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mig igy még mindig bizonytalanságban, sőt
sötétségben vagyunk. A szerződést már aláírA következd sorokat vettük:
ták, tehát semmi akadálya nem lehet a közzétételnek.
A .Csiici Lapok* tekta. Szerkesztőjének
Egyébiránt maga Mihályi Tivadar, a kolozsHelyben.
vári felszámoló bizottság elnöke egy hónapi
Lapodnak 26-ik számában megindult, a általad
további haladékot kért az eskü bevételére, közérdekűnek nevezett Úz- és Veresvizi erdők ügyémert kijelentése szerint végrehajtási utasitások ben szíveskedj alábbi soraimat közreadni.
Sztankó Zoltán ur, előbb a személyét ért állítóhiányában ó maga is a legnagyobb tájékozatlagos támadás, utóbb neki bátrodva mar a közérdek
lanságban van. E kérdés megoldása pedig min- n é p s s e r ü leple alatt, úgyis mint a magánjavak védenesetre hosszabb időt igényel.
dője az Úz- ós Veresvizi erdők aktuális kérdésével
két kirohanást intézett ellenem. Mintán
Az állami tisztviselők régi vezetősége már kapcsolatban
az első kirohanásra adott válaszomból észrevette,
érintkezésben van Mihályival és remélhető, hogy ez a hírlapi vagdalkozás nsui olyan egyszerű
hogy a sok ezer magyar közalkalmazott ügye doiog, hogy ebből igen könnyen nagy baj szánnaznehogy a későbbi megfutamodás szégyenének
az ősz folyamán egységesen és csakis igy, el- hatik,
kitegye magát, a második kirohanásában már előre
rendeztetni fog. Azok, akik a rendelet hirére takarodót íutt, mondván, hogy ö aa á g y é t e v e i a
külön-külön siettek az eskü letételére, nagyon maga rÓBEÓrol befejezettnek tekinti.
kiábrándultak, mert mindenütt bideg fogadtaRendben van. Miután megállapítom a Sztankó
tásra találtak, annyival is inkább, mert maga Zoltán ur beismeréséből azt, hogy az Úz- és Verestvizre vonatkozó felülbíráló szakértői véleményét a
a kormány egységesen akarja rendezni ezt az > nélkül
adta meg, hogy a helyszínen járt volna, a
égető kérdési.
miután tudomásul veszem azt, hogy az u blzonyoa
Az eddigi kialakul felfogásból megállapít- megszakértelmezett ur az 590.000 koronás szakértői
vóleméuyejdacára vevőjével 250,000 koronával kiegyeható, hogy a magyar közalkalmazottak solida- zett, a jövőre nézve, leütöm Sztankó Zoltán egyéb
risak abban a kérdésben és ebben nincs eltérés, szakértői véleményeiből is az ennek megfelelő perhogy a magyar kormácny&l is óhajtanak tár- centet, s magam is ugy vélem, bogy az Ugy az ÜlVeresvizi erdők szakértői eljárása körUl ac én régyalni anyagi érdekeik megvédése céljából és és
szemről is be vau fejezve.
mindenesetre egyöntetűséget óhajtanak bizto
Van azonban ennek a dolognak egy másik ága,
sitani.
amely a legkevésbé nincs befejezve.
A rendezésnek ez az egyetlen helyes módja,
Un Sztankó Zoltán ur mindkét kirohanásában
mert a tisztviselőknek jogos kiváusága unyagi olyan hangot használ az én igazgatói működésem lelui, a m e l y b ő l minden páratlanul itélkeaö e m b e r
érdekeik megvédése és biztosítékok nyújtása aat
a gyanút olvassa Ití, h o g y én aa U>- ós Veresarra nézve, hogy állásukban zaklatás, önkény- VÍBÍ ü g y b e n n e m a magánjavak, hanem a vevő oég
ked- s, hatalmaskodás nem éri. Ezer kérdés me- ói-dekeit szolgálom, s hogy ennek valamely tissrül fel, melyeket csak egységesen a közaltna- tessógtelen hattere van. ezennel határozott kérdést
intézek tehát a nyilvánosság előtt Önhöz: van-e tuzottak képviselete utján lehet megoldani.

Az Úz- és Veresvizi erdők ügye.

Csikszereda, julius 16.

Közöltük az Avarescu kormáuy rendeletéi,
mely a hűségesküt neui tett ügyvédek én közalkalmazottaknak az eskü letételére egy havi
időt állapit ineg.
Ezzel a rendelettel megindult az a folyamat, mely sok ezer elbocsátott közalkalmazott
nak jövőjét és elhelyezését van hivatva tisz
tázni éa rendezni.
Az erdélyi román, magyar és német sajtó
foglalkozik e kérdéssel, bár érdemileg keveset
ir, mert a közalkalmazottak egységes álláspontja még nem alakult ki.
A Romania cimü ko!ozsváii Avarescu párti
lap meghajtja zászlóját a sok ezer gerinces és
becsületes magyar tisztviselő előtt, akit a
békeszerződés aláírásáig hűségesek maradtak
régi hazájuk iránt és felszólítás dacára sem
tették le a román hűségesküt. Meleg elismeréssel emlékezik meg arról a sok ezer kisti
zetésü közalkalmazottról, akik közel két esztendő óta állás és kereset nélkül a legnagyobb
nélkülözések között tengerik eletüket.
Ez a hang nem uj a román sajtóban, mert
már a tavaszon Taslaoanu Oktavián kereskedelemügyi aktiv miniszter ugyanezen a hangon emlékezett meg Marosvásárhelyen egyik
politikai boszéd-íbeu az esküt nem tett köztiszt
viselőkről. Ugy látszik, hogy a jelenlegi román
kormány e kerdésben ugyanezen ej^séges
állásponton van.
Sajnos, bogy a sokat szenvedett köztisztviselőknek gyenge vigasztalás az elismerő szo.
mert ebből megélni nem lehet. Ha elgondoljuk,
hogy miért kellett ezt a sok nélkülözést és
szenvedést elfogadható ok nélkül a közalkalmazottak fejére zúdítani, igazán nem látunk
egyebet a jogtalanságnál. Államérdek az lett
volna, ha a magyar közalkalmazottakat is
helyükön hagyják és tőlük a végleges elrendezesig esküt nem követelnek, aminthogy a
belgrádi fegyverszüneti szerződés, valamint a
uemzetköxi jogszabályok és a román állam
tételes törvényéi szerint nem is lehetett volna
tőlünk esküt követelni.
Az Avarescu-kormány most módot és alkalmat óhajt adni a jóvátételre. Az a két rendelet azonban, amelyek nemrégen megjelentek,
'akonikun rövidséggel vannak megfogalmazva,
végrehajtási utasítást nem tartalmaznak és igy
még e percben tiszta képet nem lehet alkotni
a kormány valódi szándékairól.
Mi a nagyfontosságú kérdést ugy véljük
megoldhatónak, hogy a közalkalmazottak képviselete elsősorban a magyar kormánnyal lép
érintkezésbe ós csak azutan kezd tárgyalásokat a román kormannyal. Ugyanezt kérték a
vasutasok is melyről már megemlékeztünk és
akiknek ezen kéréBét híreink szerint honorálni
is fogják.
A magyar kormáoy tudomásunk szerint még
nem oldotta fel az elszakított területek közalkalmazottait esküjök alól. Másfelől a békeszerződés tartalmáról, bár aláírták, alig tudunk
valamit. Mindössze annyi szivárgott ki, hogy a
hódító államok kötelesek a közalkalmazottak
és nyugdíjasok szerzett igényeit kielégíteni és
a ténylegeseket elhelyezni.
Nem látjuk semmi akadályát annak, hogy a
békeszerződés teljes szövegében közzététessék.
Ez eBetben tiszta kártyával lehetne játszani,

