et. Blank cég három hónap előtt és 
mennyi jelenleg a koronabankjegyből a készletük 
Mennyi koronabankjegy, milyen tételekben és mikor 
folj't  be hozzájuk és mikor került ezekből vissza Is-
mét a forgalomba  és mennyi és hogy nem állapit-
ható-e meg a vizsgálat adataiból, hogy a koronabank-
jegyek megszerzése és felhalmozása  összefüggésben 
áll a bccserélési akcióval s ha igen: a kormány uta-
sítására történik-e ez, vagy pedig csak tudtával és 
beleegyezésével. 

Az uj területek lakosságának joga van ebben a 
kérdésben megtudni az igazat, mert minden jel arra 
mutat, hogy a valuta kérdés rendezése, illetve nem 
rendezése és a régóta beigért egységesítés körül 
súlyos hibák történnek. A sok kegyes kijelentés már 
senkit sem nyugtat meg. Viszont igaz, hogy meg-
ijedni sem tudnak már. Felszínre kellett hozni ezt a 
kérdést az egész gazdasági életre kiható nagyfontos-
ságán kivül már azért is, nehogy ugy tűnjék fel 
mintha tudatlanságból mindezt nem vettük volna 
észre. 

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

dése Csikszereda. 
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Az Úz- ós Veresvizi erdők ügye. 
A következő Borokat vettük: 

A „Csiki  Lapok"  tekintetes  szerkesztőjének 
Helyben. 

A „Csiki Lapok" mult számában „Az Úz-
es Veresvizi erdők Ugye" focim  és .A magán-
javak és Czellék per előtt'1 alcim alatt a köz-
érdekre való hivatkozással közreadott cikkre 
engedje meg a tek. szerkesztőség, hogy rövid 
észrevételeimet megtegyem. 

Legelső sorban ls az Oz- és Veresvizi er 
dók vevői és a magánjavak között a háború 
folytán  keletkezett differenciák  megoldásának 
érdemi részével itt nem foglalkozom,  mert 
éppen a magánjavak jól felfogott  érdeke az, 
ami a kérdésnek újságban való, nyilvános per-
trak talást nem engedi meg. De ha ettől elte-
kintenék is, ebben a nehéz Ügyben a legutóbbi 
közgyűlésünk nem kevesebb, mint 8Va óra 
vita után döntött, s ez a tény eléggé világo-
Ban igazolja, hogy a „Csiki Lapok" egy egosz 
száma sem volna megközelítőleg sem elégsé 
ges az ide vágó fontos  kérdéseknek csak vaz-
latos ismertetoséhez is. A magánjavak hivata-
los helyiségeiben azonban az ügy érdeméről 
kimerítő felvilágosítást  mindenkinek szívesen 
adok, s az erős meggyőződésem, hogy az igy 
kapandó felvilágosítások  után kétség sem lehet 
az iránt, hogy én, mint a magánjavak igazga 
tója, az ügyben elfoglalt  s leplezetlenül kifej 
tett álláspontommal kizárólag a magánjavak 
erdekeit szolgáltam. 

Ha tehát valakinek az a meggyőződése, hogy 
gondolataival az Ügynek szolgálatokat tehet, 
jöjjön a hivatalos forumok  ele, s ott terjessze 
elő éBzrevételet a kellő lörmaban, ezzel az 
eljárással talán tehet szolgálatot, de összesúgva 
Lugva, az ügy kellő ismerete t.elkül koiubi-
uálva, véu asszonyok módjára pletykát szőve, 
befolyást  gyakorolni a magánjavak ügyeire ad-
dig, amíg annak élén én, mint igazgató állok, 
— nem lehet. — Az ilyen burjánt a megillető 
szemétdombra juttatni elég erős az en karom. 

Ha Ön iSztanko Zoltán ur kizárólag az ügy 
érdeméról nyilatkozott volna, nekem sem volna 
több mondani valóm. Minthogy azonban fogad-
kozása ellenére mégis személyeskedett, engedje 
meg nekem, hogy én ÍB csináljak egy pár tény-
megállapítást, — most mar teljesen az ügy 
érdemére való tekintet nélkül. És pedig: 

1. Tény az, hogy Önnek az ügyben adott 
szakvtlemenyét erŐB kritika ala vettem, de uem 
báta mögött, hanem a forumon,  a gyűlésen, 
az ügy tárgyalása alkalmaval, mint a magán 
javak igazgatója meggyőződésem diktálta kóre-
lessegből. Tény az is, hogy ezeu kritika ha:ása 
alatt, a közgyűlés egyetlen tagja sem vette 
komolyan az ön szakvéleményét. 

