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Közélelmezés. 
Csíkszereda, aug. 12. 

A román impérium átvétele ótu Csik-
Váruiegye területére élelmieikkeket be-
hozni és szabott áron a fogyasztó  közön-
séghez juttatni kizárólag a vármegyei 
közélelmezési bizottság feladata  volt. 

Történtek ugyan kisérletek magáno-
sok, főként  kereskedők részéről lisztuek 
és cukornak, e két főélelmicikknek  be 
hozatalára, de e kiserletek a hatóságok 
merev magatartásán már az engegélyek 
kikérésénél megtörtek. Ugyanígy jártak, 
ha tengerit vagy más elelmicikket akar-
tak behozni. 

A régmúltban megtörtént, hogy a 
helyi pénzintézeteknek mégis sikerült 
több vaggon tengerit és liBZtet leszálli-
taniok, de ezek felett  is a vármegyei 
közélelmezési bizottság dispouál* az ál-
tala megszabott tulraagas árakon Ter-
mészetesen ily körülmények között sen-
kinek sem volt kedve ajtózni, utazni, 
baksisozni az utolsó v isuti bakterig, 
mert ki volt téve annak, liogy ezreket 
költ til anélkül, hogy áruját ide szállít-
hassa. Ha pedig mégis sikerült volna ez, 
Ü Csíkszeredára irányított árut nem a 
rendeltetési helyre, hanem például Uyer 
gyólölgyesre dirigálta a közélelmezési 
bizottság. Ez éppen elég volt arra, hogy 
a kereskedelem és szabad verseny tel-
jesen megbénuljon. 

Szabad kereskedelemről tényleg azó 
seoi lehetett. Emiatt nem volt egészsé-
ges verseny, mert a közélelmezés terét 
korlátlanul a közélelmezési bizottság 
uralta. 

Mi nem mondjuk, hogy egy, a hiva-
tása magaslatán álló közélelmezési bi-
zottság nem tudna ellátni jól, olcsón és 
gyorsau egy vármegyét. Megtették ezt 
más vármegyében es elérték, hogy a 
közönség a szabad forgalmi  áraknál jó-
val olcsóbban jutott szükségleteihez. 

A baj nálunk ott kezdődött, hogy a 
monopoliumot élvező vármegyei közélel-
mezési bizottság nem szállított a lakós 
ság részére számbavehető mennyiséget. 
Eleinte jött egy kevés liszt és cukor, 
de ezt oly borsosán sózták a közönség 
nyakába, amilyen árdrágítást kevés ha 
tÓBág csinált. A közeli Botfaluban  10 
korona 30 fillérért  vásárolt cukrot a 
bizottság a közönségnek 26—32 koro 
oáért vesztegette, ami 2 — 3 vaggounál 
már több százezer korona hasznot jelent-

Mi sokszor szóvátettük ezeket az 
elviselhetetlen mizériákat, de a cenzor, 
ki egyben közélelmezési bizottsági tag 
volt, mindig törülte cikkeinket. 

Most egy nagyobbszal ásu bűnvádi eljá-
rás van folyamatba  a visszaélések meg-
állapítása és m'egtorlása végett, amint 
azt a Csiki Lapok legutóbbi számában 
közöltük. Addig járt a korsó a kútra, 
míg eltörött. Mi nem akarunk a bűnvádi 
eljárás elé vágDi, csupán arra akarjuk 
AÍ  illetékes hatóságok figyelmét  nyoma-
tékosan felhívni,  hogy a legutóbbi ese-
ményeken okulva, tegyék teljesen sza-
baddá a kereskedelmet, hogy a közön-
ség végre jusson szükségleteihez, mert 
az elmúlt korszaknak éppen abbau volt 
a legnagyobb bűne, hogy a közönség 
semmihez sem jutott, iuig más várrae-
gyében mindenféle  élelmicikk és máB 
áru bőven kapható. 

Ha szabad lesz teljeseu a kereske-
delem és az állam vasúti kocsit baksis 
nélkül bocsát a kereskedő rendelkezé-
sére, hogy áruját ide szállíthassa, akkor 
HZ egységes konkurencia bőségesen hoz 
ide árut és az áralakulás sokkal ked-
vezőbb lesz, mint eddig. 

Legyen már elég az eddigi nélkülö-
zésből. A közönség csak azt kivánja, 
hogy nehezen szerzett pénzéért meg-
kapja tiszteséges áron azt, amire elke-
rülhetetlenül Fzilksége van. 

A magyar egyetem ügye. 
A felekezeti  magyar egyetem ügyé-

ben Rez Mihály egyetem tanár felke-
reste Sturdza plefektust. 

Riz Mihály a prefektussal  való tár-
gyalásairól a következőket közli: Miután 
az egyetem ügyében a püspökök bead-
ványát Sturdza prefektus  terjesztette 
fel,  nála érdeklődtem az egyetem kér-
dése iránt. Azt a a feleletet  nyertem, 
hogy a román kormány álláspontja nem 
elutasító, de feltételek  vannak, amelyek 
fölött  tárgyalni kellene a kultuszminisz-
tériummal. Miután azonban az egyetemi 
tanárok annak idejen esküt tettek a ma 
tiyar államnak, szükségesnek tartja, hogy 
a román államnak is tegyenek. Addig 
is, amig az autonóm felekezetközi  egye-
tem dolga jobbra vagy balra eldőlne, 
feltétlenül  szükségesnek tartaná annak 
a kinyilatkoztatását, hogy a tanárok ki-
jelensék abbeli szándékukat, hogy haj-
landók lesznek esküt tenni. Ez íeltétle 
nül szükséges. Ennek kapcsán általában 
szükségesnek tartja, hogy a tisztviselők 
az esküt letegyék, mert különben kiuta 
sitásnak teszik ki magukat. Az eskü 
még nem jelenti, hogy el kell bármilyen 
állást vállalniok. Viszont a román állam 
sem kötelezi magát arra, hogy eskü 
után mindenkit alkalmazni fog.  Az eskü 