Az Avarescu-kormánynak tehát lehetővé kell
lenni, hogy a magyar közalkalmazottak összejöbesbenek, képviseletüket megalakíthassák és
a tárgyalásokat felvehessék.
— A magánjavak erdőeladásai. A
vármegyei magánjavak a mult év végén árlej tést hirdetett a szerencsepataki éB jegespataki
több százezer köbméter fatömegre a mult évben megállapított közel 7 millió korona kikiáltási áron. Az akkor kihirdetett árlejtés
elmaradt, mert a felsőbb jóváhagyás nem eszközöltetett ki. A faeladási hirdetmény a műit
héten újból megjelent, valószínűleg most már
felsőbb hozzájárulással. Mi ezt az árverést n >m
tartjuk idŐBzerünek, mert a mostani valutari»
viszonyok között a vármegye magánjavainnk
nincsen semmi szüksége arra, hogy értékes
fatömegeinek piacra dobásával sok millió rossz
pénzt gyűjtsön össze, mikor a Czell-féle és
más eladott erdeiből amúgy is nagy bevételekre Bzámithat. Az árverés egyébként sem
lett a kellő körültekintéssel kihirdetve. A kikiáltási ár ugyanis a régi felvétel azerint és
ugyanazon összegben állapíttatott meg, ahogyan
a mult évben elóirányoztatott. Azt pedig a
laikus is tudja, hogy az árak azóta ugrásszerűen emelkedtek. Hogy mást ne említsünk, a
mult év őszén egy köbméter deszka 3—400
korona volt, melyért ma 1800—2000 koronát
kell fizetni. Az árverést tehát le kell venni
napirendről s ha mégis mindenáron megakarják tartani, előbb az erdőhivatal által a mai
árviszonyoknak megfelelően értékeltessék és a
kikiáltási árat aszerint állapítsák meg. Ilyen
óriási értékeknél nagyobb körültekintéssel kell
eljárni, mert egy ilyen eladásnál egy pár
milliót könnyen el lehet galoppirozni.

domása olyan cselekményemről, amely az én igazgatói működéséin szempontjából visszaélés, s amelynek
háttere anyagi érdek volna? Ha igen, kérem álljon
elő vele nyíltan, hozza azt akár felettes'hatóságom,
akár a nyilvánosság tudomására.. Mindezt pedig a
legrövidebb idő alatt, mert allattomos meggyanusltásait tovább nein tűröm. Figyelmeztetem már előre,
hogy amennyiben ilyenekkel nem rendelkeznék, jóí
vigyázzon minden lépésre, mert szenyeskedéselért
szigorú elégtételt fogok magamnak szerezni.
Csikszereda, 1920. évi julius hó 16-án.
Dr. Gaal Endre, igazgató.

KÖZGAZDASÁG.

Mei van fertőzve az erdélyi állattenyésztés.
Járványok terjednek a Székelyföldön.
A tavasz óta a Székelyföldön a szarvaamarhaállománynak mintegy háromnegyed része
láb köröm és szájfájásban szenved. Minden vidék erősen fertőzött s egyes községekben a
járvány már tekintélyes áldozatot követelt Az
állategészségügyi közegek hiánya, valamint a
gyógyszerek eltűnése miatt a gazdák vódokezni
nem tudnak. A nyári mezei munkálatok az
igáserő senyvedése miatt szünetelnek s a piacokon ÍB a tej hiánya mutatkozik. A Bzarvaamarhaállományon kívül hasonló betegaégbea
szenvednek a juhok, miket ujabban az esős
időjárás miatt a métely fellépése is fenyeget.
A baromfiak pusztulása általános. A baromfikolera tömegével söpri minden faluban. Egyes
falvakban már elemi erővel jelentkezik a sertésvész és sertésorbánc. Nincs semmi védekezés, nincs semmi intézkedés. Az oltóanyag beszerzésére megcsak lépések sem tétettok. Az
oltóanyagok sürgős beszerzése súlyos és fontos feladata az erdélyi állategészségügyi szer-

vezetnek, mert a mai váltságoa gazdásági állapotok között minden mulasztás rettenetei M-

3. oldaL
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29. siáin.