2. Tény az is, hogy Ön ezen ügyben a 
szakvélemény elkészítéséért tőlünk 3000 koro-
uut kapott, ezen összegért a szakvélemény el 
készítését, vállalta, s enuek d tcúra a helyszi 
nen, az Uz- és Veresvizen nem járt, s egy 
hatósági szakértői véleményt felülbíráló  szak-
véleményét, amelyhez éppen a helyszín precíz 
ismerete azükseges, helyszíni vizsgálódás nél 
kül adta meg. Kivanható-e tehát tőlem, vagy 
bárkitől az, hogy annak tartalmára vonatkozó 
minden egyébtót eltekintve a szakvélemény 
komolynak tekintessék? I! 

3 Tény az is, hogy a már emiitett ülésen 
dr. Nagy Béni előadó igenis nem az öu állás 
pontját akceptálta kevéB elterésekkel, amint ön 
azt a közönség félrevezetésére  s Baját állás 
pontjának bizonyítása céljából mondj», hannn 
az Ön szakvéleményét már eleve csaknem tel 
jesen elvetette, s annak iurg erdészeti árszá 
mitásait sem fogadia  el olyanoknak, amelyre 
határozatot alapítani lehetne. Ha taláu e tekio 
tetben kétségei volnának, szívesen bocsátom 
rendelkezésére az eredeti elő.idói javaslatot. 

4. Tény az is, hogy öu ezen szakvélemé 
nyét az ön szavait használva ugy kellett meg 
csinálja, hogy az ott feltüntetett  nagy kárösszeg 
kijöjjön. Nem a szaktudás volt tehát e mun 
kánál a zsinórmérték, hanem a végösszeg 
amely e'óre be volt mondva. Öu ugyatiis ez 
Ügybeu az Ugy kellő ismerete hijján előre el-
BZÓliotta magát, s nehogy azok, akik ezt fel 
kapkodták, B a forumon  elmondották, s felhasz 
náltak, blamlrozva legyenek, olyan szakértői 
véleményt kellett, hogy csináljon, ami elezóllá-
sát fedje. 

Pedig egy megtörtént esetből tudta, hogy 
Itt Csíkszeredán egy magán erdőbirtokos egye-
bekben jogász embernek ugyanezen szakértői 
elvek alapján egy szerződés raeghosszabbuasos 
ügyből kifolyólag  olyan szakértői velemenyt 
adott, ahol a felszámitható  összeg circa öuu.uuu 
koronát tett ki s a megszakértelmezett ur jogi 
ismereteinek, B kereskedelmi ügyességének 
teljes birtokábau is 250.000 koronával mégis 
meg kellett elégedjen. - Ha ez igy van, nem 
gondolja Sztankó Zoltán ur, hogy itt a szak-
érteimben valamelyes bibi vau., s bar hivat-
kozik évtizedes működésre, kivanhatju-e azt, 
hogy akar az a megszakértelmezett ur, akar 
mi, akik ezt tudjuk, szakvéleményét ugy most, 
iniút bármikor komolyan vegyük V 

Még tehetnék eey pár tény megállapítást, 
de ezt a tónust nem folytatom.  Annyit jelentek 
ki Csupán, hogy egy komoly ügybeu, egy ba_ 
tósági szakértői véleményt felülbíráló  ellenőrző 
szakértői véleményhez az ügy teljes ismerete 
szükséges. Ha ezzel az előfeltétellel  nem ren-
delkezünk, szakértői véleményt nem adunk. — 
Ön pedig a szakértői véleményének megadha-
lásához szükséges legelemibb előfeltétellel,  a 
helyszíne ismereteivel nem rendelkezett s igy 
az ügyből származó kritikákért ne érzékeny-
kedjék. hanem viselje megadással auuak kö-
vetkezményeit. 