csak a lehetőséget adja meg arra B ma-
gában még nem köti sex az egyik, sem 
a másik felet.  Az állások kérdésében 
felhatalmazott  arra, hogy mindezeket 
nyilvánosságra hozhassam. — Mindezek 
alapján most már a tisztviselők esküté-
telét feltétlenül  szükségesnek és helyes-
nek hiszem. Mi kötelességünket becsü-
letesen megtettük, álltuk — mig kellett 
— végig a harcot, ma az a kötelessé-
günk, hogy ezt a nehéz lépést is meg-
tegyük. 

A király a magyar iskoláért. 
Ritka meglepetés érte Sepsiszent-

györgyöt, az ősi székely várost. Ferdi-
nánd király, Misu meghatalmazott minisz-
ter és a szárnysegéde kíséretében in-
kognitó odaérkezett. Az uralkodó meg-
látogatta a ,Székely Muzeumot", amely-
nek vendégkönyvébe ennyit jegyzett be: 
Ferdinánd A Székely Muzeumból kijö-
vet feltűnt  a királynak a szemben levő 
polgári iskola épülete és amikor meg-
tudta a kíséretében levő prefektustól, 
hogy az magyar iskola, a kapuban ál-
dogáló katonákra mutatva kérdezte: 

— Mit keresuek a katonák ottan? 
A prefektus  azt válaszolta, hogy más 

alkalmas helyiség hiányában katonákat 
kellett elhelyezni az iskolában, mire az 
uralkodó megjegyezte : 

— A magyaroknak vissza kell adni 
a magyar iskolákat: Nem szabad bán-
tani a magyarok érzékenységét! 

A prefektus  tudomásul vette a ki-
rályi akaratot, az uralkodó pedig autó-
ba ülve, elhagyta a régi székely várost. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Kamarák árubeszerzési akciója. 
A hetekkel ezelőtt megindult iparkamarák 

által kedvezményezett mozgalom a közeli meg-
valósulás felé  tart. Sikerült egy németországi 
kiváló exporteurral összeköttetésbe lépni, ki 
jelentékeny mennyiségű romániai kompenzációs 
áruval rendelkezik. Ez képezi az alapot ahhos, 
hogy Németországból nagy mennyiségű árut éa 
gépeket lehessen Komániába éa a csatolt ré-
Bzekre behozni. Az illető exporteur jelenleg 
visszautazott Németországba, hogy az árakról, 
azok mennyiségéről éB árairól pontos informá-
ciókat szerezzen, onnan valószínűleg egy-két 
hét alatt visszaérkezik, mely után Brassóba 
értekezletet tartunk, az érdekelt körök képvi-
selőivel. Az áruvásárlás foganatosítását  ugy 
képzeljük, hogy minden város kereskedői üzlet-
ágak szerint összeállnak és pontos kimutatás-
ban bejelentik a kamarához a szükséges árukra 
vonatkozó adatokat A már történt bej elentéeek 
elő vannak jegyezve. 

Az áruk körülbelüli árai egy később meg-
állapítandó banknál befizetve  átutaltatnak egy 
németorezági intézetnek, mely a siállitókat ki-
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fizeti.  Az áruk egy a legalkalmasabb fekvő 
dunai kikötőbe leBznek szállítva és az egyes 
városok kereskedői számára együttesen szám-
lázva, kik a felosztást  annak ottani átvétele 
után egymásközt fogják  elvégezni. 

A gyáripari megrendelések minden egyes 
gyárra nézve külön lesznek lebonyolítva és az 
exporteur által leszámolva. Az exporteur Buca-
restben tudakozó irodát fog  fentartani,  az ér-
dekelteknek felvilágosítással  díjtalanul áll ren-
delkezésre. Az összes áru a vevő javára lesz 
biztosítva, A drágaság letörése csak ugy érhető 
el, ha nagy mennyiségű áru özöolik be az or-
szágba. Ezen cél elérése az iparkamarák leg-
főbb  feladatai  közé tartozik. Gépek behozatala 
az intenzív termelés előmozdításával szintén 
ezen célt szolgálja. 

Az akciónak igen nagy arányúnak kell lennie 
a cél elérése érdekében, hogy az méreteiben 
a várakozásnak kamaránk kerületében is meg-
feleljen,  közöljük, hogy a brassói kamara kerü-
letében az összeírás eddig 120 millió korona 
értéket tesz ki. 

A vásárlás lebonyolítására igen sürgősen 
kell törekednünk, mivel az árukból végleg ki-
fogyott  Oroszország lakóinak 130 milliónyi tö 
megével várhatólag a legközelebbi időben fel 
fog  lépni a az aratás után kompenzációs aruk 
rengeteg menny Bégével, mint vevő, mindenütt 
szívesen fogják  látni, mi feltétlen  árdrágulást 
fog  előidézni, ennek elejét veendő a magunk 
számára, szükségletünket lekötnünk kell. 

