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A vörös rém. 
L'sikszeredu, julius 30. 

A több izbea feldarabolt  Lengyelor-
szág a most lezajlott világháborúban a 
győztes nagyhatalmak jóvoltából vissza-
kapta önállóságát es függetlenségét.  A 
30 milliós lengyel nemzet újból egyesült, 
hogy szétválasztó falat  húzzon Német-
ország és Oroszország köze. 

Az antant azonban elfelejtett  valamit, 
ami most számítását meglehetősen ke-
resztülhúzza. — Anélkül ugyanis, hogy 
Oroszországot leverte volna, világbékét 
teremtett, rendelkezett és ajándékozott 
a máséból, igy a le nem vert Oroszor-
szágéból is. Ez a béke igy lelt papiros 
béke, mert amint láthatjuk, a világ 
mind a négy sarka ég és vájjon ki tudná 
megmondani, hogy hol és mikor lokali-
zálják ezt a szűnni nem akaró világ-
égést ! ? 

A franciáknak  még a béke idejéből 
dulyos milliárdokkal tartozik az akkor 
szövetséges Oroszország. Ezeket a mii 
liárdokat a jelenlegi szovjetkormány nem 
hajlandó elismerni és megfizetni.  A francia 
kapitalistának tehát nagy érdeke, ho^y 
Oroszországra rákényszeritsék régi tar 
tozásáuak elismerését és megfizetését. 

Ezért kellett az orosz háború. Az 
antant és főként  a franciák  nem érez-
tek egy csöppnyi hajlandóságot sem uj 
háborúra, éppen a hatalmas és lever-
hetetlen Oroszországgal szemben. Egy 
ilyen vállalkozásba a világ legnagyobb 
hadvezérének, Napoleonnak is beletörött 
a bicskája. Keresni kellett tehát baleket, 
aki a vörös hadsereggel felvegye  a har-
cot- Találtak is mindjárt az újdonsült, 
könnyelmű lengyelben. 

Ugy járt Lengyelország is, mint a 
béka, mely akkora akart lenni, mint az 
ökör. Szétomlott, seregeit a vörösek 
mindenütt tönkre verték s ma újból le 
het mondani: „Finis Poloniae". Ezt 
annak köszönheti a hat esztendős világ-
háborúban amúgy is teljesen kimerült 
Lengyelország, hogy a világ leghatalma-
sabb nemzetét fegyverrel  akarta leverni. 

Az orosz vörös csapatok diadalutjuk-
ban már oly előre haladtak, hogy a na-
pokban országhatárainkhoz, Bukoviná-
hoz és Beszarábiához érkeztek. 

A franciák,  hogy milliárdjaikat meg-
menthessék, legutóbb Romániát is kapa-
ticálták, hogy adjon a lengyeleknek se-
gitDéget és avatkozzon be az orosz há-
borúba. Komániának volt azonban annyi 
politikai belátása, hogy a merev semle-
gesség álláspontján maradt és elutasított 

minden háborús beavatkozást, melylyel 
nem nyerhet seramit, de elveszíthet 
mindent. 

A vörös csapatok most közelünkbe 
érkeztek és hogy hol állnak meg, e pil-
lanatban nem tudhatni. Jól tudjuk, hogy 
tt szovjet kormánynak legfőbb  célja magát 
elismertetni a világgal és a kommunista 
uraimat minden államban bevezetni. A 
tőkés és poigári társadalom azonban 
még oly messze van a kommunista-állam-
tól, hogy Oroszország, ha célját komo 
lyan el akarja érni, csakis fegyverrel  kí-
sérelheti meg. 

Ez lenne a világ legnagyobb hábo 
ruja és felforgatója.  Kérdés, hogy Orosz-
ország jelenlegi vezetői alkalmasnak 
találják-e a mostani időpontot a nagy 
leszámolásra vagy a kommunista álmok 
megvalósítását egész Európában egy ké 
sőbbi, alkalmasabb időre halasztják!? 

A világ szeme feszült  figyelemmel 
néz kelet felé,  houuan a végleges béke 
v»gy egy uj, az eddiginél is véresebb 
háború réme néz felénk. 

A korona és hadikölcsön. 
Csikszereda, julius 3u. 

A ruuníu parlamentben Brandscb Rudolf 
szász képv' *;lö meginterpellálta Take lonescu 
ideiglenes pénzügy minisztert a korona és hadi-
kölcsön beváltása ügyében. A pénzügyminisz-
ter részletesebb felvilágosítást  adott és oly 
jogi fejtegetésekbe  bocsátkozott, amelyektől 
nekünk erdélyieknek még a hajaszála is égnek 
meredt. 

Elismerte a pénzügyminiszter, hogy az 
eddigi nemzetközi jogszokás szerint a hódító 
allarn az illető ország vagy országrész állam-
terheit is magára vállalta. Az uj háború azon-
ban az egész jogrendet felforgatta  és uj ala-
pokat teremtett. A Take loneBCU-féle  uj jog-
rend szerint a békeszerződés jogi hatálya 
visszamenőleg a háború kezdetére datálódik. 
Tehát az uj állampolgárokat ugy tekintik a 
szerződés értelmében, mintha a mostani hó-
dító államok állampolgárai lettek volna már a 
szerb hadüzenet napján. Több terv közül vé-
gül elfogadták  azt az elvet, hogy a hóditók-
nak vállalni kell megfelelő  arányban a terhe 
ket is, azonban azokhoz az adósságokhoz, 
amelyeket a monarchia a háború megüzenése 
után kötött, semmi közük. Csak a háború 
előtti adósságokat kell vállalniok. Szóval Take 
lonescu a régi, az egész világon elismert nem-
zetközi jogot, mert annak elfogadása  Romá-
niára ma súlyos pénzügyi terhet jelentene, 
egyszerűen átalakítja, hogy kibújhasson a fize-
tés alól. 

