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Megjelonik minden vuuarnap. 

A drágaság letörése. 
Csíkszereda, szept 10. 

A liut esztendei háború a/t a esökö-
u}ün liiiet terjesztene el, hogy a meg-
élhetés hova tovább csak rosszabb lehet, 
<Je uem javul. Szinte elfelejtették  az 
finberi-k  a háború előtti boldog gond-
talan életet, melyet miudunfalan  vissza-
kívánnak, de akkor igazán értékelni és 
elvezni alig tudták. 

Erdély népét m utolsó másfél  év 
.HI.HU a koronának mesterséges lerontása 

a korrupcióval kapcsolatos spekulá-
ció teljesen megnyomorította. Most végre 
megtörtént a pénz egységesítése Ninca 
már koronánk, csak jóval kevesebb 
leu uuk. 

A kormány hadat Üzent a drágaság-
nak. Li akarja tömi az uzsorát és helyre 
akarja állítani a gaüdaaagi étet normális 
rendjét. E eé'.ból egéa-/ Erdélyben min 
.jen vonalon megtörténtek az ármaximá 
i'ások. Jg'reirentő büntetések suj'ják azo-
kat, akik a kérlelhetetlenül azígorw ren-
deleteknek nem teszuek eieget vagy 
azokat megszegik. 

A korona beváltása csak a mai na-
pon záru't le. E pillanatban tehát vég-
Inges véleményt nem nţqqilhaUjnl: az 
Afálak  uláSúkrói, 4e uunyit luust megál-
lapíthatunk. hogy a koronává! való pisz-
kos spekuláció megszűnvén, a legtöbb 
.}ticikkben é.s az élrl/nidzorekbun í'cI-
tünó árzuhanások tapasztalhatók. nielyek 
»tiiiél(,etőJeg U.tódák leazueK. 

Csakugyan elérkezett az ideje a 
drágaság letörésének. Ha a kormány 
szándékát uem tudja most megvalósítani, 
akkor soha. Kétségtelen, bogy UÜ erős 
kéz politikája átmenetileg gazdasági 
. 4U4&got ideíz elő, de ez inkább azokat 
íyjgja sújtani, akik a háború alatt auiiţgy 
ei sokat szereztek, 

Hasztalan v&^ók azonban a kormány-. 
tí)i, hogy a maga eszközeivel letörje a 
drágaságot éa készen ?/«áliitsa nekünk 
az olcrió életet. A drágaság mindenütt 
ott van és mikor utol kell érni, sehol 
nincsen. Olyan mint a kisértet, mely 
meg nem fogható  s mégis jelen van. A 
leghatalmasabb ellenség, meiyet eem 
Anyuval, seu» géppuskával nem lehet 
iégyöznf. 

^ drágaságot csak ugy letiet legyőzni 
Iţa a hatóságiknak «egilft  kezet nyújt 
Ó2, egésa társadalom s mindenkiben felül-
kerekedik a becsület érzése 

A háború alatt csaknem minden or-
szágban hajótöiést szenvedett a kormá-
nyok igyekezete a drágaság 1 ti lőrésére. 

Felelőd szwrkeszto : Dr. KLTHKS GYULA. 
Laptulajdono* VÁKÁK IJ. 

Elófisetesi  ár: Egész évre 43 Lei. (Külföldi**)  L) 
Vólovre Ü4 Lei. Kegyudévre 12 Lei, Egye* Mám 1 L 

Késiratok nem adatnak visua. 
j Hirdetési dijak a l e g o l o a ó b b a n a*ámlttatu«k 

Noui is lőhetett ez másképpen, mert a 
mérhetetlen hadikiadások olyan bankjegy 
inflációt  zúdítottak a közönségre, hogy 
a drágaságnak ugrásszerűen emelkedni 
kellett. 