Felhívjuk ez uton az összes érdekelteket, 
kereskedőket és össze3 gyárosokat, hogy szük-
ségletüket irják össze lehetőleg nagy mennyi 
ségeket, kedvezőbb ártételek elérése miatt, 
ezen adatokat kérjük haladéktalanul az ipar-
kamarához beküldeni, hol azok összefoglalva, 
csoportosítva rendeztetnek. A vidék ellátása 
céljából az engrosisták figyelmét  felhívjuk  en-
nek szemelótt tartására a szükségletek beje-
lentésénél. 

Az érdeklődőknek a kamara délelőtt folya-
mán bármikor szívesen ad felvilágosításokat  és 
az egész mozgalmat legteljesebb buzgalommal 
karolja fel  és kéri az érdekelt köröket ezen 
mérhetetlen horderóvel biró kérdés sürgős ke-
resztülvitelére. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Megsemmisített iskolai bizonyít-

ványok. A vallás és közoktatásügyi minisz-
térium a magyar felekezeti  iskolák mult tan 
évi összes bizonyítványait az 1883. evi XXX 
tc. 46. § ára való hivatkozással megsemmisí-
tette. A megdöbbentő intézkedés oka állítólag 
az, hogy az egyházi hatóságok nem vettek tu 
domâsul a kultuszminisztérium rendelkezéseit 
a felügyeleti  jog gyakorlását illletöleg, nem 
hívták meg a román kormány képviselőit a 
vizsgákra és nem vezették be a román nyelv 
tanítását. A megsemmisítés vonatkozik a csík-
szeredai róm. katb. főgimnázium  összes évvégi 
és érettségi bizonyítványaira is. Az iskolák 
igazgatőinak elvi álláspontja az, hogy a fele-
kezeti iskoláknak autonom jogaik vannak és 
az iskolák igazgatóságai rendeleteket csak aa-
ját főhatóságuktól  fogadhatnak  el. A magyar 
kormánynak ÍB csak azon a címen volt némi 
felügyeleti  joga, hogy az iskolákat pénzsegély-
ben részesítette. Az egyházak ezen álláspont-
jukról a kultuszminisztériumot jó időben érte-
sitették, de választ mai napig sem kaptak. A 
iormány kiküldöttjének nevét is az egyházi 
főhatóság  u'ján kell az iskolák igazgatóságai 
val közölni. Nem hisszük, hogy a rendelethez 
a kormány ragaszkodni fog  és több ezer ifjút, 
kik ez ügyben nem hibásak, arra kényszerí-
tene, hogy újból vizsgát tegyenek. Ez lenne 
Európa legnagyobb kulturbotrányn. 

— Megjelent a „Csikvármegye". A 
üyergyó8zentmiklóson megjelenő „Csikvár-
megye' hosszú Hzünet után újból megjelent. 
Minthogy tulajdonosa és szerkesztője, Vákár 
P. Arthur már régóta Magyarországon tartóz-
kodik, a lap szerkesztését Puskás István bank-
igazgató vette át. Laptársunkat megjelenése 
alkalmából melegen üdvözöljük. 

— Kik ölték meg Tisza Istvánt. A 
Tieza-bünper vádlottai ellen emelt vádirat sze-
rint Tisia iBtván grófot  Pogány JÓBBef  volt 
népbiitoe és Horváth-Szanovits lőtték le. 

— Eljegyzés. Péterfi  Imre madarasi fake-
reskedő eljegyezte Román Rőzsikát Zsögödról. 

— A pénzbeváltás elhalasztása. A ko 
rona beváltását bizonytalan időre újból elha-
lasztották. Egyes hirek szerint a beváltás szép 
tember 1-én fog  megtörténni. A valóság körül 
belül az, hogy talán maga Take lonescu pénz-
ügyminiszter sem tudja, hogy mikor lesz a 
koronából leu V 

— Tyuktolvajok. Egyik éjjel eddig isme-
retlen tettesek Botár Béla árvaszéki ülnök 
udvaráról 11 tyúkot és több cfiirkét  emeltek el. 

— Főiskolai beiratkozások Budapes-
ten. Budapesten a mult héten osztották szét 
a képviselők között a kultuszminiszter törvény-
javaslatát a főiskolai  beiratkozások szabályo-
zásáról. A javaslat szerint esak annyi haliga-
tót vesznek fel,  amennyinek alapos tudomá-
nyos kiképzését biztosítani tudják. A javaslat 
indokolású ezeknek a számát a jog- es állam-
tudományi karon évfolyamonként  300, az or-
vostan es bölcsészetin pedig 200—200 főben 
kontemplálja, míg a műegyetemre összesen 
legfeljebb  1800 hallgató', vesznek fel.  Az előző 
években már beiratkozva volt hallgatók be-
iratkozási jogát a javaslat a numerus claususra 
való tekintet nélkül elismeri. A beiratkozás 
engedélyezéséről az egyetemi tanács autonom 
jogkörében végérvényesen határoz. 

— Újból megjelent „Az Ellenzek". A 
Kovács Elek szerkesztésében Marosvásárhelyen 
megjelenő Az Ellenzék cimü napilap öt heti 
betiltás után újból megjelent. Jó volna, ha 
egyszer már felhagynának  ezekkel a betiltá-
sokkal. 