Take lonescu szerint az erdélyi román 
1914-ben már Nagyrománia állampolgára volt, 
tehát ha hadikölcsönt jegyzett és ezzel segí-
tette Románia ellenségeit, ebből jogot nem 
szerezhet Romániával szemben, melynek semmi 
köze a hadikölcsönökhöz és igy azokat — ki-
véve a kultúrintézmények és jótékonysági egy 
letek jegyzéseit — be Bem váltja. 

A korona közeli beváltásáról ÍB referált  a 
pénzügyminiszter, mely az állammoral és nem-
zetközi jog szempontjából semmivel sem ked-
vezőbb, mint amit a hadikölcsönökről kijelen-
tett. Summa summarum a pénzügyminiszter 
szerint meglehetünk elégedve, ha a koronát 
leire 1:3 arányban váltsák be, mert a scer-
beknél még rosszabb volt az arány. 

A lei semmivel sem ér többet, mint a ko-
rona. Erdély megszállása idején azonban a ko-
ronát rendeletileg áruvá tették, mikor meg-
állapították, hogy két korona CBak egy leit 
er. Ezzel szabad folyást  engedtek a valuta-
spekulációink, mely a leit még jobban felverte, 
a koronát pedig lcjebb szorította. 

Az egyenlőség és közteherviselés elvei nem 
engedik meg azt a példátlan igazságtalanságot, 
hogy nehez munkával és becsülettel Bzeraett 
pénzünk két harmadát, az állam minden ellen-
érték nélkül kivegye a zsebünkből és az egóBs 
gazdasági rendben ily sulyoa devalvációt idéz-
zen elő. 

Ez a szándék csak Erdélyt és Besszarabiát 
fujtaná,  hol a koronát, illetve rubeleket kell 
beváltani. Mentesülne a beváltásból Ó-Románia, 
mely pénzét sértetlenül megtarthatná, mig ne-
künk kétharmadát ellenérték nélkül zsebelné 
be az állam. 

Mikor az állam becsületes munkát és tiszta 
erkölcsöt követel polgárától, ugyanakkor ő 
sem terhet le az egyenes úttól, mely nem 
vezethet máshoz, mint vállalni a hódított terű-
letekkel azok terheit is. Fizetni tehát muszáj' 

A pénzbeváltás programmja. 
Öt ellátási központ Erdélyben. 

A koronának és rubelnek leire való 
beváltásáról már nagyon sok terminus-
ról hallottunk s a beváltás idejét már 
több izben elhalasztották. Most azonban 
bizonyosra vehető a pénzbecserélésnek 
közeli terminusa. 

A kolozsvári pénzügyigazgató, Naata 
a National Bank igazgatója, Manolil a 
bukaresti pénzügyminisztérium kiküldött-
je és a pénzügyi reszort részéről dr. Mun-
teán Zacharie három napos értekezletet 
tartottak, amelyen megvitatták a jövő hó 
elején lezajló pénzbeváltáBi akció prog-
raintnját. A kidolgozott terv szerint öt 
ellátási központot állítanak fel  és pedig 
Kolozsváron, Brassóban, Nagyszebenben, 
Temesváron és Nagyváradon. Eiek a 
központok statisztikát készítenek a kerü-
letükbe tartozó adóhivatalok és bankok 
szükségleteiről. A szükségelt bankjegye-
ket katonai autók viszik Bzét a közpon-
tokból az egyes helyekre, ahonnan szin-
tén autóval hozzák be a központokba a 
becserélt bankjegyeket. 

A becserélés napjai még nincsenek 
megállapítva pontosan, de egészen bizo-
nyos, hogy augusztus első felében  leiaf> 
lik a beváltás. Előreláthatólag auguşitu» 
hó 10—15-ig fogják  beváltani a koro-
nát Erdélyben. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Megszűnt a cenzura. Lapzártakor 

vesszük az értesítést, hogy a cenzura megszűnt. 
Sem a levelek, sem az újságok többé nem 
esnek cenzura alá. Remélhetőleg az ostrom-
állapot megszüntetése szintén küszöbön van, 
amint azt a minisztertanács elhatározta. 

— Kinevezés. Gyergyói Bank és Taka-
rékpénztár Részvénytársaság folyó  évi julius 
hó 22-én tartott igazgatósági ülésében Puskád 
István ügyvezető igazgatót, vezérigazgatóvá 
nevezte ki. 

— J e l e n t k e s t e k a t isztviselők. • A román kor-
mány határozata következtében Erdélyben a szolgá-
laton kivüli magyar tisztviselők abban a reményben, 
hogy memorandumuk kedvező elintézésben fog  része-
sülni, szolgálattételre mindenütt jelentkeznek. Csik-
vármegye tisztviselői szerzett jogaiknak bizlosilása 
céljából testületileg szintén jelentkeztek. Ezen beje-
lentések magukban foglalják  azokat is, akik a meg-
jelenésben akadályozva voltak. Külön jelentkezésre 
tehát egyik szolgálati ágban sincsen szükség. A taní-
tók szintén hasonlóan jártak el. 

— A csikszeredai Sport Club folyo 
évi augusztus hó 14-én zártkörű táncestély 
rendezesét vette tervbe a Vigadóban. A ren-
dezőség már most megkezdette működését az 
ust minél fényesebb  sikerért. 

— Halálozások. Csedó Imre csiktaploczai 
birtokost és családját rendkivül súlyos csapás 
érte. Fiatal felesége,  született Geezó Mária 
julius hó 27-én rövid és súlyos szenvedés után 
meghalt. Az alig 30 éves tiatal asszony teme-
tese csütörtökön délután általános részvét mel-
lett ment végbe. Halálát férje,  három gyer 
meke és kiterjedt rokonság gyaszolja. 

— András Rózsika 28 éves korában folyó 
hó 28-án Bánkfalván  meghalt. Temetése folyó 
hó 30-án Csikszentgyörgyön ment vegbe. Ha-
lálát édesanyja, Péter Zsigmondné szül. Balint 
Karolina, Péter Zsigmond nevelő atyja, vala-
mint testvérei Máthé Zsuzsánna, MátDé Etelka 
éB Péter Anna gyászolják. 