És végül még egyet! — Öuuok az a véle-
ménye, hogy én a kérdéses alkalommal a cég 
érdekében mondottam védő beszédet, a nem 
a magánjavak érdekeit védelmezem. Látja, 
egy cseppet sem fáj  ez nekem, mert hiszem, 
biztosan tudom, hosy ez uein igy van, s bizto-
san tudom, hogy "azok, akiket az ügy illet, 
egészen más véleményen vannak. A sajtó, a 
melynek húrjait Ön megpeugette, uagy hatalom, 
mert nekem i)incs<-u módomban niimleu ember-
nek, aki m Un cikkét olvasta, leikére beszelni 
az en igazamat, s mégis érdekes, hogy a nieg-
ijjedés helyett egy jó öreg közmondás jut 
eszembe: Szamár bőgés nem hallatszik :t 
monyországbit" 

Csikszereda, 1920. évi junius hó 30-án. 
Dr. Gaal Endre, 

H magánjavak igazgatója. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Meghivó. Cslktusnád Gyógyfürdő  Birtokosai 

.Szövetkezete julius hó 10-én Tusnadfűrdőn,  a fürdő 
felvirágoztatása  céljára táncestélyt rendez a Hárotn-
huszár nagytermében, amely re a t. kö/.önséget tisz-
telettel meghívja és szives pártfogást  kér a fürdő-
igazgatóság. Belépti-dij személyenként 25 K, család-
jegy U személyig 50 K. Felülfizetéseket,  tekintve a 
közérdekű célt, köszönettel logadunk és hirlapilag 
nyugtázzuk. Jó ételükről, italokról, kitűnő zenéről 
gondoskodva van. 

— Nyugdíjas tanitók figyelmébe.  A nyugdíjas 
tanitók saját, valamint családtagjaik részére Tétáru 
jegy váltására jegositó arcképes igazol ványaikat jú-
lius lió 31-ig küldjék be meghosszabbításra, illetve 
uj igazolvány kiállítását kérjék. A régi igazolványok 
meghosszabbítás végett „ Czletvezetőség CFK. Cluj" 
cimre küldendők 2 Lei, vagy 7 koroua dij melléke-
lésével. Az uj igazolvány kiállítása végett egy fény-
kép küldendő, 5 Lei, vagy 1750 kor. mellékelésével 
,Központi igazgatóság jegykezelősége, Cluj" cimre. 
A községi elöljáróság által kell igazoltatni, hogy 
nyugdijat élveznek & hogy semminemű szolgálatban 
nem állanak. Az aktiv tanítók közül csak az esküt 
teltek igényelhetik ezen igazolvány t. Tanfelügyelőség. 

— Hangverseny. A Haják és Zsizsmann maros-
vásárhelyi zenetanárok által e hó 18-án megtartott 
müvészestélyen a Vigadóban megjelent uein nagy, de 
válogatott közönségnek a legmagasabb zenei élvezet-
ben volt resze. Megtelt a lelkünk csodásau szép mu-
zsikával és hálásak vagyunk a művészek iránt, hogy 
egy Ilyen értékes estélyt szereztek nekünk. Haják 
hegedűművész BrucL ragyogó g-moll. Concerto-jának 
külöuösen adagloját megkapó szépen játszotta. Wieux-
temps: Balade ct Polonaise és Wieniawsky: Scherzo 
Tarautelle darabját pompás művészi technikával és 
Godard: Cansonetta és Vecsey: Valse triste darabját 
oly mély érzéssel adta elő, hogy a lelkesedés frene-
tikus tapsokban nyilvánult. Hubay: Hullámzó Bala-
ton és a két műsoron kivűli szám a lácbosrégen és 
Hubay: Helyre Katija ha lehet még fokozta  elragad-
tatásainkat és lelkesen ünuepeltűk a művészt. Zsizs-
mann orgonaművész zongorán ragyogtatta nagy zenei 
tudását és Mendelssohn: Hondo «apricioso, valamint 
Chopin: Polonaise és a műsoron kivüli Chopin Valse 
a befejezett  tochn kája tökéletes zongoraművészt Is-
mertette meg velünk. Végül Vákár Vilmos az előnyö-
sen ismert színművész humoros számával kellemesen 
szórakoztatta a közönséget, bár tőle a hangversenv 
keretében szívesebben hallgattunk volna meg egv pár 
szép dalt az 6 behízelgő, magas Iskolázottsági bari-
tonján. ^ 

- Városi miiérlák. Tagadhatatlan, hogy váro-
sunk még sok évig nem nyeri vissza háború előtti 
képét, mert a romok helyén ujat emelni, idő éa fő-
képpen óriási összegű pénz kérdése. A romok még 