Erdélyben végre megtörtént az első 
és legfontosabb  l̂ péö a drágaság lelő 
lés ;re. Pénzünk egységes lett éa a bank-
jegy forgalom  erősen megcsappant. Bű-
nek természetes következménye kell, 
hogy legyen az árak lényeges csökke-
nése. 

A kormánynak azonban erős kézzel 
kell letörnie a felburjánzott  korrupciót 
és protekciót. E nélkül hasztalan min-
deu igyekezet. A közönségnek pedig ki 
kell állania a gátra és részt venni a 
drágaság elleni harcbap elszántan és 
becsületesen. 

A2 elkerülhetetlen rázkódás, veszte-
ség és bukás velejárója lesa a gazda-
sági világnak, de ha a krizist tul éltük, 
látni fogjuk,  hogy ha volt háború, lehet 
béke ia, mikor tisztességed keresmé-
nyünkből elviselhető életet teremthetünk 
magunknak. 

A folyamat  megindult éa Qiar tapasz-
taljuk, hogy kevés, ieuel megvásárolhat-
juk ajt, arait a spekuláció miatt sok ko-
ronával sem tudtunk megszerezui. 

POLITI3CA.I ECH^Jfc. 
— A kisebbségek  ueej kapnak  autonó-

miát. Bukaresthál jelentik : A kamara augusz-
tus iti-ski utéáéu a magyar béke ratifikálásá-
val kapcsolatban Muth Gáspár képviselő « 
svábok nevében kérte a kormauyt, bogy * ki-
sebbségekkel szemben vállalt kötelezettségei-
nek tegycu eleget âüiu Gyula válaszolt a 
felszóllalésra  éo kijelentette, hogy abszolúte 
.̂ê bugeübetetlen, bogy a kisebbsegek állami 

jogokat akarnak gyakorolni. A rotnaii állam 
engedekeny a nemzetiségekkel szemben, de 
ennek hatara a kő/ül mény, hogy Románia 
uemţeti áliam. Ţake Jonescii külügyminiszter 
zárta be a vitát4 aki a kormány uevében nyi-
latkozatot tett oly irápybao, hogy a kisebbség 
jogai megfelelő  védelemben fognak  részesülni 
azonbaü nemzeti autonomiát nem kaphatnak, 
sőt minden ilyen törekvés ellen a legerősebb 
eszközökkel fognak  küzdeni. 

Magyarország  nem It.ocsátkozhatik 
kalandokba.  Bukarest, gaept. ti, A Luptătorul 
Apponyi 4lt,eíl grófnak  egy drezdai újságíró-
val folytatott  beszélgetéséből a következő rég-
ieteket közli: 

— A szegedi hadserug egymagában meg-
dönthette vo'nft  a kommunista uralmat, de az 
antant uetn engedte, hogy a hadsereg a fővá-
ros ellen vonuljon. A román megszállás súlyos 
csapás volt az országra. Azutáu jött a béke, 
mely körös-kortyl megcsonkította országunkat. 
Elvesztettük az ország kétharmadát, jórészt 
olyan területeket, melyeket nem nélkülözhetünk. 
Elvették sóbányáinkat, nincs sem vasún!--, som 
fánk:  egyetlen magyar ember sem nyugodha-
tik bele abbe a békébe. Ezt az egész magyar 

nép érzi. De most nem bocsátkozhatunk kalan-
dokba. Százötven évig nyögtük a tőrök ural-
mat s végül mégis fölszabadultunk. 

- Amint látjuk — írja a Luptătorul, — a 
magyarok az utódió államok tehetetlenségótól 
várják országuk régi terjedelmének visszaáll! 
tását, sőt azt remélik, hogy ez gyorsabb tem-
póban fog  bekövetkezni, mint a török világ 
idejében. Ezek a jelentések fontosak,  mert a 
magyarok a revans reményeit árulják el. Ro 
mániának nyugaton szívós ellensége van, me-
lyet gyűlölet hevít. Csak érzelmeink és intelli-
genciánk arzenáljával fogjuk  a gyűlöletet ellen-
súlyozhatni és azt elérni, hogy a határainkon 
belől élő magyarok jó barátainkká váljanak. 