— Anna-bal. Tusnádfürdón  az idei Anna-
bál fényesen  sikerült Az állandó fürdővendé-
geken kivül a szomszéd vármegyékből, de leg-
főképpen  Csíkszeredából igen sokan rándultak 
le az Anna-bálra, ugy hogy a Haromhuszár 
és kerthelyiségei teljesen megteltek a vende-
gekkel. Zatlukál fürdőigazgató  rendkivül sokat 
fáradozott.  A rendezésért és fényes  sikerert 
az érdem őt illeti. Általában leguagyobb resze 
neki van abban, hogy az idei fürdősaison  Tus-
nádfürdón  várakozáson felül  sikerült. 

— Uj postatarifa.  A hivatalos lap, mint 
Bukarestből jelentik, augusztus hó elsejetól ér-
vénybe lépő uj posta-távíró és telefondíj  sza-
bást közöl. Közönséges levél dija helyben és 
az egész belső területen husz grammig 30 bani, 
minden további 20 gramm után ujabb 20 bani. 
Zárt levelezőlap 30 bani, nyitott levelezőlap 20 
bani, nyomtatvány 50 grammig 10 bani, újsá-
gok éB időszaki közlemények 50 grammit 3 
bani. Ajánlott levelek után a bélyegen kivül 
egy leu fizetendő.  Utalványürlap darabja 25 
bani. Száztól ezer leuig 1 leu, távirati utalvány 
a rendes tarifán  kivül öt leu. Rendes távirat 
egy szó 25 bani. Sajtótávitat 50 százalékkal 
olcsóbb. Vasárnap és ünnepeken küldött tavi-
rat két leivel drágább. Telefon  nem kereske-
dőnek házi telefonja  600 lei a berösszeg. Kór-
házak, hivatalok, községek 1000 leit tizetnek, 
bankok, nyilvános helyiségek, vendéglők stb. 
1500 leit. Nyilvános telefonállomásokon  egy 
háromperces beszélgetés egy leu, interurban 
3 leu, Bürgős beszélgetések dija kétszeres. A 
postafiókok  bérleti árait a következőkben álla-
pították meg: Egy egyBzerü fiók  havi bérleti 
ára 20 leu, kettős fiókért  havonta 30 leüt kell 
fizetni. 

— Az uj költsogvetés. A Take Jonescu 
által benyújtott uj költségvetés ti milliárd 100 
millió lei bevételt mutat 6 milliárd 600 millió 
kiadással szemben, amelyekből 160 millió rend 
kivüli kiadás van. A bevételek a következőkép 
oszlanak meg: A régi királyság területéről 
milliárd 470 millió. Erdélyből 1 milliárd 250 
millió, közvetettadó kereken 2 milliárd, ebből 

„660 millió vámjövedék éa 576 millió bélyeg 
illeték. A közhivatalok bevételei 1 milliárd 650 
millió korona, ebben a vasút 1 milliárd 400 
millióval BzerepeL 

L A P O K 
ítélet a nagyváradi pörben. Csécsi 

Nagy Imre ezredest, Cserey Vilmos alezredest, 
Csapó Lóránt főhadnagyot  egyhangúlag, Janko-
vitch Tihamér járásbirót három szótöbbséggé! 
bűnösnek mondották ki összeesküves bűntette-
ben s mind a négy vádlottat golyó általi halaira 
ítélték. Lukács Ödön polgármestert három szó-
többséggel mondották ki bűnösnek es enyhitó-
körülmények figyelembe  vételével 10 evi kény-
szermunkára, Szunyogh Albert őrnagyot o evi 
kényszermunkára ítélték. Birtha Sándor alez 
redest ós Örley György közjegyzőt íelmentet-
ték. A védők az ítélet ellen semmisegi panaBZt 
jelentettek be. 

— Benczúr Gyula meghált. A magyar 
festómüvészetet  nagy csapás érte. Egyik leg-
kiválóbb alakja, Benczúr Gyula, mint Budapest-
ről jelentik, e hó lü-án 76 éves korában meg-
halt. Benczúr Gyula kiváló sikerrel művelte a 
történeti festészetet,.  Hunyadi László búcsúja, 
11. Rákóczi Ferencz elfogatasa,  Vajk megke-
resztelése, (az első nagyobb és pályanyertes 
müve), a milleniumi hódolókép általánosan is-
mertek és népszerűek. A történeti festészeten 
kivül az arcképfestéat  is nagv sikerrel művelte 
Benczúr. Petőfi  képéért a Petőfi  társaság tisz-
teletbeli tagjának választotta. Benczúr Gyula 
a budapesti festő  mesteriskola igazgatója, majd 
a frosko-inesteriskola  vezetője volt. 

— A rutének kívánsága. A magyar táv-
irati üg\nökség jelenti, hogy Hanielin francia 
tábornok meglátogatta a cseheknek átengedett 
rutén területeket. A tábornoktól a rutén lakos 
ság azt kérte, hogy csatolják vissza őket Ma-
gyarországhoz. 