sokáig hirdetik a háború nyomán jisi  pusztulást de 
a rendetlenségnek, a piszoknak már reg el kellel, 
volna tűnnie városunk utcái és korzoi színhelyéről. 
Itt egy támasz nélküli homlokfal  emelkedik közvet-
lenül az aszfalt  szélén, mely könnyei, maga alá te 
methet egy arra járót, ott ée amott egy-egy gödö, 
tátong a gyalogjáró közepén, hogy nemcsak a lábát, 
de a nyakát is törheti az ember, több helyen pedig 
a gyalogjárón átvezető csatorna fedők  vaslapjaiba 
törheti lábát a közönség. Ez utóbbiak már nem a 
háborn hanem a tulajdonosok gondatlanságának kö 
szönhető. Nem kell mindenre a hatóság rendelkezé 
sét várni, egy kis jó akarat, Ízlés, tlsztaságszoretet a 
háztulajdonosok részéről és eltűnik városunk terüle 
téről az egészséget aunyira veszélyeztető sok szemét 
és mocsok s az életveszélyes rendetlenségek. Azután 
meg a városi üzemnek is volna némi rendezni valója 
uz utcai világitások körül. Ep ott nincs éjjeli világí-
tás, ahol legnagyebb szükség volna rá, ahol vége a 
gyalogjáró kövezetnek, ott a Mikó-utcában .vége a 
villanykörte sorozatnak ls. Pedig jó volua, ha lenne 

— Két varróleány privát házaknál i* 
munkát vállal. 1- 3 

— Dr. Negrea János ügyvéd irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium utca 18. sz. alatt, 
dr. Csedó-féle  házban megnyitotta Ü—2 

NYÍLT TÉR.*) 
U| szesz nao raktár Csiiszeredában. 

Van szerencsém Csikszereda város és vidéke 
közönségét tisztelettel értesíteni, bogy C«lk 
szeredaban, Városház-utca 9. szám (Lukács 
Juliska-fele  házban; 

e a e s a B f t s r k « i « s k * 4 é i t 
nyitottam, hol állandóan a legfinomabb 

m £ o k « a k f t s é t i  « B f t i i t 
valamint valódi 62°/,-os kiíüstőn főtt  szilvó-
riumot és borseprőt, rumot, cognacot éa min-
dennemű likőröket, továbbá 

k i t á r n i e f t B i t n  f f t í b e i a k a t 
u. iu.: Som, Rizling, Leányka, szabadou es 
palackozva, a lehető legjuiáuyosabb napi 
áron, nagyban és kicsinyben raktáron tarlük. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogásai 
kérve, vagyok kiváló tisztelett'il 1— 

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

Cseh István urnák azon atyai gondoskodá 
sért, melyben Vilmos fiamat  életébon és halála 
után részesítette, továbbá mindazoknak, kik 
fájdalmamban  résztvettek, köszönetet mondok. 

Özv. LATZINA KÁROLYNÉ. 
*) E rovat alatt kü/.lüttekárt nem vállal fele 

lAsséget a Szeik. és Kiadó 

4 román katonai paranosnokság rendeletére 
kÖBÖljttk: 

INSTIINTARE 
pentru tot ouprinsul Ardealului si Banatului. 

Comandamentul frontului  de vest apreciind 
pe deoparte, ca mulţi locuitori din Ardeal si 
Banat nu au putut din diferite  împrejurări a 
lua la cuuostinta la timp de ordonanţa nr. 
BÍ nr. 3 (modificata)  cu privire la predarea ai 
raelor, munitiuuilor si explosibilelor de tot le 
ul, iar pe de alta fiind  convins din atitudine* 

pacinica si liniştita pe care locuitorii din Ai 
deal si Banat au aratat-o pana in prezent, c t 
armele, muniţiile si exploBibilele ce se ina: 
găsesc asupra locuitorilor nu au fost  depuse 
la vreme la Comandameutele militare de către 
proprietarii lor, decât numai din teama ce 
fiecare  avea de a nu ti pedepsit; considerând 
deatsemenea ca scopul urmărit prA depunerea 
armelor nu a fost  si nu este altul dscat de a 
asigura ordinea si liniştea tuturor cetatenilor 
fata  do care statul nostru are cea mai vie 
solicitudine, comandamentul aduce la cunos 
tinta generala :t tuturor locuitorilor ca ?e 
icoardu uu terrniu de 20 de zile dela publi 

cnrea prezentei înştiinţări in care locuitorii 
pot depune la posturile de jandarmi cele 
apropiate: armele (dc foc  si albe), munîtiutiile 
si expîosibilele de tot felul,  fara  ca proprie 
tarii sa sufere  cea mai mica pedeapsa sau 
chiar numai obHervatiunea. 

Armele si munitiunile astfel  strânse vor ti 
prevăzute de posturile de jandarmi cu etichete 
in care se va indica: numele proprietarului, 
localita'ea de domiciliu, felul  armei, muuitiei 
sau explosibilului, in scopul de a se putea 
înapoia aceste obiecte proprietarilor respectivi 
atunci cand se va lua aceasta dispoaltle. 