— Miért zartak be a máramarosszi-
geti magyar színhazat ? Maramarosszigeten 
Kovács Imre dévai színigazgató társulata ját-
szott. A hatóság az elóadasokat a közönség 
nagy felháborodására  betiltotta. A lapok sze-
rint az önkénykedesből fakadó  hatósági közbe-
lépést az idézte elő, hogy egy 17 éves fiatal 
ember, kit főispáni  titkarnak neveztek ki és 
színházi cenzornak delegáltak, minden áron 
megakarta akadályozni az előadások megtar-
tását. K vtgből akcióba lépett és egy magá-
hoz méltó és jellemző tettet követett el: elő-
adas előtt besurrant a román városi hatósági 
paholyba es azt illemhelyiyé degradálta. Aro-
mán natoságok felszisszentek  és természete-
sen a magyarságot gyanúsították az undok 
tréfa  eikövetesével. A tettes azonban megke-
rült s igy az igazságot is hely re leheteti volua 
billenteni a maga egyeusulyaba, ha az illeté-
kes hatóságok erkölcsi elégtételt szolgáltattak 
volna a magyarságnak és a meghurcolt, ke-
nyeretói megfosztott  társulatnak. Az elegtétel 
azonban kosett. Ahelyett, hogy a hatósag le-
hetővé tette volna a társulat további előadá-
sainak megtartását, azt a tanácsot, adta Kovács 
igazgatónak, hogy a prefektustól  kélje újból 
a játszási engedély megadásit. Kovács ezt is 
megtette, a prefektus  azonban kijelentette, 
bogy a további játszásokra az engedélyt kor-
mányintézkedés nélkül nem adhatja meg. Mi-
kor végre a kormányintézkedés megérkezett, 
Kovács személyesen hozta Bukarestből Guga 
miniszter rendeletét, akkor a helyi hatóság 
azért nem engedte meg az elóadasokat, mert 
a színház öltözőjébe elhelyezett 18 román 
zászlócskából, melyek sem átadva, sem leltá-
rilag ke/.elve nem voltak, 4 hiányzott. Szóval 
megvolt a miniszteri engedely, de a helyi ha-
tóság ennek dacára újból megtagadta a szín-
ház kinyitását. Es itt jön a csattanó. A jóból 
is sok volt mar. A színészek nyomorogtak éB 
segélyezésükre a máramarosszigeti román in-
telligencia nagyszabású gyűjtést inditott, ezzel 
is dokumentálva, hogy mennyire elitéli a ha-
tóság rosszindulatú eljárását. Az ügynek to-
vábbi fejlemenyei  remélhetőleg szintén nem 
lesznek érdektelenek. 

— Értesites. A csikszeredai közs. polg. 
leányiskola mellett szervezett, B 20 tanulóra 
berendezett internátus az 1920—21. iskolai év-
ben megnyílik. Jelentkezni éa bővebb felvilá-
gosítást szerezni lehet augusztus 20 ától a polg. 
leánylak. igazgatóságánál. 

— Dóczi ur ítélkezik. A Brassói Lapok-
ból olvassuk Oláh Alajos szárhegyi birtokos 
furcsa  esetét. Feljelentette Mardirosz Gyula 
kereBkedőt, mert egy 1000 koronást 100 koro-
náért akart elváltani s végül is az elvaltasert 
80 koronát vont, le, egy félliter  pálinka araban 
pedig 85 koronát. Az ügyben a tárgyalast a 
főszolgabíró  távollétében, ki szabadságon volt, 
a gyergvószentraikiósi fószolgabíróságnál  Dóezi 
Károly és Pál Karolina Írnokok tartolták meg 
— ideges türelmetlenséggel. A vallomásokat 
nem ugy akarták felvenni,  amint a t tnuk elő 
adták s á l t a l á b a n a lárgyaiást rendkivül részív 
hajlóan vezették. Oláh Alajost Dóczi meg azért 
is kitámadta, hogy feljelentést  tett. Vegüt N 
Dóczi ur meghozta bölcs ítéletét. Mardironzt 
felmentette,  Oláh Alajost, a feijelentőt  pudig 
loOO korona pénzbírsággal sújtotta. A'ózsi bá 
nak nincs többé kedve felj^lonieni  senkit, WHII 
Dóivi ur igazságszolgáltatása egy kissé gou 
dolkodóba ejtette. Reméljük azonbun, hogy 
felettes  hatósága mihamarabb elveszi kedvét 
Otczi urnák, a büntetőbiróu-ik hason'ó it>-lke 
zenektől. 

A kolozsvári tüntetés. Mária kiraJya. 
uevenapjának megünneplés^ alkalmából Kolozs-
váron egy ásókkal, kapákkal és botokkal fel 
fegyverkezett  tömeg elindulva a Menzáról, az 
Egyetem-utcai kereskedők magyar felírású  cég-
tábláit leverte, majd rombolásait a Mátyás 
király-téren is folytatva,  a Mátyás szobor elé 
érkezett. A szobor megrongálását, valamint a 
magyar lapok szerkesztőségeinek megrohaná-
sát a rendőrség közbelépése akadályozta meg. 
A durva inzultus a magyarság körében erős 
visszatetszést keltett. 

— Az oroszok Varsó kapujánal. Lyon 
a bolsevikiek lovassága eljutott Varsó erödvo 
ualába. Varsó még nem esett el, de ;i bolse-
visták erőseu veszélyeztetik a lengyel fővárost 
Bukarest; a román kormány értesülései szerint 
a lengyel kormány elhagyta Varsót, mert a 
bolsevista csapatok 25 kilóméternyire vannak 
a várostól. 