— Az erdélyi róm. kath. egyházmegye 
kulturmunkája az utolsó ket evben. AZ 
„Erdélyi Tudósító" irja Az 1918. novemberi 
forradaioin  az erdélyi róm. kath. iskolák éle 
tében is nagy változásokat okozott. A magyar 
állami iskolák megszűntével és az ál'amaegély 
elmaradásával a hitközségek azon dilemma 
előtt állottak, hogy vagy elmarad az a keves 
oktatás is gyermekeik részére, ami a világhá-
borúban még megmaradt, vagy pedig saját 
zsebükbe kell nyulniok és uj iskolát kell nyit 
niok. Ez u>óbbi eszközhöz nyúltak és régi is-
koláik fenntartáRa  meiiett nem volt csekély 
áldozat. A 15 politikai vánuegyere és 16 espe-
res kerületre kiterjedő egyházmegyében az 
1U10 iki népszámlálás szerint 377.129 hivő van 
241 plébánia területén. Ez nz egyházmegye 
jelenleg saját anyagi erejéből fenntart  7 főgim-
náziumot, 1 fóreáliskolát,  1 felsőkereskedelmi 
iskolát, 2 kereskedelmi szaktanfolyamot, 1 
polgári tanitóuóképzö-is><olat, 3 tanitó (nőj kép 
zöt, 1 zeneiskolát, 24 polgári iskolát es 245 
ellemi iskolát. Az 11,18 novemberi forradalom 
után alakult uj iskolák a következők : Főreál-
iskola (Déva), tanítóképző (Kolozsvár), keres 

delmi szaktanfolyam  (Dévai, polgári iskoiák 
(Bárót, Beszterce, Brassó, Csikkarcfalva,  Dilro, 
Gyergyóalfalu,  Kolozsvár, Marosvásárhely, Med-
gyes, Nagyszeben, Segesvár, Szászrégen, Szász-
város, Szekelyudvarhely, Vajdahunyad, össze-
sen 16). Elemi iskolát 77 helyen állítottak fel 
a hitközségek s igy a 168 régi ellemi iskolá-
val együtt 245 ilyen iskolája van az erdélyi 
egyházmegyének. Hunyadmegyében volt 6, most 
van 14 róm. kath. ellemi iskola összesen 30 
tanítóval. 

— Az internált intelligencia. Kézdi-
vásárhölyen, ebben a székely városban nagy 
izgalommal tárgyalják azt az esetet; hogy 
város egész intelligenciája már hónapok óta 
internálva van és noha az ok. amiért az inter 
nálást annak idején elrendelték, már rég meg-
szűnt, a rendelkezést elfelejtették  vis.-zavonui 
Az internálás a vásárhelyi .összeesküvés" per 
rel kapcsolatban történt; fi  italemberek fegy-
vereket rejtett' k el a temetőben a forradalom 
id- j ín, a hadbírósági főtárgyalás  azonban egy 
szerű kihágásnak tekintette ezt a cselekményt 
s a vádlottak egy-két hónapi fogBágotkap:ak 
Még a tárgyalás előtt rendelte el a helyi ható-
ság a volt magyar tisztviselői karnak s a város 
ogész intelligenciájának az internálását. Mivei 
p< dig a rengeteg családnak elszállítása keresz 
tülvihctetlennek látszott, csak a 26 „legvesze-
delmesebbet" választották ki közülük. Mivel 
ez a szám is sok volt, csak hetet vittek el az 
A'BÓ izombatfalvi  fogolytáborba,  a többiek lak-
helyükön maradtak internálva. Azóta mind 
huszonhaton orvosok, ügyvédek, volt birák, 

31. síim. 

tisztviselők,kereskedők,úriasszonyok nem hagy-
hatják el a várost, jelentkezniük kell a rend 
őrségen és szigorúan korlátozva van mozgási 
szabadságuk. Közben a pör vádlottainak meg 
tartották a tárgyalását, kiderült, hogy i-aak 
felfujt  kihágásról volt szó, az összeesküvés 
vádját maguk a román hatóságok nevetséges 
nek mondották és lemosolyogták, — az inter 
náltságot azonban eifeledték  feloldani. 

Huszár Károly amerikai utja. Ko 
penhágából jelentik: A Berlingske Tideude 
newyorki távirata szerint Huszár Károly Newy-
orkba érkezett és ott 10.000 főnyi  hallgatósag 
•.•lőtt nagy beszédet mondott a magyarországi 
nyomorról. Huszár kezdeményezesere nagy 
jótékonysági akció indult meg. Bizottság ala 
kult, amely a hiányosan táplált magyar nők éu 
gyermekek támogatását vállalta. Mar eddig is 
sok ezer dollár gyiilt össze erre a célra ado 
mányok utján. 

— Az erdélyi allami birtokok lelta-
rozasa. AntoneBcu vezérfelügyelő  befejezte 
az erdélyi állami birtokok leltározását. Jelen 
tése szerint virágzó siementhali állat, merinoi 
juh eB mangalica sertéstenyésztést talált Er 
delyben. 

— Gály Zsolt megszökött. Nagyváradi 
tudósítónk jelenti: Galy Zsolt volt fóhaduagy. 
akit a kolozsvári hadbirósag halaira itelt, dn 
az ítéletet felsőbb  fórum  megsemmisítette, — 
megszökött a fogházból.  Gátyt a nagyváradi 
ügyészség fogházában  őrizték és a közeli ua 
pókban lett volna perének másodszori főtár-
gy alása. 

— Az uj magyar kormány esküje 
Teleki Pal gróf  beterjesztette a kormányzónak 
az uj magyar kormány uévjegyzeket, amihez 
a konuanyzo hozzájárult s a kormány az esküt 
le is tette. Miniszterelnök és ideiglenes külügy 
miniszter: Teleki Pal gróf.  Belügyminiszter 
Ferdinándy Gyula. Igazsagügyminiszter: Tom 
csanyi Pál. Honvédelem: Sréter István. Pénz 
ügy : Korányi Frigyes br. Földmivelésügy Ru 
binek Gyula. Közoktatásügy: Haller István. 
Közélelmezés: Nagyatádi Szabó István. Nép 
jőiéti miniszter: Bleyer Jakab. Tarcanélküli 
miniszter: sokorópatkai Szabó István. 

— Székelyföld  címen a Székely Ellenzék 
helyett uj napilap iudult meg Marosvásárhelyen. 
Az uj lap felelős  szerkesztője Dr. Hajdú István, 
szerkesztői pedig Dr. lmets Karoly es Csergő 
Tamás. A lap politikai irányara az első szam 
nem nyújt felvilágosítást. 