BGíráayoi Gjiauóttt és Gyíniesen. 
GyergydsientmiklÓH, szept. 5. 

Szomorú volna, ha nem volna már nagyon 
komikus, amit a vidék ellenőrizhetetlen homá-
lyábad a hatósági kiskirályok müveinek és még 
inkább a hatóságok tejhatalmu közegei, a csend-
őrök. A nagyzási mániával párosult bajonett-
önkény csendőri esetei közül egy párat örökít-
sünk meg, hogy helyes fogalma  legyes  a vá-
rosi közönségnek és a jóakaratú kormányzati 
szerveknek arról, ami Gyergyóban végbemegy. 

A gyergyéditról községi elöljáróság meg-
tudván, bogy a lopási, esetek a falában  nagyon 
öUaaparodtak és nem tudván, hogy ez ellen a 
demokrácia és jogszolgáltatás mai államában 
mi az eljárás, a saját hatáskörében elrendelte 
a statáriumot éa megtiltotta a nagyközség pol -
gárainak, hogy este 9 óra után az utcán jár-
janak A rendeletet végrehajtja a községben 
levó csendőrség a saját őrmesteri hatáskörében. 
Így megesett, hogy B„ P. és P. urak, akik a* 
állomásnál levő gyártelepen laknak s Így nem 
hallottak az uj rendről, szerencsétlen1!! Össze-
találkoztak a vasúti pályatesten a csendőrőr-
meslőrrel és még szerencsétlenebbül bekerül 
íek az órszobába, hiába hivatkozván sürgős 
hivatalbeli teendőjükre, igazolványaikra, uri és 
becsületes mivoltukra 9tb. stb. Az őrmester 
gazoknak, bolsevikicknek, tolvajoknak címezte 
őket, dorongért küldte az altisztet és sorba 
vitte őket magánkihallgatásra.... Hivatkoztak 
jegyzőre, siolgabiróra, törvényre, Istenre, min-
den basxtalan az őrmester kikiáltotta, hogy 
mindezek bolsevikiek és mindezeknél ó nagyobb 
ur Gyergyóban... Az orvosi látleletek másnap 
kemény tárgygyal elkövetett testi (értést álla-
pítottak meg. 

Eljárás indítottak, következik a bizonyítás (.. 
ganei gyönyörűbb az állomásfőnök  esete. 

AÜ ortálió közug berontott egy este a főnöki 
irodába és szidalmakkal illette a főnököt  Zsi-
dónak, seftelónek,  csalónak, bolsevikinek ne-
vezett mindenkit és neki rontott a főnöknek, 
hogy át .leszúrja", .leölje*, „lemészárolja". A 
főnök  elmenekült, a katona Üldözőbe vette éa 
segítségül hivutt két társával utánalövöldözött. 
A állomás személyzete kénytelen volt minden-
ünnen leinteni a forgalmat  és megtagadni a 
szolgálat folytatását,  mig nem érkezett a szom-
széd városból a katonai készültség, amely vé-
get vetett az orgiának és — megindította ar 
eljárást... 

Az sem utolsó dolog, hogy egy fatelep* 
tisztviselőt elfogtak  és két napig bezárva tas* 
tottak csak azért, mert ez a veejedfíines  em-
ber a nyílt utcán mert egy „Sioctállamua* ci-
mü füzetet  olvaşnL 



olda C S I K I L A P O K 3 ám. 
Bukarest, szept. 5. 