97. Biám. 

Prin îngrijirea companiilor de jandarmi, 
acest material se va varsa cu acte legale De-
pozitelor de Armament si Munitiunl ale Cor-
porilor 6 si 7 de Armata. 

Dupa expirarea termenului prevăzute in 
aceasta instiiutare reintra in vigoare ordonanţa 
No. 3 (modificata). 

In ceea-ce priveşte armele de vanatoare 
dupa ce ele vor ti depuse cuin s'a spus mai 
sus, pot fi  inapoi ite proprietarilor, care pose da 
deja permise pentru vânat sau celor-ce vor 
face  o cerere in scris adresata postului de 
jandarmi la care a depus arma si in care se 
va arata: 

a) Numele BÍ pronumele cnlui ce solicita 
a i-Be restitui arma. 

b) Localitatea -unde domlciliaza (judeţul ni 
comuna). 

c) Daca i a mai foBt  restituita vre-o arma 
sau nu. 

di Motivul pentru care cere a-i se restitui 
arma. 

e) Ca proprietarul isi ia obligaţiunea, ca 
arma ce i-se va restitui nu va li intrebuintata 
decât numai de proprietar si ca ea nu va 
CHilea in nici un fel  in m*ni străine. 

Aceste cereri vor ti înaintate de posturile 
de jandarmi prin companiile de jandarmi, ce-
lei mai apropiate divizii din zona, care se va 
pronunţa asupra cererei de restituire a armei 
si care va ţinea un tabel nominal de aprobă-
rile date. Companiile de jandarmi sunt datoare, 
sa dee diviziilor avizul asupra nevoiei de a 
purta arma, pentru proprietarii ce solicita re-
stituirea armelor lor de vanatoare. 

Data astazi la Comandamentul nostru din 
Sibiiu, la 20 Maiu 1920. 

Comandantul frontu  ui de Vest: 
General de Corp de Armata: 

VA1TOIANU. 
Hei de stat major: 

Colonel ST. POPKSCU. 
A vadász hadtest hadbírósága 1920. évi ápri-

lis hó 15-től az alábbi egyéneket Ítélte el 1. Lázár 
Boeanici petrozsényi lakóit 2 havi elzárásra, mert a 
3. számú rendelet elleD vétett. S. Klein Sándor bi-
hari lakóst 2 havi elzárásra a 106. tc. ellen elköve-
tett vétség miatt. 

— A XX gyalog hadosztály hadbírósága lolyó 
évi május l-től május hó 21-ig az alábbi egyéneket 
ítélte el: 1. Declea Fronin nagy 11 vai lakóst I évi el-
járásra, lázadás büntette miatt. 2. Noag Gavrila alsú-
Imrcurai lakóst 15 évi börtönbüntetésre, lázadás bün-
mtte miatt. 3. Gyulák Ferenc munkáesi lakóst 6 havi 
elzárásra testi sértésért. 1. Sorgi Josif  brassói lakóst 
5 évi elzárásra, 1 évre politikai jogainak gyakorlá-
sától való felfüggesztésére  és 100,000 Lei pénzbün-
tetésre pecsét hamisítás miau. 

Keresek egy tejest, ki naponkint 
4 liter tejet házhoz szállit. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Pk 1047—1920. szám. 
ÁltVEltÉSI Hl KDEIMÉN .̂ 

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezenuel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai járásbíróságnak 
1920. évi Pk. 1047. számú végzése l'olytán lakos 
ügyvéd által képviselt dr. (iái József  csikszeredai 
lakos ügyvéd végrehajtató részére, Kiss István éa 
neje gyímesközéploki lakósok végrehajtást azenve" 
dök ellen 504 koiona követelés a járulékai erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  alperestől 
lefoglalt  és 6000 koronára becsült ingóságokra a 
csikszeredai járásbíróság 1920. évi Pk. 1047. 
számú végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és ielülfoglaltatók  követelése ere-
jéig is, amennyiben azok kielégit/si jogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedők lakásán Gyimes-
középlok községében leendő megtartására 1920. 
évi  julius  hó 10-ik napjának délelőtt  8 
órája kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig 2 drb pirostarka 2 éves üuő borjú a leg-
többet ígérőnek készpénzfizetés  mellett szükség 
esetén becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben 
részükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ue mulasszák, mert 
különben csak a vételár fölöslegére  tognak utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1920. évi junius hó 14-ik 
•apján, 

HOLN'AK SÁNDOR, 
bírósági végrehajtó. 