— A gyergyószentmiklósi jarasbiro-
sag Veress Árpád jaráBbiró elhunyta alkalma 
ból koszorú megváltás cimén a csikmegyei 
árvaház javára 209 koronát adományozott. 

— A Becsi Magyar Újságot nem sza-
bad árulni. A bukaresti kormány megtiltotta 
Becsi Magyar Ujsag .uulasat. Vegre egy olyan 
kormanyintuzkedâs, ami magyar szempontból 
is helyeselhető. 

Eljegyzes. Harasztosi Csiky Károly 
folyó  hó 25-én tartotta eljegyzését Bárányi 
Manci sziumüvésznóvel — a Fehér társulat 
bájos naivájával. 

— Gyűjtés a tolvaj javára. Olaszország-
ból jelentik, hogy ott letartóztatták Cataraut, 
mert egy gyöngysort lopott. Catarau ismeretes 
a magyar közönség előtt, mert ö volt az, aki 
a hajdudorogi magyar püspöknek pokolgépet 
küldött, kesobb pedig Brassóban a Czenk be-
gyen álló Árpád-szobrot felrobbantotta.  Catareu 
orosz zBoldban állott és ezeket a bűntetteket 
is anyagi érdekekből követte el. Most, amikor 
Olaszországban hurokra kerüli, a „L Őriem" 
cimü bukaresti lap azzal az erkölcsi szempont-
ból nagyon különös javaslattal áll eló, hogy a 
tolvaj számára gyüiest rendezzenek, amelynek 
eredmenyevel megtérítenék a gyöngysor tulaj-
donosának kárát es Cataraut megmentenek a 
börtöntől. 

— Színe  János  (Háromszék  megye) dal-
noki lakós  tulajdonát  képező  egy darab 
középnagyságú  szürke  fejős  tehéu elveszett, 
becsületes megtaláló  értesítés  és átvétel 
után illő  jutalomban részesittetik.  2—2 

— Dr. Negrea János ügyved irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium utca 18. sz. alatt, 
dr. Csedő-fele  házban megnyitotta. 
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Í Csíkszereda, jullna 30. 
Jutalomjátékok hete volt a színházban. 

Szigethy Antalnak, Bera Rózsinak — a tehet-
séges komikának — és Sz. Kovács Gyula ren-
dezőnek voltak jutalom estélyei. A közönség 
mind a bárom alkalommal meleg óvációba ré-
szesítette az ünnepelteket. Az Ingyenélók BÍ-
került előadását kevesen nézték végig; a 
csengő erchang dalárda Fejér vezetésevei 
nagyszerűt produkált. Febér e szerepre hatá-
rozottan előkészült. Bárányi Manci Lujza sze-
repében kedves volt. Az egyhangú Betyár-
kendőjét a Doktor ur követte. A helyzet ko-
mikumokon felépült  darabot a közönség na 
gyon élvezte. 

Zsuzsi kisasszony előadása nem sikerült. 
Takácsot Stella Péterffi  szerkesztő szerepében 
nem tudta helyettesíteni. Hangja kellemes, d̂  
gyenge. A Varázskeringóról sincs mit irni, a 
szereplók unottan játszottak a gyér nézőtér 
előtt. Su amitb valamivel jobb volt, de messze 
mögötte maradt a tavalyinak. 

A kedves Takács-párt a három utolsó elő-
adáson dacára, hogy szinlapon szerepeltek — 
nem láttuk. Értesülésünk szerint megváltak a 
társulattól, mely pótolhatatlan veszteség volna 
a jelen körülmenyek között. 

A közönség zene nélkül még tudta élvezni 
az operetteket, de ének nélkül már nem. A 
szokatlanul gyors szerződés felbontás  okainak 
megvizsgálása nem ránk tartozik. De a közön 
seg nézőpontjából meg kell jegyezzük, hogy 
ennek nem szabadot volna megtörténnie. Az 
igazgatónak bármilyen áldozat árán is módot 
kellett volna találnia, hogy Takács és fe'esége 
Szegedi Manci a szezont még végig játszák ; 
mindössze tiz—tizenkét előadásról lehetett 
Tolna szó. Takácsék távozása következtében 
egy héttel hamarább zárjak be a Vigadót. A 
nyári szünet már szerdán kezdődik, melynek 
az előbbin kivül még a részvétlenség is oka. 
A titkárság állítása szerint az utóbbi adta meg 
az impulzust a gyors kapuzárásra. 

A ma esti Kipp van Winkle iránt nagy az 
érdeklődés. Szombatou lesz Csók Vilmának 
jutalomjátéka az nErdészleány*-baD, vasárnap 
N'áni, hétfőn  a Vereshaju kerül színre, kedden 
pedig búcsúzik a társulat a Románc cal. Az 
előbbi a közkedvelt Légrátlinak, az utóbbi 
Stellának lesz a jutalomjátéka. 

NYÍLT TÉR.*) 
Tisztelettel  értesítem  vevőimet,  hogy 

báró Nopcsa  Elekné  ujaradi  uradalmi  sör-
főzdéjének  csik vármegyei főraktárát  átvet-
tem. A mai naptól módomban  áll  a t. vevő 
közönséget  az elismert  elsőrendű  sötét 
dupla  maláta bika és világos király 
bika sörrel  mindenkor  kifogyhatatlan 
mennyiségben ellátni  ugy palackokban, 
mint hordókban.  Kiváló  tisztelettel 

Szántó  Ernő,  '  3 

bor-, sör- és szesznagykereskedő, 
Csikszereda,  Városház-utca  4. szám alatt. 