— A Székely Méhész. A (iái Imre mé-
hészeti felügyelő  szerkesztésében Székelyud 
varhelyen megjelenő „Székely Méhész" máso-
dik számát most vettük kézhez. A gazdasági 
szaklap rendkivül tartalmas és élvezetes össze-
áll irásu. A méhészek nagy örömmel fogadják 
lapjukat s már eddig is 5—6 vármegye mé-
hészei tömörültek Gál Imre és szaklapja körül. 
A lap előfizetési  dija egy félévre  40 korona. 
Siessen mindenki az előfizetéssel.  Előfizetése 
ket elfogad  dr. Élthes Gyula méhészegyesületi 
elnök is. itt. említjük meg, hogy a méhéKz»ti 
szövetkezet megalakulása SzAkelyudvsrhelyeu 
szeptember 28-án lesz megtartva Ugyanakkor 
méhészeti és gyümölcsészeti kiállítás is leHz. 
melyet Gál liure rendez. Szövetkezeti üzlet-
részeket darabonkint 205 koronájával minden 
méhésznek fontos  érdeke jegyezni. Csikvár-
megye méhészei még igen kevés üzletrészt 
jegyeztek, amit ké-öbb keserveseu fognak 
megbánni. A jegyzett üzl<-treazek összegét, Ud 
varhelyre Gál Imre címére postán lehet elkül-
deni, de elfogadja  Csíkszeredán a vármegyei 
méhészegylet elnöksége is. 

Az Est és a Magyarország repülő-
gépei. Bécsből jelentik : Az osztrák főváros 
ban élő több százezer magyar a bojkott követ-
keztében minden összeköttetést elveszített 
Magyarországgal. Ez az állapot már közel két 
hónapja tartott, mig végre Bikeiült Az Est és 
a Magyarország szerkesztőségeinek Becsesei az 
összeköttetést újra felvenni.  Repülőgépeket, vá-
sároltak és naponta ezzel szállítják a lapokat 
B> csbe. Délután négy órakor óriási néptömeg 
lesi a keletről jövő gépmadarakat, amely az 
anyaországból hoz híreket. 

— A gyufa  ára. Az állami monopoliu-
tnok kezelőségének kolozsvári igazgatósága 
közli, hogy az általános igazgatósági rendelet 
értelmében a gyufa  ára Bkatulyáukiut 1 kor. 
50 fillérben  lett megállapítva és további Intéz-
kedésig monopol Bzalag nélkül lehet árusítani. 
Mindennemű visszaélés szigorúan büntetve lesz. 
Milyen jó, hogy van rendelet. Ezért fizetünk  4 
koronát egy doboz gyufáért 
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— Elnökből járásblró. Hász József  kédt-

vásárhelyi törvényszéki elnököt a mult év 
őszén a törvényszék feloszlatása  után, miután 
ő esküt tett és tovább szolgált, a kormányzó-
tanács a nagyváradi táblához oszto ta be. Most 
pedig augusztus l-én áthelyezték a székelyhídi 
járásbírósághoz vezető járásbiróul. 

— Az angol sajtó Erdélyről. A „Tbe 
Nation" julius 12-iki ?záma hosszabb cikkben 
foglalkozik  az erdélyi állapotokkal s erős han-
gon kel a magyarság védelmére. Kelemlegeti, 
nogy uz uj hatalom az elemi iskoláktól kezdve 
egész a kolozsvári egyetemig minden magyar 
lauitézetet lehetetlenné tett, szól ;.rról, hogy a 
magyarok nem nagyon élvezik a személyes 
.szabadságot, foglalkozik  a baksisrendszerrel, 
megállapítja, hogy a kisebbségek jogainak vé-
delméről szóló szerződés nem jut érvényre. 
Rontania londoni ügyvivöj ; válaszolt a cikkre ; 
a válaszban mindenről szó van, csupán arról 
nincs említés, hogy nekünk, magyaroknak mi-
lyen jogaink vannak. 

— A liszt és a konyér-árak Fontos 
rendelet jelent meg a hivatalos „Monitorul 
Ulieiai" legutóbbi szamában. 

A rendelet fontosabb  intézkedései a követ-
kezők 

A malmok augusztus elsejétől kezdődőleg 
az egész ország területén ĉ ak 3 fele  lisztet 
ity árthatnak és pedig ezen aráuyokbau: 

D lü°/o-os nullás lisztet, melynek eladási 
ara kilogrammonként 8 lei lesz. 

2) '25°/o-os főzöliaztet,  kilógrammonként 2 
lei 35 bani eladási ártiau. 

3) 4U 0 o-06 kenyérlisztet, kilógrammonként 
34 bani árban. 

4) 25«/0-os korpa 25 baui eladási árral. 
A gabonából őrlés előtt eltávolitandók az 

idegen magvak. 
A nullásliszt egyaltaián nem képezi majd a 

szabad forgalom  tárgyat, hanem a Központi 
Kielmezési Igazgatóság rendelkezesi körébe 
utaltatik. Ezért a még augusztus elst-ji mal-
mok, raktárak, üzletek, pékek birtokában levó 
uullasliszt keszleteket az élelmezési igazgató-
ság megvásárolja. A tovább örleudő nulláslisz-
tet szintén megvásárolják. 