vetkezményekkel jár a közélelmezésre és gaz- Temetése 6 án volt Tusnádfürdőn az ottani ritsa ki Tudomásunk szerint a városnak van
dasági konszolidációra.
családi sírkertben. Az elhunyt kiválóan kép- két utkaparója, akiknek ez a takarítás első-

zett, magasabb kereskedelmi végzettséggel biró rendű kötelessége. Nem méltányos ugyanis ezt
egyén volt s mint ilyen hoaazu időn át a buda a terhet a lakósságra hárítani, mert a közön
pesti világhírű Édeskuty-féle ásványvíz keres- ség megfizeti a maga pótadóját azért, hogy a
kedésének volt magasabb állásban alkalma- város az utait gondozza és takaríttassa. Az
zottja, majd gróf Mikes sepaibükszádi uradal- állami utakon pedig az államépitészeti hiva__
mának jószágigazgatója, később pedig a mar- talra hárul ez a feladat.
— Pályázati hirdetés. Felao kereskegitszigeti gyógyfürdő igazgatója Budapesten.
Közben Tusnádfürdőnek volt több éven at delmi iskolai tanárok réBzére a kézdivásárhelyi
igazgatója s folyó év nyaráig e minőségben református egyházközség 1920. évi szeptember
másodszor működött. Tusnádfürdő fénykora hó 1-én megnyitja fiu ós leány felső kereskeaz 1903—1905. évi fürdóidényekben az ó mű- delmi iskolájának első évfolyamát, amelyhez
ködéséhez fűződik. A Csikszeredai takarék- két (2) tanári állásra pályázatot hirdet. — Az
pénztárba beolvadt Központi takarékpénztár egyik állásra a német ós francia nyelv, a máegyik megalapítója s több éven át igazgatója sikra pedig a kereskedelmi számtan ÓB könyv
volt. Özvegyén kivül öt gyermeke gyászolja, vitelből képesített, vagy e tárgyakkal kombi
kik közöl négy fia vette ki részét a nagy há nált képesítésű tanárok pályázhatnak. Fizetés
borúban. Barátjai ós tisztelői részéről általá- a kereskedelmi iskolai tanárok illetménye. A
kik ezen állásokat elnyerni óhajtják, szabály
nos részvét kiséri.
— Sport-Klub alakítás. A csikszeredai szerűen felszerelt kérésüket (oklevél, eddigi
fiatalság folyó hó 18-án vasárnap d. u. 3 óra- szolgálatok stb. feltüntetésével) a Kézdivásárkor tartja a sport-klub alakuló közgyűlését, helyi Református Egyház Lelkészi Hivatalához
az Európa-szálló nagytermében. Kérjük az ér- 1920. évi julius hó 25-ig adják be.
— Lovas m u t a t v á n y o k a cirkuszban
deklődőket minél nagyobb számban megjelenni.
—
ló
nélkül. Az „Első Cirkusz Lóval" nagy
— Elkobzások a piacon. A rendőrség
szerda napokon maximalja az élelmicikkeket érdeklődés mellett tartotta előadáaait a városaz árusoktól sok élelmicikket koboz ház előtti téren. Egyik este telt ház előtt jeSzervezkednek a székely méhészek. sel.e Azcímen
elkobzásoknak következménye, hogy az lentette be az igazgató, hogy következik a
A székelyföldi méhészeti egyesületek elnökei áru a piacról eltűnik és a közönség semmi műsor legfényesebb pontja, az iskolalovaglás
felhívást bocsátottak ki a méhészettel foglal- módon nem tudja szükségleteit kielégíteni. A ÓB más merész lovas produkciók. Nagy volt
kozókhoz, melyben egy nagyobbBzabásu szövet- maximálás árszabályozó, ezért arra szükség azonban a közönség csalódása, mikor a „műkezet megalakulását hirdetik. A szövetkezet van. Az árakat azonban nem ötletszerűen, ha- lovar" ur egy perc múlva bejelentette, hogy a
célja: a méhészgazdaságok létesítése a Hargita nem időnként akként kell megállapítani, hogy lovasprodukciók legnagyobb sajnálatára elmavölgyeiben. A termelés értékesítése, viaszipari eladó és vevő egyaránt tudja ós kellő időben radnak, mert a ló a cirkuszból megszökött és
műhely létesitéBe, továbbá a méhcsaládok biz- tájékozást szerezhessen róla. A maximálásnak nyomtalanul eltűnt. A magas intelligenciájú
tosításának bevezetése éa a méhészgazdaságok természetesen számolni kell a mai árviszo- lovat másnap a 3 kilóméternvire fekvő Zso
törzskönyvelése az értékesitéB szilárdítása s a nyokkal, mert ellenkező esetben mi is ugy já- gödfürdőn kapták meg, ahol Zerbes jóhirnevü
székelyföldi tájfajta méh exportálása céljából. runk, mint a szomszéd városok, ahol maximá- réti konyháján vigan legelészett.
A szervezetbe beakarják vonni az összes kia- lis áron semmihez nem lehet jutni a emiatt
— Az erdélyi magyar irodalom helysete. Sajés nagy tenyésztőket, valamint a méhészet iránt sok iparág beszüntette működését, mert ráfi- nálatos dolog, hogy Erdélyben alig jelenik meg ujabb
magyar irodalmi termék. Az év legnagyobb irodalmi
érdeklődőket, kiknek évi osztalékát mézben zetéssel nrm hajlandó dolgozni.
eseménye az Ellenzék jubiláris naptára volt, amely
biztosítják. Egy üzletrész 200 koronában van
— Beiratások. A csikszeredai róm. kath. nem egy egyszeri! évhez kötött kalendariuui, hanem
megállapítva, melyhez UzletréBzenkint 5 kor. elemi népiskolába az 1920- Ül. tanévi beira- állandó irodalmi értékű könyv. Benne nem a naptárBzervezesi költség járul. A szövetkezet szék- tások 1920. julius 19, 20. és 21. napjain dél- rész n leglényegesebb, hanem az a sok értékes és
irodalmi, művészeti és tudományos tartalom,
helyé Székelyudvarhely lenne. Az alakuló gyű- előtt 8 —12-ig és délután 2—6 óráig tartatnak érdekes
amely őumagábau is százhatvan oldalt tesz ki. At
lést augusztus elsején Székelyudvarh <lyre hív- meg a polgári leányiskola 2 ik tantermében Ellenzék, az erdélyi magyar kultura leghatalmasabb
ják ÖBBze. Az alakuló gyűlésen a Caikvárme (földszint) 1. osztályos tanulók születési anya- szószólója, minden áldozatával és erejével arra törekgyei Méhéaz-Egylet képviseletében dr. Elthes könyvi kivonattal, a felsőbb osztályosok mult szik, hogy terjessze és erősítse a magyar kulturát
Ezért mindenkinek ingyen megküldi az Ellenzek
Gyula elnök is részt fog venni.
évi értesítő könyvecskéikkel igazolják korukat. jubiláris naptárát, aki legalább egy hónapra előtizet