Uj iw na£S raktár CstaredábaiL 
Van szerencsém Csikszereda város és vidéke 

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

e i e i B B f t g y l e i e s l e á é a t 
nyitottam, bol állandóan a legfinomabb 

M f e t e e s  feaséti  i s e i s t 
valamint valódi 62%-os kisüstön főtt  szilvó-
riumot ós borseprftt,  burnót, cognacot és min-
dennemű likőröket, továbbá 

k í t l & S B I B A U S a l f e e i e f e a t 
u. m.: Som, Rizling, Leányka, szabadon és 
palackozva, a lehető legjutáuyosabb napi 
áron, nagyban ós kicsinyben raktáron tartok. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel 6—10 

K A R D A M A R I S K A . 
») £ rovat alatt. költöttekért nezn vállal fele-

UMéftt  a Saerk. éa Kiadó. 

1920. Augusztus havában újból 
megjeleuik 

Gyergyó egyetlen sajtóorganuma 
A „CSIKVÁRMEGYE" 

G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s o n . 
K Ö Z G A Z D A S Á G. 

Részvényaláirási felhívás. 
Az alábbi alapítási tervezet mellett, a Szép vizén létesí-
tendő „Népbank Részvénytársaság Szépviz" részvénye-
inek jegyzésére a t. közönséget tisztelettel felkérjük: 

„Népbank Részvénytársaság Szépviz" 
Alapítási tervezete. 

i. ' 
A vállalat tárgyát minden, a Bank- és váltó-üzlet 

körébe tartozó üzfetnek  ugy a saját számlára, mint 
bizományképen leendő kötése képezi; különösen pedig: 

a) értékpapírok, ércpénzek, nemes fémek,  érték-
tárgyak, áruk, termények és egyéb fogalomképes  ipari 
cikkek vétele és eladása ugy saját számlára, mint 
bizományban 

hl előlegek adása az a) pontban lelsoroltakra — 
saját részvényei kizárásával — és kölcsönük felvétele 
a társaság saját értékpapírjaira; 

(c betétek kamatozás vé^etti elfogadása  takarék-
pénztári könyvecskékre, penzek elfogadása  folyó 
számlára, amelyek felett  a betevő utalvánnyal rchei|uc) 
vagy más módon rendelkezhetik: 

d) váltók, utalványok és más hitelpapírok le- és 
visszleszámitolása 

0) kölcsönök adása jelzálogokra és azoknak en-
gedmény utjáni továbbadása 

f)  fennálló  biztosított jelzálogos követelések ma-
gához váltása s a künnlevö kölcsönkövetelések teljes 
[edezetéig jelzáloggal terhelt ingatlanokat végrehaj-
tás utján megvenni s azokat ismét szabadkézből, vagy 
nvilvános árverésen tovább adni: 

g) vállalatok alapítása, különösen részvénytársa-
ságok alapitásáaál előforduló  közvetítési ügyletek 
elvállalása, részvények elhelyezése, nláirások és be-
fizetések  elfogadása; 

h) letéti ögvletek kötése — megőrzés, kezelés, 
vagy felhasználás  mellett és folyószámla  ilzlet 
folytatása; 

1) tiókintézetek felállítása  a lennti a— h) pontok-
ban részletezett teljes, vagy korlátozott üzletkörrel; 

11 
A Részvénytársaság cime „Népbank Részvény-

társaság .Szépviz." 
Székhelye: Szépviz. 
Tartama Határo/.atlau. 

III. 
A részvénytársaság alaptőkéje 2.500.000 koToná-

ban állapíttat ik meg, mely alaptőke 2.500 drb egyen-
kint 1000 kor. névértékű, névre szóló részvényre van 
felosztva,  melyre a részvény névértékének I0*/o-a a 
részvényjegyzés alkalmával, további áOVo-a pedig a 
részvénytársaság megalakulását követő 8 (három) 
napon belül fizetendő  be. A hátralevő 70°/0 befizeté-
sének idejét ós módozatait az igazgatóság fogja  meg-
állapítani, ugy azonban, hogy az a megalakulástól 
számitott léi éven belül teljoscu be legyen fizetve. 

Az alaptőke esetleges felemelése  esetében, az ezt 
elhatározó közgyűlés által megállapítandó módozatok 
szerint az ezen időpontbeli részvény-birtokosok, rész-
vényeik arányában, elővételi joggal bírnak. 

LV. 
Az aláirás záróhatárldeje; 1920. évi szeptember 

hó 15-én déli 12 óra. 
V. 

Az alakuló közgyűlés Szépvizen, a községházánál 
1920. évi október hó 3-án délután 2 órakor veszi 
kezdetét. 

VI. 
Az alapítók fenntartják  muguknak azt a jogot, 

hogy az igazgatóság tagjait az első három Üzleti evre 
maguk nevezzék ki. A részvények túljegyzése eseté-
ben joguk van a/, alapítóknak tetszésük szerint kivá-
l a s z t a n i a részvényeket, amelyeket kisorsolni kívánnak. 

Szépviz, 1920. évi julius hó 11-én. 
L a k a t o s Pá l sk. birtokos, Csikborasova. 
L á z á r Pá l sk. tanitó, Csikszentmiklós . 

Kese rű András Bk. plébános, Csikszentmiklós . 
Bi ró Károly sk. birtokos, Szépviz. 
Száva Antal sk. járáshiró, Ssépviz. 

Dr. P e j ó r I s tván sk. ügyvéd, Szépviz. 
Dobál Gergely sk. kereskedő, Gyimesfelsólok. 

Zakariás István sk. kereskedő, Qyimesbükk. 
F e j é r J á n o s sk. birtokos, Szépvia. 
D e s k György sk birtokos Szépviz. 

Dobál József  sk. kereskedő, Szépviz. 
D á j b u k á t Anta l sk. kereskedő, Szépviz. 

S a e b e n y P é t e r sk. birtokos, Szépviz. 
Kováos Mihály sk. esp. plébános, Szépviz. 

Sándor Andr ás sk. birtokos, Cs ikssen tmihá ly . 
Ráoz József  sk. birtokos, Csikszentmibály. 