Az Universul és a Dimineaţa egybehangzóan 
közlik az alábbi eBetet: 

A gyimesi állomáson a vaggonokban szokták 
tolteni a továbbutazók az éjjelt. A napokban 
a vaggonban éjjelezók között volt a jassi-i 4. 
esendórezred hat szakaszvezetője ÍB, kik Nagy-
váradra utaztak. A jeles csendőrök felzavarták 
az utasokat és hatósági megbízatást színlelve 
követelték a menetjegyek felmutatását.  Min-
denki eleget tett a felszólításnak,  de a csen-
dőrök ezzel nem elégedtek meg, hanem egy 
szerűen kijelentettek, hogy a jegyek rosszak 
és pénzt követeltek. A? utasok félelemből  a 
pénzt is átadták, mire aztán a csendőr urak a 
férfiakat  bántalmazták, a nőket pedig brutális 
inzultussal illették. A zíjra és zajveszékelésre 
elősiető állomási őrséggel szembeszálltak a 
garázda csendőrök. Lövöldözés és bajonottharc 
keletkezett, mely a banditak lefogásával  vég-
ződött. A vizsgálat most folyik  a ja->si-í hő-ök 
ellen. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Hirdetmény. 

A Csikszeredai  Takarékpénztár  Rész-
vénytársaság  1920. évi szeptember hó 2-án 
tartott  rendkívüli  közgyűlésén  elhatározta 
az alaptőkének  5000U0  leiről  1.500.000 leire 
való felemelését. 

Feltételek: 
1. A részvénytársaság alaptőkéje 10.000 

darab névre szóló, egyenkint 100 lei n. é. tel-
jesen befizetendő  uj részvény kibocsátása által 
emeltetik. 

2. Minden egy darab régi részvény alapján 
egy uj részvény jegyezhető. A régi részvénye-
sek tehát 1:1 arányban 155 lei árfolyamon  ju 
gyezhetnek uj részvényeket, melyből részvé-
nyenkint 100 lei a részvénytőkét, mig az elő-
állítási költségek levonása után fenumáradó 
összeg a tartalékalapot illeti. 

3. Régi részvényesek által az elővételi jog 
1920. ev szeptember hó 3-tól szeptember hó 
30-ig bezárólag, hivatalos órák alatt, az inté-
zet pénztáránál gyakorolható. Ezen határidő 
lejártával a régi részvényesek elővételi joga 
megszűnik s az általuk át nem vett részvény 
mennyiség az újonnan jelentkezők közölt 185 
lei árfolyamon  értékesíttetik. 

4. Az elővételi jog gyakoriásásával egyide-
jűleg részvényenkint 50 lei fizetendő,  további 
50 lei folyó  év november hó 1-én, végül a 
fenmaradó  55 lei folyó  év december hó 15-én. 
JegyzéB alkalmával az egész összeg egyszerre 
is lefizethető.  A lefizetésre  megszabott határ-
napoktól számitaudólag folyó  év végéig 5% os 
kamatot fizetünk  1920. üzletévi rendes köz-
gyűlésünk után. 

5. A kibocsátandó uj részvények 1921. év 
január hó 1-től részosűlnok az ü'leti év ered 
ményében. 

6. További 5000 drb uj részvény, valamint 
az elővételi jog nem gyakorlása folytán  fen-
maradó részvény mennyiség értékesítése az 
igazgatóságra bizatott azon korlátozással, hogy 
darabonkint 185 leiért értékesíthetők. Befize-
tési módozatok azonosok a 4. pont alattival 
azon eltéréssel, hogy harmadik részlet eitnón 
85 lei fizetendő. 

7. A részletek késedelmes befizetése,  vagy 
a beflzetÓB  elmulasztása a jegyzés törlését 
vonja maga után és a már befizetett  összeg a 
tartalékalap javára fordittatlk  s a törölt rész-
vények helyett az igazgatóság uj részvényeket 
bocsáthat ki. 