C S I K I L A P O K 

— Hirdetmény. A csikszeredai 16. vadászezred 
gazdasági hivatala közhírré teszi, hogy a legénységi 
állományból a gazdáknak muukára és pedig kaszálás, 
erdei famuukára,  cséplésre, aratásra munkásokat en-
ged át. Feltételek: részesedés a végzett munkálatok-
ból egyezség szerint. Érdeklődők fordulianak  az ez-
red gazdasági hivatalához. Csikszereda, 1920. julius I. 
Com Heg. 16 Vanatori: Colonel (ss) Kfstad'aile. 

Mész eladás nagyban 
Csikszentdomokoson Sztávrosz Mik-
lósnál, kisebb tételekben Csík 
szeredában Erzsébet ut 21. szám alatt 
Kocikáa Bélánál. 4-6 

3-ik oldaL 

— AB Erdélyi Ssemle jonim n.iki n á u egy aj era« 
irodalmi centrum alaktttainak kániáiét veti fel.  i félretett  kM<i 
Brdély JOvA Irodalmi életére readklTÜl nagy JirientAUfO  a eiért re-
mélhető, bogy gsélesktjrll megvitatást log provokálni A lap a kérdésre 
Tonatkoaó minden komoly nyllatkoaatnak éa Javaalataak keljet ad. • 
célból knitto rovatot fog  ayitnl. 

— Árlejtés! hirdetmény. A csíkszeredai 16. 
vadászezred gazdasági hivatala árlejtést hirdet a kö-
vetkezők szállítására: 460.880 Llgr. széna, 324.660 
klgr. zab, 292.188 klgr. szalma, 34 6 » korpa, 1X172.480 
fa.  Árverési napja 1920. julius 20-án d. e. 10 órakor 
a csikszeredai laktanyában, a gazdasági hivatal hi-
vatalos helységében. Ugyancsak a fenti  helységében 
és határnapon árlejtést tart cirea 700 főnyi  legény-
ség husszükségletének ellátására. Ajánlatot tevők 
tartoznak 10 százalék bánatpénzt letenni. Szállítási 
felt  telek a hivatalos órák alatt megtekinthetők a 
gazdasági hivatalban. Csíkszereda, 1920. julius hó 1. 
Com. Beg. 1& Vanatori; Colonel (M) EfsUdlUe. 

Szám 700—1920. mj. 1—2 
Faeladási hirdetmény. 

A csikvármegyeí magánjavak igazgatósága eladja Csíkszeredában az igai-
gatóság hivatalos helyiségében (a vármegyeháznál) 1920. évi augusztus hó 
16-án délelőtt 10 orakor zárt írásbeli ajánlatok alapján tartandó nyilvános 
árveréaen a Csikvármegye, Oyergyótölgyes község határában levő Valea Saca 
völgynek, Szerencsepatak ós Jegospatak uevtl részében mintegy 1323 k. hold 
területén a rendszeres gazdasági terv alapján 6 évi kihasználásra engedélyezett 
fenyő  és bükkfaállományát. 

A vágás területe a borszék—tölgyesi országúttól 10 3 km., a maroshévizi 
állomástól pedig 43 kim. távolban van. Tutajbekötő és rakodó 16 kim. távol-
ságban Gyergyótölgyesen van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  az 1913. évben foganatosíttatott 
törzseukénti felvétel,  — továbbá az 1919. évben eszközölt hadiszolgáliatásí kár 
felvétel  és növedék számítás alapján a következő : 

A) Szerencsepatakban. A) eladási csoportban. 
I. Fenyő, (lucfenyő  és kisebb részben jegenyefenyő): 

a) Ép haBzonfatömeg  126.608 darab 114 388.37 köbm. nettó. 
b) A katonaság által levágott, de fel 

nem használt fatömeg  2.766 „ 2.049.36 , , 
c) Lábon száradt fatömeg  2 742 B 2 969.83 „ . 

összesen 132 016 darab 119.402.56 köbm. nettó. 
H. Bükk. . . . . 8 980 darab 9.934 90 köbm. nettó. 

A) Jegespatakban. B) eladási csoportban. 
I. Fenyő, (lucfenyő  és kisebb részben jegenyefenyő): 

a) Ép haszoufatömeg  . . 117 301 darab 112,872.81 köbm. nettó. 
b) A katonaság által levágott, de fel 

nem haszuált fatömeg  989 „ 799.18 
c) Lábon száradt fatömeg  1073 „ 897 05 „ „ 

összesen í 19.363 darab 7147569.0* köbm. nettó. 
II. Bükk. 6.037 darab 6.677.36 köbm. nettó. 