Miklós Is tván sk. kovács, Szépviz. 
Részvények jegyezhetők az alapilóknál elhelye-

zett részvényjegyzési iveken, akik egyidejűleg fel 
vannak jogosítva arra is. hogy a jegyzett részvények 
névértékének 10°/0-át az aláíróktól beszedjék. 

Tisztelettel: 

a „Népbank Béaavónytáraaaág Saépvla" alapitól. 

Az Agrár tőkeemelése. 
A marosvásárhelyi Agrár Takarékpénztár, 

mely a folyó  év május havában emelte alap-
tőkéjét 12 millióra, moBt ujabb kibocsájtáBsal 
fordult  a közönséghez. Ezúttal 24 millió koro-
nára emeli alaptőkéjét ugy, hogy a tartalékok-
kal együtt közel 50 millió koronával fog  ren-
delkezni. Ez ujabb alaptókeemelés az Agrárt 
Erdély legnagyobb pénzintézetévé teszi. Egy 
részvény elővételi ára 420 korona, melyből 
200 korona az alaptőkéhez, a többi a költsé-
gek levonása után a tartalékokhoz csatoltatik. 
Az elővételi jogQt csak julius hó 31-ig lehet 
gyakorolni. — Érdekes megjegyezni, hogy az 
Agrárpapirokat a közönség 900—1000 koroná-
val is szívesen fizeti. 

É l ő v i r á g ! Egy szép nagy Phylorlendrod 
(szoba pálmai eladó. — Cim a kiadóban. 

Mindennemű sörös, likörös, boros ós oognacoa 
F A L A . O K O I C A / T 

valamint demyonokat tiszta állapotban, a legma-
gasabb napi áron megvásárolja 
S Z Á N T Ó E I S l s T Ó 
bor, sör és saesanagy kereskedő 1—8 

Csikszereda, Városház-u. 4. SE. (régi poataópttlet). 

f l l i l l  l i l B O l Bt. I 
FOGOEVOS r 

Rendel naponta délután 2—6 óráig. t 
Csíkszereda, Mikó-utoa 34. szám. ^ 

Frissen szedett f e n y ő s z u r k o t 
minden mennyiségben vásárol Bürger 
Albert gyárainak vegyészeti osztálya 
Marosvásárhely. 2 - 3 

Házaknál ruha- és fehérnemüek  varrá-
sát elvállalom. Cim: Erzaébet-u. 6. sz. 

Szám: 881—1920. mj. 
Felhívás. 

Felkérem mindazokat, akik a csíkszeredai 
polgári leányiskola mellett szervezett a husz 
tanulóra berendezett internátus növendékeinek 
élelmezését az 1920—192l-ik iskolai évre el-
vállalni óhajták, hogy- ez iránti kérésüket, — 
melyben az igényelt havi ellátási díj betűkkel 
és számokkal is kiírandó — a magánjavak 
igazgató tanácsához címezve hozzám folyó 
evi augusztus hó 15 ik napjának déli 12 
óráig adják be. 

A később érkező kérések nem fognak  figye-
lembe vétetni. Az élelmezési dij megszabá-
sánál figyelembe  veendő, hogy az ebéd vasár-
napokon és ünnepnapokon 4 tál étel, mely le-
ves, főtt  hus (körzettel), sült és tésztából; csü-
törtökön 3 tál étel, mely leves, főtt  hus (kör-
zettelj és sült vagy tésztából, más napokon 2 
tál étel, mely leves és főtt  hus (körzettel) vagy 
hamis leves és sültből kell, hogy álljon. 

Az ozsonna tej vagy tejes kávé 6 dekagram 
sulyu zsemlyével vagy kenyérrel. 

A vacsora rendszerint sült. 
A leveshusból nyersen egy kilógram kell, 

hogy jusson 8 személyre, pecsenye húsból pe-
dig egy kilógram 7 személyre. 

Ebédhez vagy vacsorához személyenkint 
egy-egy zsemlye, vagy 8—8 dekagram kenye-
ret kell kiszolgáltatni. 

Csikvármegye magánjavainak igazgatósága. 
Csikszereda, 1920. julius hó 28-án. 

Dr. Oaal Endre, 
igazgató. 

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

báli toilett, paplan, függöny  és kézimunka 
tisztító gyüjtödémet megnyitottam 

Tarsai Sétndor 
divatáru-üzletében Csikszereda, Fótér. 

Gyár és f<S"íizlet  Brassó 
STUII 4BA«I, 

Cslokrák-utca 2. sz. (a volt cukorka-gyárban). 
6—28 
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V | i » a M g { 
Báró Nopcaa Elekné ujaradi uradalmi 
sörfőzdéjének  csikmegyei fóraktárosa 

SZÁNTÓ ERNŐ, 
bor-, sör- és szesznagykereskedő 

Csikszereda, Városház-utca 4. sz. a. 
ajánlja naponta friss  töltésű palack és min-

nagyságu den hordós elismert elsőrendű 

sötét dupla maláta Bika és 
világos Király Bika söreit. 

Viszonteladóknak árengedmény! 
Helyben házhoz szállítva. •2—ia 

197—1920. Eg. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

A kozmasi közbirtokosság e'adja Kozmád 
községházánál 1920. evi augusztus ho 23-an 
d. e. 10 órakor kezdődő árverésen a Csikvár-
megye Tusnád községe határában levő Hipa 
takulja nevü erdejének mintegy 2U kat. hold 
területén az 1/1920. prf.  szam alatt kihaszná-
lásra engedélyezett luc- és jegenyefenyő  fa 
állományát. 

A vágás területe az országúttól 9 kluitr, 
a tusnádi vasútállomástól pedig 10'2 kilómeter 
távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  tör-
zsenkénti beméres szerint 5332 ma bruttó es 
4298 m" nettó fenyő  haszonfát  turcalmaz ós 
8600 darabból áll. 

Kikiáltási ar 225,000 korona, bánalpenz a 
kikiáltási árnak 10°/o-a. — Kihaszuálas időtar-
tama 2 év. 