Csikszereda, 1920 évi julius hó 15 én. Székely A naptár olyan értékes munka, bogy azért egyma
gában is érdemes elötizetni.
1020. Augusztus havában újból Károly, igazgató-tanító.
— Elloptak fejéről a szalmakalapot
— - Beiratasok a brassói flu és leány
megjelenik
Dr. Szántó Samu ügyvéd a napokban Brassóba felső kereskedelmi iskolába naponta d. e.
Qyergyó egyetlen sajtóorganuma utazott. A vonaton a fülke folyósé felöli ré- 10—11 óra között eszközöltetnek az igazga
részéu ült meglehetős szellőBen, mert az abla- tóságuak Kut-utca 33—b) sz. a. levő irodája
kok ki voltak törve. Dr. Szántó fején vadonatúj ban, az 1920—21. tanévre. Az alsó osztályba
G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s o n . szalmukalapjával nyugodtan cigarettázott, mi- felvétetnek a középiakola, illetőleg a polgári
közben valaki a folyósóról az ürea ablakon át iskola IV. osztályát végzett flu- és leánynövenhirtelen kiemelte tejéről a nzalmakalnpot a el- dékek. Felvételi vizsgálat nincs. A mai közlelenkező oldalon oly gyorsau leugrott a vonat- kedési viszonyok mellett az igazgatóság a sze— Kiöntött az Olt. Vármegyénk több ról, bogy ugy az ötletes tettesnek, mint a mélyes jelentkezéstől eltekint. Vidéki növenrészéből jéggel vegyeB felhőszakadást és sok szalmakalapnak végképpen nyoma veszett. Dr. dekek elhelyezeseröl gondoskodás történik.
ebőzéat jelentenek. Az Olt mindenütt elöntötte Szántó a legújabb divatnak hódolva, kénytelen Előre fizetendő dij 200 K.
volt kalap nélkül hazajönni.
a réteket és sok kárt tett a szénában.
Az egy éves női kereskedelmi szaktanfo— Müller Poldi. Müller Poldi cigány- lyamra a beiratások ugyancsak a fenti módo— Aa orsaágoa vásár. A Margit napi országos
állatvásárt a járványos betegségek miatt betiltották. prímás, városunk szülötte, amint egyik kolozs- zatok mellett eszközöltetnek.
A ktrakóvásár magas árak mellett elég élénk, de a vári lapban olvaráuk, Kolozsvárt a „Fortuna"
sok eső miatt nagyon sáros volt.
étteremben jól szervezett zenekarával nap nap
S Z Í N H Á Z .
- - • tűzifa beszerzése. Egyike a leg- után zajoa sikereket arat. A fiatal prímás váMUvészi 9zinyonalon álló előadásokban volt része
nehezebb feladatoknak a háztartások tüzifa- rosunkban lett a hegedű mestere, de egész
héten Csikszereda színházba járó közönségének
szUkségletének biztosítása. Már most olyan fiatal korban áttette székhelyét Kolozsvárra, eTerike
a hozzáfözött várakozásnak megtelelt A szehorribilisek az árak, melyeket a közönség egy- melynek közönsége most meleg elismeréssel replők közvetlenül játszottak Takács Fejért jól
szerűen képtelen megfizetni A tél beállta honorálja a tehetséges prímás muzsikáját.
helyettesitette, Légrádi a plébános szerepében nem
kapott megérdemelt tapsot. Ohnet Vasgyáelőtt a városi tanácsnak sürgős kötelessége
— Beazámolo. Tusnádfürdő igazgatósága egyszer
a Parasztkisasszony követte. Csók Vilma kellevolna a tüzifaszükséglet biztosítása, melyet az által foylö hó 10-éu rendezett táncestély ugy rosát
mes hangjával, Szigeti közvetlen játékával, Légrádi
előző övékben megtett s ha a kérdést teljesen anyagilag, mint erkölcsileg fényesen sikerült. pedig kifogyhatatlan humorával járultak hozzá az
'
nem is oldotta meg, a hatósági fával mégiB A rendező igazgatóság a táncestélyen megje- előadás sikeréhez.
nagy segítségére volt a közönségnek. Ki kell lent nagyszámú fürdőközönségnek valamint a
12-én Bródy Tanítónőjében gyönyörködött a nézőmutassunk arra, hogy biztos tudomásunk sze- táncestély sikerében hathatósan közreműködő tér. Viszontláttuk benne a jól ismert falusi alakokat.
rint egyesek a szomszéd községekben igy Vár- két bájos hölgynek Ender Margit és tírünn Benne van e darabban minden és mindenki: Tanitó,
pap, kántor, szolgabíró, löidesur, bérlő,
dotfalván, Csobotfalván, Csomortánon és Csi- Jolán fürdővendégeknek ez uton ÍB hálás kö- tanítónő,
pletyka, intrika, becsületesség ós szeretet, — egy
caóban a tűzifát összevásárolják és éppen ké- szönetét fejezi ki. Felülfizetéseket a helyszűke komplett magyar falu. Hedden mint helyi újdonság
Bzülnek vasúton kiszállítani a vármegyéből. miatt nem közölhetünk. A felügyelő bizottság Oróf Rinaidó kerQlt színre. A közönség nem volt elEzt okvetlenül meg kell akadályozni, mert el- által beszolgáltatott öaazegből levonva a kiadá- ragadtatva sem a darabtól, sem a zenéjétől. Sajnos
lüualdó nem a Vigadóban való. A szereplők mindent
lenkező eBetben itt, az őserdők közepén fa sokat, marad tiBzta bevétel 3492 kor. Amely elkövettek
a darab sikeréért; Csók Vilma és Baranyai
nélkül maradunk éB amit kapunk, az kisölen- öaazeg a fürdő fejlesztésére fordittatik. A fürdő- Manci kedvesen is játszottak, jól ls énekeltek, Légként már most 1000 korona. Még elegendő igazgatóság előre közli a nagyérdemű közön- rádinak ls sikerült egy párszor megnevettetni a köidő volna arra ÍB, hogy a város maga termel- séggel, hogy a minden évben szokásos Anna- zönséget — de a kis színpad és gyenge zene az előjen ki fát és kirendelt fuvarokkal biztosítsa bált folyó bó 24-én tartja meg, amelyre a vár- adás teljes sikerét megakadályozták.
Tolsztoj Élő halott-ját a közönség tetszéssel fo
az őszi beszállítást. Másik módja volna a fa megye közönségének ia kéri hathatós támo- gadta. A rendesnél sokkal többen nézték végig a simaximálása éB hatósági lefoglalása.
került előadást.
gatását.
jövő heti inUsor mag még nincs teljesen ké— Halálozás. Albertini Qéza volt tus
— Az utak takarítása. A vároa arra szen.A Vasárnap
a Falurossza fog szLnre kerülni s tanádfttrdől igazgató folyó hó 4-ón agyszélhüdéa kötelezi a háztulajdonosokat éa bérlőket, hogy lán a hét végén Lili bárónő ls belekerül a műsorba.