Összesen 6.037 darab 6.677.36 köbm. nettó. 
I. Fenyő. 251.379 darab 233.971.60 köbm. nettó. 
II. Bükk. 15.017 darab 16.612.26 köbm. nettó. 

K i k i á l t á s i ár: 
Az A) eladási csoportra. Szereucsepatakra 3.437.631 K 78 f. 
A B) eladási csoportra. Jegespatakra 3.338 667 K 31 f. 

Az egész együtt kereken 6.776.300 korona. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak 5 százaléka. 
Kihasználási időtartama 6 év. 
Ajánlatok tehetők külön a szerencsepataki A) eladási csoportra és külön 

a jegespataki B) eladási csoporthoz tartozó erdők fatümegére,  vagy pedig 
együtt az egészre. 

Az árverési és szerződési feltételek  az erdőbirtokos alulírott képviselő-
jénél rendelkezésre állanak, ugyanott megtekinthető a részletes becslési mun-
kálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, vagy pedig az ajánlatok felbontásának  meg-
kezdése után érkeznek, figyelembe  nem vétetnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Az írásbeli zárt ajánlatok az árverés tartására fent  meghatározott időig 
az árverező bizottság elnökénél nyújtandók be, ha postán küldetnek: „A vár-
megye magánjavak igazgatóságának Csikszereda" cimzendők és .Ajánlat az 1920. 
évi augusztus hó 16 án tartandó faeladáshoz"  felírással  is ellátandók. 

A megajánlott összeg számokkal és betűkkel is kiírandó s az ajánlatban 
kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket  teljesen 
ismeri és magát azoknak aláveti, s hogy az ajánlat az Á) csoportbeli szerencse-
pataki, vagy a B) c oportbeli jegespataki faállományra,  vagy az eladás tárgyát 
képező összes faállományra  tétetik-e? Ha az eladás tárgyát képező összes faál-
lományra tétetik ajánlat, abban az esetben az A) csoportbeli szerencsepataki és 
a B) csoportbeli jegespataki faállományért  megajánlott vételár külön külön ia 
feltüntetendő. 

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága. 
Csikszereda, 1920. évi junius hó 26 án. 

Dr. Gaal Endre, igazgató. 



4-<k oldal. C S I K I L A P O K 
17. siifei. 

Eladó egy elegáns, könnyű, uj 
üveges hintó. — Cim a kiadóban. 

«II' Ml' >11' >11 < >11/ Ml' >11' Ml' >11' Ml' >11' >11' >11' >11' >11/ Ml' >11' 
mintegy 30.000 darab jó 
minőségű tégla, a csík-

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

Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 2 -
'll> 'ITV >lt> /RV 'Tiv TTV/fl>  'Itv /flv/m  HV /IT> 'HV TTV n> 

Kelemen Ferenc csikcsicsói községi bíró-
nak a közös legelőről 2 drb 7 éves k a n c á j a 
junius ho 3-án eltüut, egyik sárga-pej, 
hátán nyeregtörÓ8 féle  fehér  foltok,  homlo-
kán nagy csillag, nyakán szíjjal tótcsengő, 
baja és farka  rozsduszin; a másik barna, 
bátsó jobb lába csuklóba kesej, homlokán 
csillag. Aki tud róla és nyomra vezet, illó 
jutalomban részesül. 

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

s ö r a a . r a ^ t á - r t 

nyitottam, hol naponkint legfinomabb  friss  töltésű palack 
és hordós sört raktáron tartok. - Tisztelettel 

•)_ in 

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

báli toilett, paplan, fuggöuy  és kézimunka 
tisatito gyi l jtődemet megnyitottam 

T e u r s a J . S á n d o r 
divatáru-üzletében Csikszereda, Fóter. 

O y á r é e fÖ"ü.zlet  B r a s s ó 

CBÍokrák-uica sz. (a volt cutorkx-gyárban). 
3 - 2 8 

V 

I 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne. sajnálja az utat Marosvásár-
helyre ÍB t e l c l n t e e m e g -

S Z É K E L Y ^ RÉTI 
Erdélyrészi Bútorgyár R.-Tarka-
ság batalmas szépen berendezett 

BUTORTERMEIT 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész tinóm bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. ÍB— 

! 
i 
• 

i 

Eladók átköltözködés iniatt, olcsó áron, 
különféle  ruhanemüek, konyha-
butordarabok, képkeretek, ingű 
óraszekrény, stb. — Cim a kiadóban. 