Az árverési és szerződési feltételek  az erdő-
birtokos alólirott képviselőjénél, továbbá a 
csikszentmártoni járási erdőgondnokságnál ren-
delkezésre állanak. — Az erdőgondnokságnál 
megtekinthető a reszletos becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és 
szerződési feltételektől  eltérnek, vagy bánat-
pénzzel ellátva nincsenek, figyelembe  nem vé-
tetnek ; utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok Ü szóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnö-
kénel nyújtandók be. — A megajánlott összeg 
számokkal és betűkkel is kiiraudu s az aján-
latban kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési es szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Kozmás, 1920. évi julius hó 27 én. 
Kozma István, 

közbirt. elnök. 

UT SÖR NAGY RAKTAK; 
Csikszeredában, Vár- (Mikó)-utca 22. szám alatt 
s ö r a a - s u g 1 3 7 - a r a - l s t á - r t 

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

Sz. 78--1920. 

Pályázati hirdetmény. 
A kiskapusi ev. lutheránus elemi iskolá-

nál jogosult egy róm. kaib kantox-tanitoi 
állásra, egy próbaévre pályázatot hirdetek. 

Teendői a rom. kath. tuiuden kántori te-
endők pontos végzésé és :i kijelöl! eay tanerőre 
eső gyermekek szakszerű vezetése. 

Jövedelme az 1918 ik évben az állami is 
kóláknál elvezett tanitói fizetés  (családi és 
dragasági pótlék és háborussegély.j 

Lakás es kertilletmény fizetve.  A nőtlen 
ember előnyben részesül. 

Pályázati határidő augusztus hó iA ne-
vét sürgönyileg kérjük mihumarabb bemondani.) 
Folyamodvány a kiskapusi nagytiszteletü ev. 
lutheranos lelkészi hivatalnak cimezve kül-
dendő. 

Kisk:.pus, 1920 évi juMus hó 25 én. 
Balló János, 

kath. esperes plébános. 

Eladó egy 8 lóerős, gőzlokomobil, telje-
sen jó karban. Értekezni lehet Péterft'y 
Imre, Csikmadaras. 3—3 

Három v«gy négy, jó családból való tiu, hen-
tes és mészáros tanulónak azonnal 
felvetetik,  Kovács ltudolf  hentesáru üz-
letében, Kézdivásárhely. 

Faeladási hirdetmény. 
A sepsiszentgyörgyi áll. erdőhivatal 10 920, 

számú engedélye alapján Háromszék vármegye 
Kézdikővár község határán tekvö „Buruczlán" 
és „Keresztes" nevü erdőin faállományát  melj 
szakértőileg becsülve 994 tm' tölgy műfa  é« 
1909 tm' vvgyes tűzifa  (bükk, tölgy, gyertyán 
és uyir) 1920. evi augusztus ho 9-en del 
előtt 9 oratol Kezdikövár községházánál 
tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
uyilvános szóbeli árverésen eladom a legtöbbet 
igerőnek. 

1. Kikiáltási ár 233.820 koroua. 
2. Bánatpénz 24 00« korona. 
3. Kihasználási határidő 2 (kettő) év m m. 

erdő a községtől 4—5 kim.-re a legközelebbi 
vasúti állomástól Kézdiszontlélektől 8—10 kilo-
méterré fekszik. 

4. Bővebb felvilágosítást  ad alólirott erdő-
tulajdonos es Kézdikövár község elöljárósága 

Alsócsernáton, 1920. évi julius hó 10-én. 
Damokos Denes, 

2—i erdőbirtokos 

Fenyőfa  l e c h u l l a d é k (cándra) 
házhoz szállítva fuvaronként 
200 korona. Rendelés és flze 
tés Vákár könykereskedésé-
ben eszközlendő. 

gjg Cséplögéptulajdonosok figyelmébe  ! ^ 
gg Állandóan raktáron tartunk: gjj 
U Képkenő olajat, M 
Bfl  henger olajat, [ffl 

t o w o t t e t y 
SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE BS 

Sepsiszentgyörgyön. 2-3 • • 
BB 

Eladó Euphon, teljesen jó, tölcsér nélküli 
Euphon, 40 uj lemezzel, lemeztartóval, 3 
doboz tűvel. — Cim a kiadóhivatalban. 

! Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre AH t e l e i n , t e e m e g -

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

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb ós 
egéBz finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. 10— 

KfWÚBtott  Vákár könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 
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Szesz- és szeszesital kimérők figyelmébe! 
Vau szerencsém a vásárló közönséget, tisztelettel értesíteni, hogy 
Városház utca 4 szám alatt állandóan raktáron tartok 

szavatolt 96u-os finomított  szeszt, az összes rum és legkiválóbb likörfélé-
ket. valamint kisüstön főzött  szilvórium-, borseprö-. törköly- és cognacot 

a legfinomabb minőségben hegyaljai borokat. 
Báró Nopcsa Elekné uradalmi sörfőzdéjének  Ujarad, Csikmegyei főraktára. 
Viszonteladóknak a legolcsóbb napi árakon számítva árengedménnyel. 

Szíves pártfogást  kérve, maradok tisztelettel , 2 a 5 2 

S ' z á . r L t Ó  T ? r - n  A Toox-,  s í r - á s s z e e z -
0 n a ^ y k e r e s l c e d ó 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). ! 
ÉRTESÍTÉS ( - ' s ' ' i a i ! ; e r e , ' a v i d é k e n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g é t t i s z t e l e t i e l 

1 értesítjük, miszerint Rákóczy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET N Í I T O T T Ü N K . 
I S a l c t á r o n . tartVLXilc: Konyhaedényeket. fürdőkádakat  és takaréktiiz-
helyeket. B Z é s z l f í l n l c  m e g T e r L d - e l é e r e épület bádogos munkákat, 
fürdőberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatju és kut javításokat, takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csíkszereda. 
11-88 

Onzirat: CoaaalţJq. 