A gazdasági élet ziláltsága mélyen boszulja
meg magát a gazdasági termelésbe is. Egész
Erdély területén nincs egy becsületes tiszta
lóhertábla. Kivétel nélkül mindenütt pusztit és
pedig nagy mértékben az aranka, úgyannyira,
bogy a jövó évi termeléseket már lehetetlenné
tette, mennyiben az arankamentes tiszta vetőmagot a gazdák nélkülözni kénytelenek. Az
idei Bzertelen értékesítés és a termelők lelkiismeretlensége messze kiható károsodást jelent
az állattenyésztésre, mennyiben az aranka sok
helyen már a réti füvet is megtámadta.
A földosztási jelszavak hamis kihasználása
nem egy vidéken túlzásba ragadja a falvakat.
Több helységből érkeznek panaszok arról, hogy
a közbirtokossági legelők felosztását erőszakolják, néhol hir szerint nem akarnak elállani e
követeléstől. Pedig nem kell különös magyarázat ahoz, hogy a legelófelosztással a kisbirtokosok meggondolatlanul rohannak a biztos
veszélybe, mert az ilyen törekvésekkel a Székelyföld gazdag állattenyésztésének vágják útját. Itt volua az ideje, hogy egy magyar gazdasági Bzervezet vegye kezébe a gazdasági
élet irányítása.

A „CSIKVÁRMEGYE"

KÜLÖNFÉLÉK.

következtében TusnádíŰrdón váratlanul elhunyt. a csatornákat ÓB utsáncokat rendesen taka- A közönség kíváncsian várja ai operaţie rspríiékat.

29. uám.

CSIKI

L A P O K

— Dr. Negrea János ügyvéd irodáját tudomására hozva, hogy a mi Budapesten levA
Csíkszeredában, Gimnázium-utca 18. sz. alatt, tisztjeink mindenkor a közönség részéről tiszdr. Caedó-féle házban megnyitotta.
i_! telve voltak, a magyar polgári hatóaágok ré— É r t e s í t é s A csiksomiyói r k. tanítóképzőben széről a román állam méltóságának megillető
az 1920—21. iskolai évben leány magéntanulókat is
felvesz a főhatóság, akik az előadásokat is látogat- bánásmódban részesültek.
A nyugati csapatok parancsnoksága.
hatják.
— Ket varróleány privát házaknál ia
munkát vállal.
3—3 Keresek egy tejest, ki naponkint

~

NYILTTÉR.*)^
Ul szesz nagy raitár Csíkszeredában.

Van szerencsém Csikszereda város és vidéke
közönségét tisztelettel értesíteni, hogy Csíkszeredában, Váro»ház-utca 9. szám (Lukács
Juliska házában >

•8»ni
B f t s y k « i * i k » 4 « i t
nyitottam, hol állandóan a legfiuomabb

lf f o k o s

bitét!

easeat

valamint valódi 62° ,-08 kisüstön főtt szilvóíftíboiekftt

u. m.: Som, Rizling, Leányka, szabadon és
palackozva, a lehető legjutanyosabb napi
áron, nagyban és kicsinyben raktáron tartok.
A nagyérdemll közönség szives pártfogását
kérve, vagyok kiváló tiaztelettel
a—10

Szám: 815—1920. mj.

Pályázati hirdetmény.

Az alapszabály rendelkezése, valamint az
igazgatótanács 682—1920. mj. számú határozata alapján felhívom mindazokat, akik a „Ruházati alap" és .Lóbeszerzéai alap* terhére
létesített ÖBztőndijak és segélypénzek valaelnyerni óhajtják, hogy kérvényüket
4 liter tejet házhoz szallit. melyikét
1920. évi augusztus hó 7-ig hozzám adják
Cim a kiadóhivatalban.
be. Már most figyelmeztetem a kérvényezőket,
hogy ezen határidő eltelte után beérkezett kérEladó egy 8 lóerős, gőzlokomobil, telje- vények figyelembe nem vétetnek.
sen jó karban. — Értekezni lehet Péterffy
Kiosztásra kerülnek a következő fostönImre, Caikmadaras.
1—3 dijak.
A) Ruházati alapból:
Eladó egy hálószoba berendezea éa ebédlő
a) egy négyszáz koronás kertészeti taninkredenc, ruhaszekrények, fogas és apró
házi eszközök. Cim a kiadóhivatalban. 1 -2 tézeti ösztöndíj;
b) kettő, egyenkint 330 koronás erdőóri
szakiskolai ösztöndíj;
^Ceg-lxlváus.
A „H angya" a magyar gazdaszövetség fogyaszc) három, egyenkint 350 koronás reáliskolai
tási és értékesítő, szövetkezete kötelékébe tartozó ösztöndíj i

zsögödi ,Hangya" fogyasztási és értékesítő szöveth ó 1-ón d é l u t á n 2 ó r a -

riumot és borsepröt, rumot, cognacot és min- kezet 1020. óyi a u g u s z t u s
kor az iskolában
dennemű likőröket, továbbá
BASAta

3-lk oldal.