— Örömében megzavarodott. A niar-
oeilei lapok egy igen érdekes esetről adnak 
hirt. Egy Marquetiz nevezetű szegénysora 
pékmesternek a minap tudtára adták, hogy az 
egyik buenos-ayresi nagybátyja örökös nélkül 
elhalt s az egész vagyonát, amely közel négy-
millió dollárrá rug koronában mintegy G00 
uji:lio — reáhagyta. A szegéuyember örömé-
ben megbolondult, de a pénzt azért mégis neki 

Cartea Marţiala a Corpului VI. Armata in inter-
valul dela 1—80 Iunie 1920 a condamnat pe indivizi 
mai jos notati pentru diferite  fapte  dupa cum ur-
meaza: 

1. Neinety László condamnat la 1000 lei amenda 
pentru contravenţie la ordonanţa No. 3. Comand. 
Tr. Tr. 2. Nemety üáborné. Idem, idein, idem. 3. 
(Jurnecsevie llona Cluj, condamnat .r>00 lei amenda 
pentru contravenţie la ord. No. 21 si 25 a Comand. 
Tr. Tr. 4. Barfoi  Gavrila tlin Odorhei, condamnat 
2000 lei amenda coutrav. art. 77. cp. combinat cu 50 
si 51. tit. 2. Ad. 5. (iodo Láyos din lîachis condam-
nat la luni închisoare si 21)00 lei amenda contra-
venienta ord. No. 3 si 21, -5. mod. comand. Tr. Tr. 

Curtea Marţiala a Diviziei 18-a Infanterie  in In-
tervalul dela 1—BO Maiu 1920 a condamnat pe indi-
vizi mai jos notati pentru diferite  fapte  dupa cum 
urmeaza: 

Zsigmund Ueró din Tg-Secuilor, condamnat 4 
luni inehisoare pentru contravenţie la ord. No. 3. 
mod. Comand. Tr. Tr. 2. David Dezso din Tg-Secui-
lor condamnat la un an inehisoare si 6 luni si 10000 
lei amenda pentru contravenţie la ord. No. 3 inodif. 
Comand. Tr. Tr. 

Curtea Marţiala a diviziei 16-a Infanterie.  Idem, 
idem: 

1, loan Unchi u din Bistrita condamnat l a 6 luni 
închisoare pentru faptul  de complice lá exorchene. 

Pretoratul Diviziei 11-a Vanatori in intervalul 
dela 1—30 Maiu 1920 a condamnat pe indivizi mai 
jos uotati pentru diferite  fapte  dupa cum urmeaza: 

1. Marton Láslo din B-Pesta condamnat la 3 luni 
inehisoare si 100 lei amenda pentru contravenţie la 
ord. No. 8, 23 si 28 Comand. Tr. Tr. 2. Barka Gyula 
din Covasna, condamnat 1 luna si 100 lei amenda, 
idem. 3. Tórók losef  din Siinc-ria condamnat 6 luni 
iuchisoare, idem. 4. Koth Uhiula din Ungaria, con-
damnat 1500 lei amenda, ideiu. •">. Stole/. losef  dtn 
Zoloui, coudainuat 3 luni si 100 lei amenda contrav. 
ord. No. 8, 23 si 28. Comand. Tr. Tr. 6. Molnok 
Kugen diu Oradia-Mare, condamnat 2000 lei contrav. 
ord. 8, 23, 28. C. Tr. Tr. 7. Kencz Laios din Salonta-
Marc, condamnat 5 luui si 100 lei luneuda, contrav. 
la ord. No. 8, 23 si 28. 8. Pui Istvau din .-îalouta-
Mttre, condamnat 3 luni si 200 iei ameuda, idem. 
9. Herteg Ladislau din Salouta-Marc, condamnat 6 
luni si 2000 lei amenda, idem. IU. Todoi Páll din 
Cluj, condamnat 3 luni si 150 lei amenda, idem. 11. 
lanko Laszlo din Cluj, condamnat ii luni si 150 lei 
amenda, idem. 12. Petre Herendef  din Oradea--Mare. 
condamnat 3 luui si 800 lei amenda, coutraventie la 
ord. 21 si 25 modif.  Coiuaud. Tr. Tr. 
Set de Stat Major C. 6 A. 

ROMAN 
belul Biur. 11. Inform 
Căpitan POPOVIC1. 

NYILTTER*) 
Köszönetnyilvánítás. 

Mindazon jó barátomnak és ismerőseimnek, 
akik az engem ért nagy csapás alkalmából 
részvétüknek bárini modon kifejezést  adtak, 
hálás köszönetet mondok. 

Ifj.  Nagy  Ödön,  állampéuztári tiszt. 

M E G H Í V Ó 
A csiktusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövet-

kezetének Tusuádfürdón  a szövetkezet hivata-
los helyiségében 1920. évi auguaitus hó 
20-an délután 2 órakor tartandó 

rendkivüli közgyűlésére. 
TÁRGYSOROZAT: 

1. Az Igazgatóság és felügyelőbizottságnak 
191 ő -191G. évre felmentvény  megadása. 

2. ügyész számadásának előterjesztése. 
3."5tefániafurdö,  Gyógycsarnok, Cukrászda, 

Csukástó üzemképes állapotba való helyezésé-
ről gondoskodás. 

4. Egy felügyelő-bizottsági  tag választása. 
5. L'j szövetkezeti tagok felvétele, 
ti. Indítványok. 
A rendkívüli közgyűlésre külön meghívók 

kibocsátva nem lesznek. 
Tusnádfürdő,  1920. évi augusztus hó 2-án. 