H 
H 
H 

Van szerencsé ni Csíkszereda és vidék* kö-
zünségét értesíteni, hogy u Ş i 

K a s g i t f t L - í & i á ő ' t  Ş 
huzamosabb időre bérbevettem, hol ti la-
kásokat júkarhu hoztam. Mai naptól heten-
ként kötszer és pedig csütörtök és vasárnap 
reggel 13 ómkor kél fuvar  u közönség ren-
delkezésére áll. Érdeklődök Hajdú András 
csíkszeredai lakásán közöljék uz uiaziii szán-
dékozók számát. Lakás, jó konyha és kitűnő 
kükilllőiueuti borokról valamint cigányzené-
ről gondoskodtam. Ágyneműt a huzamosabb 
időig lllrdőzó kci/.onség magával kuli hozzon. 

ázives pártfogást  kér, tisztelettel 

^ Hajdú András, fürdőberlő. 
i w m m m í í m i 

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

GRANIT, MÁRVÁNY, TRAKHIT 

SÍRKÖVEKET 
bármilyen kivitelben, elsőrendű és több 
féle  minőségű kövekből, francia  malom 
kövekből, úgyszintén sírkövekből, min-
den méretű malom kövekből nagy rak-
tárt tartok Caikzsögödön saját lakáso-
mon. — Ugyanott felvétetik  0 
I c d í a r a g ' ó s e g é d . 1 0 0 Ico -

r o n a n a p l d J J x x i e l i e t t . 

QAÁL KÁLMÁN, 
képesített kőfaragó  mester, l'sikzsögödön. 7 ü 

A csikszeredai Kereskedői kör 
vásárol szépirodalmi műveket, 
regtnyeket, elbeszéléseket, novellá 
kat stb. Jalenikezni lehet Nuridsány 
Márton kereskedőnél. 

Sztankó Zoltán erdőmérnöki 
és fakereskedelmi  vállalata. : —: 

Krdőbecslések, felmérések,  üzemtervük 
készítése, latömegek eladása, vétele és 
közvetítése, üzemek felügyelete  és ellen-
őrzése. maKánerdóbirtokok szakszerű ke-
zelése, erdősítésük, gyérítések, erdóki-
tennelések, latömeg és auyags^alliláfok. 
utak és vasutak épitése, üzemek beren-
dezése és épitése, munkaközvetítés, stb 

Csikszereda, üimnázium-u ca, 
D r . C s l l c y - i i . á , z . 

Eladó 8 drb 1 méter magas, 80 cuitr 
bzelea belvilágu Trieh vasalásu ablak 
és 6 drb 190 ctntr. magae, 1 méter 
széles ajtó. Cim a kiadóhivatalban. 

@s. r 
FOOOBVOS J 

Rendel naponta délután 2—6 oraig. v 
Csíkszereda, Mikó-utoa 34. Bzám. ^ 

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

karban l e v ó 

0LAJ0SH0RPÓT. 
SZÉKELY GAZDÁK SZÖ-
V E T K E Z E T E FIÓKJA 

! 

Szesz- és szeszesital kimérők figyelmébel 
Csikszereda rend. tan. város bor, sör és ezesz nagybani raktára 
Városház utca 4. szám alatt állandóan raktáron tart 

szavatolt 96" os finomított  szeszt, valamint az összes rum 
és likörfeleket,  szilvórium, borseprő, cognac és törkölyt, 

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

viszonteladóknak a legolcsóbb napi árakon számitva árengedménnyel. 
Szives pártfogást  kérve, maradok tisztelettel i9-j2 

S I Z Á r v + f t  A b o r - , s í r - é e s z e e z -
n a g y la: e r e s l e e d é s e 

Csíkszereda r. t. város korlátlan italmérésének üzletvezetője 
C s i k s z e r e d a , Városház utca 4. szám (Régi postaépület). 

i • 
i 
! 
! 

ÉRTESÍTÉS.  ( : s i k s i í t r e d t t v i d é k t í nagyérdemű közönségét tisztelettel 
; 1 értesítjük, miszerint Rákoczy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET NÍITOTTUNK. 
^ a ^ t á r o r L t a r f a n l c :  Konyhaedényeket. fürdőkádakat  ós takaréktüz 
helyeket. 3 C é « l t t o J c m e g r e n d e l é s r e épület-bádogos munkákat, 
urdoberendezeseket, vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarék-

tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. - Minden a bá-
dogos íparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok. Csikszereda. 

Pfomatott  Vákár könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 
Owiarat: Coaufclu. 