évi rendes közgyűlést
tart, melyre a tagok az alapszabályok 23. jj-a értelmében meghivatnak. Ha pedig a tagok kellő számban
meg nem jelennének, ugy az ujabb közgyűlés augusztus hó S-án lesz megtartva, mely tekintet nélkül a
csekély számú megjelentekre határozatképes lesz.

d) kettő, egyenkint.300 koronás gimnáziumi
ö s z t é n M t r ^ ^ l ^ ^ ^ H I H i ^ ^ ^ l f lHB B N í
" ^ ^ R f ^ P W r o n a a „Madár Imre -féle ösztöndíj ;

f) kettő, egyenkint 300 koronás poBta- éB
távirótiszti ösztöndíj;
g> kettő, egyenkint 300 koronás öBztöndlj
vasúti tisztképző tanfolyamra;

h) kettő, egyenkint 400 koronás felső kereskedelmi iskolai vagy kereskedelmi akadémiai ; kettő, egyenkint 400 koronás felső ipariskolai és négy egyenkint 200 koronás ipariskolai ösztöndíj:
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy
ii egy 800 koronás bányász akadémiai
a lelajthetetlen jó férj, gondos édesapa
ösztöndíj ;
AliBEBTINI GÉZA
j) egy 800 koronás erdéBzeti akadémiai
életének 54-ik, boldog házasságának 27-ik évéösztöndíj ;
ben e hó 4-én agyszélhüdésben hirtelen elhunyt.
k) egy 800 koronás gazdasági akadémiai
Felejthetetlen halottunk hillt tetemeit folyó
hó 6-án d. e. 10 órakor helyeztük örök nyugaösztöndíj;
lomra á tusnádiUrdői családi sírboltba.
Az igazgatóság.
I) kettő, egyenkint 1000 koronás műegyeN j u g a l m a legyen csendes, emléke áldott!
temi
ösztöndíj;
A gyászoló oaalád.
2-2
Sz. 16-1920.
m) kettő, egyenkint 800 koronáB jogtudományi ösztöndíj;
Faeladási hirdetmény.
n) kettő, egyenkint 1200 koronás orvos*) E rovat alatt közliittekért nem válla) feleSzépviz közbirtokossága eladja Szépviz köziflgíéget a
Szerk. és Kiadó. ségházánál 1820. evi julius hó 19-én dél- tudományi ösztöndíj;
o) egy 800 koronás bölcsészettudományi
előtt 10 órakor kezdődő árveréaeu, a CsikvárA román katonai paranoenokaág rendeletére megye Szépviz község határában levő Boros- öaztöndij;
köaöljük:
p) egy 800 koronáa képzőművészeti öszpatak „Ugra-észka* és .Nyeste-pataka" nevü
ó. e o 1 a t
erdejének mintegy 31 k. hold területen luc- töndíj ;
q) egy 80u koronás állatorvosi öaztöndij;
ai Ml), évi Juiiiiis bő M l 1640. síims körrendelet alapján- fenyő kihasználásra engedélyezett 8944 drb fas) öt, egyenkint 100 koronás öaztöndij a
állományát.
Románia legnagyobb szénbányájában . Aniua"
A Boros-pataki vágáa területe a gyimesi ditrói polgári iskolához;
bányában a mult napokban történt szerencsét
ti négy, egyenkint löO koronáa kántorlenség következtében 200 bányamunkás lelte országúttól 8 km. éB a gyimesközéploki állo- tanítói képzői ösztöndíj, a csiksomiyói római
mástól
10
km.
távolban
van.
halálát. Ezen áldozatok családjai minden segítA Nyeste-pataki vágásterület a gyimesi kath. kántor-tanitói képezdéhez ;
ség nélkül maradtak.
u) tíz, egyenkint 100 koronáB ösztöndíj, a
országúttól
4 km., a csikszentmihályi állomásA felebaráti szeretet és könyörület inegkigyergyóalfalui
gazdasági felsőnépiskolához.
kivánja, hogy fölöslegünket velük megosszuk. tól 9 km. távolban van.
ü) kettő, egyenkint 500 koronás ösztöndíj
Az eladás tárgyát képező faállomány törAz ipar- éa kereskedelmi minisztériumnak zaenkénti becslés szerint Boros-patak Ugra a közigazgatási tanfolyamra.
kolozsvári főtitkársága, akihez a fentebbi bánya észka 2960.530 m' fát és 740.13 q cseranyagot
Az igazgatótanács határozata folytán az
tartozik egy propaganda bizottságot alakított, tttftftl EU&Z
1920—21. tauévre kiadandó B itt felsorolt öszmely bizottság egész Románia területén minnégyazerea ősszeeben fognak utalA Nyeste pataki 557.082 m* fát éa 139.027 töndíjak,
den utat s módot felhasznál, hogy a szerentatni
azzal
a megszorítással, bogy 3200 korocaétlonül járt családok felaegélyezéaére a szűk q cseranyagot tartalmaz.
nánál
nagyobb
Kikiáltási ár a Boros-pataki Ugra-észka fa- adományozható. öSBzegben egy ösztöndíj sem
ségea alapokat megteremtsék. E bizottság felállományra köbméterenkint 123 korona =
niv mindenkit hozzájárulásra.
A .Ruházati alapból* kioaztatik ezenkívül
288.480 korona 74 fillér, a cBer anyagra 30 K
20 000 korona segélypénz 400—1600 koronás
A hadseregnek alkalma vau a szerencsét — 22.203 korona 90 fillér.
lenek iránti szeretetét és szolidaritását bebizoA Nyesta-pataki faállományra köbméteren- öaszegekbeu a erre azok tarthatnak igényt,
nyítani azzal, hogy nemzetiség éa vallásra való kint 99 K = 51 293 korona 69 fillér, a cser akik az alapszabályban irt előfeltételeknek
eleget tettek, de ösztöndijat nem kaphattak.
tekintet nélkül hozzájárulva a szeretetadomá- anyagra 30 K = .4178 korona 10 fillér.
Középiskolai tanulók ezen Begélypénsből nem
nyával a szerenciétlenek szenvedéseinek enyhíBánatpénz a kikiáltási ár 10%-a.
részesíthetők.
téséhez, megteremti ezzel a szellemi összekötKihasználási időtartama 1921. évi julius
tetés kapcaát a hadsereg éa muokásság közt.
Bt Lóbeszerzési alapból.
hó 30 ig.
Kettő,
egyenkint 600—600 koronás ösztönA katonai parancsnokok tehát aláírási iveAz árverési és szerződési feltételek az erdőket fognak kibocsátani éB fellogják hivni a birtokos alólirott képviselőjénél, továbbá a díj az egyetemen, akadémiákon vagy felsőbb
tiszteket, altiazteket éa legénységet, hogy min csikszeredai r. kir. járáai erdőgondnokságnál tanintézetekben bármilyen Bzakon tanuló ifjak
űenki adományozzon anyagi tehetaege bzerint. rendelkezésre állanak. Az erdógondnokságnál részére.
A begyült összegek a gyüjtóivekkel együtt megtekinthető a részletes becslési munkálat is.
A fent említett 2 ösztöndíjon kívül a .LóCluj (Kolozsvárra) az ipar- ós kereskedelmi
Olyan ajánlatok, melyek az árverési és beszerzési alap" felesleges kamatjövedelmei
főtitkárságnál működő bizottBághoa lesznek szerződési feltételektől eltérnek, vagy bánat- erejéig segélyben részesittetnek gimnáziumot,
beküldendők.
pénzzel ellátva nincsenek, figyelembe nem vé- reált és ipariskolát, tanitóképezdét hallgató
növendékek egyenkint 60—200 kor. összegig.
tetnek, utóijánlatok el nem fogadtatnak.
A nyugati csapatok parancsnoka:
A „Ruházati alapból" kérelmező Ifjak as
írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés
(aa.) TETALA, hadosztálytábornok.
megkezdése előtt az árverező bizottság elnö- alapszabály 8. §-ában irt jogoaultaágukat s a
kénél nyújtandók be. — A megajánlott összeg „Lóbeszerzési alapból* kérelmezők ezen felüli
TvadLóeitéus.
számokkal éa betűkkel 1B kiírandó B az aján- huszár családból való leszármazásukat igazolni
A ..Székely Ellenzék" folyó évi junius 3 iki latban kifejezendő az, hogy ajánlattevő az ár- a iskolai s vagyoni bizonyítványukat csatolni
80-ik számában Marosvásárhelyről egv értesí- verési és szerződési feltételeket teljesen ismeri tartoznak.
tés jelent meg, hogy a budapesti*,,Astoria*-beli éB magát azoknak aláveti.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
közönség a román tiszteket, akik az antant
Szépviz,
1920.
évi
julius
hó
3
án.
Csikszereda, 1920. julius hó 10.
katonai mlaaió mellé rendelve voltak, megsérBiró
Antal,
Domokos
István,
Dr. Oaal Hndre,
teti. — A legkategorikusubb megcá/oláa adab. alaök.
bírt. jegyző.
igazgató.
tik esen toljeMn valótlan hiraek, a köiönaég