Dr. Grünn János, 
2—2 szöv. alelnök. 

jttattak. 
— Öngyilkosság. Szomorú eset történt 

KrdŐHzentgjörgy kozaegében. Tar Sándor ottani 
J9 éves, becsületes, fiatal  gnzdálkodó folyó  hó 
4 en, lakasáuak csűrében felakasztotta  magát 

mikor ráakadtak, már halott volt. Tart a 
csendőrségen megvertek. Negyedikére megint 
oda volt rendelve s igy — valószínűleg — 
túlzott félelmében  lett üngjilkoa. Felesége és 
egy kis árvara maradt. Ez ügyben hzigoru vizs-
gálatot indítottak. 

— Dr Negrea János ügyved irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium utca 1H. sz. alatt, 
dr. Csedó-féle  házban megnyitotta. f>~ 

A román katonai parancsnokság rendeletére 
köaöljük: 
No. 26463. 1920. Iulie 30 

Comandamentul Corpului VI. Armata. 
Biuroul 11. Informaţii. 

SANCTII NI N KCESAKK. 
Curtea Marţiala a Diviziei I-a Vânători in inter-

valul dela 1 Maiu la 30 Maiu 1920 a condamnat pe 
indivizi mai jos uotati pentru dilerite fapte  dupa cum 
urmeaza: 

1. Otrok Pali din Arad condamnat ti luni închi-
soare pentru furt  2. Lux Antal din Arad condamnat 
6 luni închisoare pentru furt.  ii. Apjor. losef  din 
Macau condamnat 6 luni Închisoare Hi una mie lei 
amenda, contravenţie la ordonanţa No 8 modificata 
Comand. Tr. Tr. "4. Nagy MihéJy Arad, condamnat 
la 2 luni închisoare si á00 lei amenda pentru ca a 
bătut un soldat roman. 5. Vorós losef  din Arad. 
idem, idem. 

U f t o a s â c 
Báró Nopcsa Elekné ujaradi uradalmi 
sörfőzdéjének  csikmegyei főraktárosa 

SZÁNTÓ ERNŐ, 
bor-, sör- éa szesznagykereskedő 

Csíkszereda, Városház-utca 4. sz. a, 
ajánlja naponta friss  töltésű palack és min-
den nagyságú hordós elismert elsörfendü 

sötét dupla maláta Bika és 
világos Király Bika söreit. 

Viszonteladóknak árengedmény! 
Helyben házhoz szállítva. 4—13 

Pácolt puhafából  készült háló-
szoba berendezés eladó. Cim 
a kiadóhivatalban. 

Ui szesz na&y raktár Csíkszeredában. 
Van szerencsém Csikszereda város és vidéke 

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

l e e n s a i g ; k e t e s k e & é e t 
nyitottam, bol állandóan a legfinomabb 

(M£ f e k Q s  feasóti  e s e e e t 
valamint valódi 620/„-os kisüstön főtt  szilvó-
riumot és borseprót, rumot, cognacot és min-
dennemű likőröket, továbbá 

s a i & f t t i i  S & i f e e s e f e a t 
u. 111.: Som, Rizling, Leányka, szabadon és 
palackozva, a lehető legjutányosabb napi 
áron, nagyban és kicsinyben raktáron tartok. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel 7—10 

K A R D A M A R I S K A . 
E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-

lősséget a Szerk. és Kiadó. 

l ? l a r i n z o n g o r a . C í m a 
f j i u u u  i c i a d ó i i i v a t a r b a n . 2—3 

• T B I S I I l á l l @ l i s . { 
2 FOOOBVOS J 
• Rendel naponta délután 2—6 óráig. ^ 

Caiksaereda, Mikó-utoa 34. ssám. ^ 

Mindennemű sörös, likőrös, boros és oognaaoa 
P A L A C K O K A T 

valamint demyonokat tis sta állapotban, a legma-
gasabb napi áron megvásárolja 
S Z Á N T Ó E B N Ő 
bor, sör ós ssessnagykereskedő 3—3 

Caiksaereda, Városhás-u. 4. se. (régi postaépület). 

Szám. 5817 — 1920. árv. 
Faeladási hirdetmény. 

Tőke András zsögödi volt lakós tu-
lajdonát képező a zsögödi „Szécsen" 
nevU erdőrészben levő 380 köbméter 
nettó fenyő  haszonfatömeg  Zsögöd köz-
ségházánál 1920. évi augusztus hó 
19-én délután 3 órakor kezdődő 
nyilvános árveréBen eladatik. 

A faállomány  a csíkszeredai vaauti 
állomástól 7 8 kilóméter távolságban 
fekszik. 

Kikiáltási ár 30,400 korona. Bánat-
pénz a kikiáltási ár 10 százaléka. Ki-
használási időtartam egy év. 

Árverési és szerződési feltételek 
Csikvármegye árvaszékénél a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

írásbeli zárt ajánlatok az árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság 
elnökénél nyújtandók be. A megajánlott 
összeg számokkal és betűkkel ia kiírandó 
s az ajánlatban kifejezendő  az, hogy az 
ajánlattevő az árverési és szerződési 
feltételeket  teljesen ismeri és magát 
azoknak aláveti. 

Csikvármegye árvaszéke. 
Csikszereda, 1920. évi augusztus hó 

13-án. 
Csiszér, 

h. árvez. elnök, 
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Pályázat. 
A csikszépvizi tóm. kath. uj polgári iskola 

igazgatósága pályázatot hirdet 
k é t á l l á s s a . 

Egyiknek  a nyelvi, másiknak  a mennyi-
ségtani csoportra  kell  képesítve  lennie. 
Fizetés összes járulékokkal együtt: 12000 ko-
rona; lakbér 600 korona. Pályázati határidő 
augusztus 25. Csak róm. kath. okleveles 
tanárnők pályázhatnak. Az áliáB kinevezes 
után azonnal elfoglalandó.  Kellően felszerelt 
pályázat a róm. kath. lat. szert, plébániára 
küldendő. 