KARDA

MARISKA.

NAPIREND:

1. Mult évi üzleteredményről szóló jelentések
tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4.
Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság kiegészítése. 6 Felügyelő-bizottság választása.
7. Netalán! indítványok.
1919. év december 31-én a tagok száma 229, üzletrészeinek száma pedig 42ti volt.
A felügyelő-bizottság által megvizsgált évi mérleg a bolthelyiságben kifüggesztetett és mindenki
által megtekinthető.
Kelt Zsögöd, 1920. évi julinn 1-én.

CSIKI

4 k oldal.
Fenyőfa l é c h u l l a d é k (cándra)
házhoz szállítva fuvaronként
200 korona. Rendelés és fizetés Vákár könykereskedésé
ben eszközlendő.
Mindennemű ruhákat, fonal, pilis, selyem
f e s t é s é t ,
báli toilett, paplan, függöny es kézimunka
tisztító g y ü j t ö d e m e t m e g n y i t o t t a m
Tareai Sándor
divatáru üzletében Csíkszereda, Köter.
0-yé.r é s fó-üzlet
Brassó

STft«b

Csiokrák-uica Ü. Sz. (a volt cukorkt-gyárbau)
4 "28

I ÚT SÖR NAGY RAKTAK! j
Csíkszeredában, Vár (Miko)-utca 22. szám alatt

s ö r

GRANIT, MÁRVÁNY, TRAKHIT

SÍRKÖVEKET

Eladó egy elegáns, könnyű, uj
Üveges hintó. — Cnn a kiadi>l):iu.
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Csikszereda, Mikó u t c a 34. szám.