Szépviz, 1920. évi augusztus hó 11-én. 
1—2 Az igazgatosag. 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre és t e l c i n t s e m e g -

S Z É K E L Y ^ R É T I 
Krdélyrészi Bútorgyár R.-Társa-
ság hatalmas szépen berendezett 

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész linóm bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. su-

I 
i 
• 

I 

UJ SÖR NAGY RAKTAR! f 
Csíkszeredában, Vár- (Miko)-utca 22. szám alatt j l 
s o r : r L S L g * 3 T a r a - H s t á - a r t | 

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

Árverési hirdetmény. 
Ismeretlen helyen taitózkodó Petres 

Jánosné szül. Mészáros Anna tulajdonai 
képező, Erzsébet u'cában, a vasúti állo-
más mellett lévő korcsmahelyiség 
a hozzátartozó kerttel együtt, 1920. 
évi augusztus hó 19 en délután 3' 
órakor a városháza nagytermében 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérő-
nek egy évre haszonbérbe fog  adatni. 

Csikszereda, 1920. évi augusztus hó 
10 én. 

Jakab Sándor, 
miul ni árvaszék állal kiuuve/.etl "m.Jnok 

y Cséplögéptulajdonosok figyelmébe  ! 
JţJ Állandóan raktáron tartunk 

. M gépolajat, i 
VHP hengerolajat, 

I-a t o w o t t e t 
m SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Hl Sanaiftzantnvfirnv Áa KardivAnái hnlv 
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Meghívó. 
A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1920. évi augusztus hó 24-én délután 3 orakor 
vagy ha elegendő r é s z v é n y e s meg nem jelenne, 
1920. évi szeptember hó 2 án délután 3 órakor 

( J r i i k t í z e r e d á b n n a z i n t é z e t h e l y i s é g é b e n 

RENDKÍVÜLI közgyűlést 
-- • tart, uiely közgyűlési.! a részvényesek tisztt letu*l meghívatnak - -

TÁRGYSOROZAT: 
1. Elnöki meguyitó, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése. 
2. loditváuy és határozathozatal a részvénytőkének 1 000 000 koronáról 

a.000 000 kof-ouára  való felemelése  tárgyában. 
3. Az alapszabályok 4. § uttk részlegen módosítása. 

A közgyűlésen résztveuui kivárni részvényes tartozik reszveu>et, mely 19IH ev decern 
Imt hó yi-ig a részvénykönyvben nevére volt irv;». b-gkósóbb ,1 nappal a közgyül.-s Hólt. 
tehát 1920. év augusztus ho 21 én deli 12 óráig Ciikszi-iedábuu az intézet pénzíarauál elis-
mervény ellenebi'U letenni. l'gyaucsak letétbe helyezhetők az előző alaptőke felemelés  alkal-
mával kiszolgáltatott és a r-szvényeket helyettesítő ldeigk-ues Elisuiervéoyek* is. A hwlji 
adóhivatalnal korábban letett részvények letéti jegye szintén deponálható. 

Mas részvényes kepviseleteben — kivéve a kiskorúak, gondnokoltak és jogi személye-
ket csak azon részvényes jelenhet meg, ki saját részvényének deponálásával igazolja 
részvényesi minőségét. 

Csíkszereda, 1920. évi augusztus hó 13-án. 
A Csikszeredai Takarékpénztár R. T. 

igazgatósága. 

Szám 1950-1920. 
Hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság közhírré teszi, 
hogy a község vadászati területe 1920. évi 
augusztus ho lB-én a községházánál 1920. 
évi augusztus hó lUtől^kezdődóleg ti egymás-
után következő évre nyilvános arverósun 
haszonbérbe adatik. 

Csikszentkirály, 1920. évi augusztus hó 4 én. 
Kovács Béla, Ferencz Lázár, 

jegv/.ö. "J — i k. Iii ró. 

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

báli toilett, paplan, függöny  és kézimunka 
tisztító gyüjtődémet megnyitottam 

T a r e a i S é m ö L o x 
divatáru-üzletében Csikszereda, Főtér. 

O-yé iT é s f ő - ü z l e t  B r a e e ó 
S f i i f e  AmAett 

Csiokrik-atca 2. sx. (a volt cukorkn-gyáitmu). 
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Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébel 
Van szerencsém a vásárló közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Városház uíca -1 .szám alait állandóan raktáron tartok 

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

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

Szives pártfogást  kérve, maradok tisztelettel 1 , 4 5 2 

-4- r^  "T^"" -r* A "bor-, s í r - é o s z e s z -
n a ^ y k e r e s l c e d é s e Csíkszereda r. t. város korlátlan iluliuérés<*uök üzletvezetője 

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

I 
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pDŢCOIŢCC Csikszereda és vidéke nagyérdemű közönségét tisztelettel 

I, értesítjük, miszerint Rákóczy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET N Í I T O T T Ü N K , 
lESalEtSLXCm. ta.rtl3.Z3.lc: Kon>haedényeket. fürdőkádakat  és takarék tűz-
helyeket, Ü Z é s z l f Ü j a J c  m e g r e n d L e l ö s r e épület-bádogos munkákat, 
furdőberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, Ukarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlüuk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettől 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csíkszereda. 

Nyomatott Vákár könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