^

Hirdetmeny

Mész eladás nagyban

Három vagy négi, jó csaladból
fiu, höütes es m é s z á r o s tanulónak azonnal
fel v e t e t i k , Kovács Rudolf hentesáru üzleteben, Kézdivásárh»iy.
1—a
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Vau szerencsém Csikszereda és Udéke közönségét értesíteni, hogy a

H
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(/sikszHUtdonioküHun Sztávmsz Mik- H
lósnál, kisebb tételekben Csík- ff
szeredában Erzsébet ui 21. szám alatt H
Koczkáa
tíólánái.
•>—6

Îiftrgltfti-fiiîdeţ
huzamosabb időio b e r b e v e t t e m , liul a lakásukul jókat ba bo/tain. Mai naptól lietenkéut kétszer és pedig csütörtök es vasárnap
reggel G órakor kél Invar a közönség rendelkezésére áll. Érdeklődók Hajdú András
csíkszeredai lakásán közöljék az utazni szándékozók számát. Lakás, jó konyha éx kitűnő
kilkUllőmeiiii borokról valamint cigányzenéről gondoskodtam. Ágyneműt a huzamosabb
időig fürdőző közönség magával kell hozzon.
Szíves pártfogást kér, tisztelettel

Hajdú András, fürdöberlő.
2-1
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Szesz- és szeszesital kimérők figyelmébe!

I
I
IT^ÍI'J^S^
I

Csíkszereda rend. tan. város bor, sör és szesz nagybani raktára
Városház uica 4. szám alatt állandóan raktaron tart
u

8-í

szavatolt 96 os finomitott szeszt, valamint az összes rum
és likörfeléket, szilvórium, borseprő, cognac es törkölyt,

H 0 M A N 1 A.
POLITIA DE STAT MERCURKA-CIUC.
Xr. 94ti—1920.
Hirdetmény.
A kerületi rendőrfónökség 40I2-192Ü. sz ieudeletére köztudomásra hozatik, hogy a 18 év aluli
kiskorúaknak este S illetve a nyári hónapokban 9 óra
után a város között járkálni Vagy nyílt helységben
tartózkodni nincs megengedve.
Ugy szintén ezen kiskorúaknak nincs megenedve, hogy részt vegyenek a mozi előadásokon. A
lskoruak mikor vehetnek részt a mozi előadásokon,
ez esetről esetre plakát utján k iles/ hirdetve, minden m á s a l k a l o m m a l szigorúan m e g van tiltva.
Felhivatik a szülök figyelme, hogy a gyermekeiknek a fenti rendeletre vonatkozólag adjanak szigora utasítást, annál is inkább, miután az ellen vétők
a legszigorúbban lesznek megtorolva
Mercurea-Ciuc, la 12 Iulie 1920.

f
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ne sajnálja az utat Marosvásárhelyre (• s t e l E i n t s e
m e g

Nagy választék egyszerűbb és
egéBz finom bútorokban, jutányos
árak, Bzolid kiszolgálás.
is—

•

___ g

• Heudel naponta délután 2 - 6 uralg. |

1920.

Alattirt C'.sikszeutdoiiiükos kiiz.S"^ elöljárósága közhírré teazi, hogy Kedves János uiezőbiróuál 192U. juuius 27 tői b« vau hajtva 1 drb
fehér Uszö, 3 eves, jegye nincs. 2 darab ökör
3 évesek, fehér szőrUek, egvik l el tomporájan
J. E. bélyeg vau. A másiknak j. f. ájos, a más
fúle hasított, mindkét fülén hátúi szálka.
Ha igazolt tulajdonosa nem j'-lentkezik, az
állatok 1920. julius ho 19 en d. e. 8 órakor, a csikszemdomokosi községházánál nyílt
árverésen eladatnak.
A községi elöljáróság
('rtiksizentdonionos 1920. julius (i an.
SolyoiD Ferenc,
Kurkó Sándor,
k jegjző.
k. biró.

GAAL KÁLMÁN,

BUTORTERMEIT

1
,

képesített kőfaragó mester, CsikzHügödön.

Erdélyrészi Bútorgyár R.-Tarnaság hatalmas szépen berendezett

g

1 R o s e n f e l d

bármilyen kivitelben, elsőrendű és több
féle minőségű kövekből, francia malom
kövekből, úgyszintén sírkövekből, minden méretű malom kövekből nagy rak
táit tartok Csikzsögödön sajat lakásomon. — Ugyanott felvétetik © - Q
icófaxag-© s e g é d l O O lcoxona napidíj mellett.

S Z É K E L Y ÉS R É T I
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Van szerencsém a tisztelt ve\ó közönség tudomására adni, bogy elvallaiok

Ha bútort akar vásárolni,

2^3-^37-

|

nyitottam, hol naponkint legfinomabb friss töltésű palack |g
lg]
és hordós sört raktáron tartok. — Tisztelettel
|j

Sz 1203

Cöikcsicsó község e l ö l j á r ó s á g a közhírre
teszi, hogy a hargitai fürdőhöz tartozó erdőben levő s CVikcsiesó kozseg tulajdonát képező széldöntött fák nyilvános árverésen 1920.
julius hó 25-ik napján délelőtt 1U orakor
Csikcsicsó községházánál elárvereztetnek.
Az árverezesre vonatkozó feltételek a jegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekint
hetók.
Csikcsicdó, 1920. julius hó 13 án.
K e l e m e n Ferenc,
T o m p o s Károly,
biró.
jegyző.
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Hirdetmény.

Şeful politiei
1 POP.

.

LAPOK

a legfinomabb minőségben hegyaljai borokat
és naponta friss töltésű maláta sört,
viszonteladóknak a legolcsóbb napi árakon számitva árengedménnyel.
Szives pártfogást kérve, maradok tisztelettel

SzQ.aa.tó Eraa.6,

Csíkszereda r. t. vároa koriát'an italmérénének üzletvezetője

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

/

*

ERTESITES

^3Í1<sze,reda é s vidéke n a g y é r d e m ű közönségét tisztelettel
1 értesítjük, miszerint Rákoczy-utca 12 szám alatt egy

BÁDOGOS ÜZLETET NÍITOTTÜNK.
E a k t á i o n t a r f u r L l c : Konyhaedényeket. fürdőkádakat és takaréktűzhely eket. I C é s z l t í i n l c m e g r e n d e l é s r e épület-badogoe munkákat,
fűrdőberendezéseket, vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takaréktűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bád0g0B iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk.
Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását, teljes tisztelettel

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda.
o _aa

Pyonatott Vákár könyvnyomdájában, Csíkszeredában.
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COBUWO.
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