8. Vidéki részvényeseknek levélbeli meg-
keresésére érdemi választ adunk. 

9. Az uj részvények elkészítés utáu adat-
nak ki. 

Csíkszereda, 1920. évi szeptember hó 2. 
Az igazgatóság. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Megszűnt az ostromállapot. Végn-

egy körrendelet megszüntette Krdélyben az 
ostromállapotot, kivéve a határmenti hadizónát 
Nagyvárad és Arad vonalon. Ezzel egyidejűleg 
a cenihra ls mindenütt megszűnt és a gyüle-
kezési szabadság sem esik korlátozás alá. 

— H a l á l o a ú . Id. Darvas Béla a csikszeredai 
ker. munkásbiztositó pénztárnak több mint 20 even 
át volt tisztviselője, folyó  hó 11-én hosszas szenve-
dés után meghalt. Ugy a társadalomban, mint köz-
életben elhunyt tevékeny szerepet töltött be. Slint 
műkedvelő igen rokonszenves tagja volt a csíksze-
redai társadalomnak, hosszas ideig volt városi kép-
viselőtestületi tag, egyháztanácsos s az ipartestület-
nek vezető egyénisége. Még a háború előtt beteges-
kedni kezdett Állapotát sntyosbitotta egyetlen íianak 
az orosz harctéren történt eltüuése ós a nagy anyagi 
gond, amely abból állott elő, hogy a munkásbiztositó 
pénztár minden ok nélkltl, uyugdij- és végk-.elegites 
nélkül állásától évekkel ezelőtt felmentette.  Ezt a 
jogsérelmet mai napig sem tudta orvosoltatni, mert 
a felettes  forumokhoz  panasza eljutni nem tudott. A 
támasz nélkltl maradt vagyontalan özvegy érdekében 
az esetet a munkásbiztositó pénztár figyelmébe  ajánl-
juk és orvoslását kérjük. Az elhunytat felesége  es 
kiterjedt rokonsága gyászolja. Temetése Vadász-
(Apafii  Mihály)-utca 8. házszám alól folyó  hó l:t-áu 
délutáu 3 órakor lesz. 

— Házasság. Ifj.  Barc-av Dénes csikszn 
redai kereskedő eljegyezte Tvutseh János ke-
reskedő leányát .lueikát, Csikszenttamáson. 

— Éried József  és Hajnal Ilonka folyó  évi 
szeptember hó 5 én házasságot kötöttek. (Min-
den külön értrsités nélkűi). 

A csikszeredai róm. kath. elemi 
népiskolában a magán- és javító vizsgáia'ok 
szeptember hó 15 én délelőtt 9 órától kezdve 
tartatnak meg, délután 2 órától kezdve a még 
be nem iratkozottak beiiatása, lü-án a tanítás 
kezdetét veszi. Székely Károly igazgató tanitó. 

— A pénzbevaltás. Aránylag nagyabb 
zökkenés nélkül éltük át a pénzbeváltás vál-
ságos napjait. Csíkszeredában a Csikszeredai 
Takarékpénztárnál és a városi adóhivatalnál 
8 és fél  millió koronát cseréltek be, melyet 
mindkét helyen gyorsan, a közönség megelé-
gedésére bonyolítottak le. Ezzel nem mondjuk, 
hogy nagyobb bajok nem voltak, mert a leg-
nagyobb nehézség az aprópénz hiánya, meny-
nyiben a legkisebb bankjegy 50'» leire szólt, 
mivel a Központ egyáltalában nem küldött 
aprópénzt. Az üzletek állandóan nyitva voltak. 
A pénzüket be nem jelentett vidékiek Csík-
szeredában csaknem az összes árukészleteket 
megvásárolták. A mészárolok a marhahús ki-
lóját 10 lei-ért, a sercéshus kilóját 11 lei-ért 
merték, igaz, hog} kis adagokban. Aki lei-el 
fizetett,  az a piacon is olcsón vásárolhatott. 
Áru azonban alig volt. A termelők bizalmat-
lanok és várják az árak kialakulását. Egyelőre 
ók maguk is tájékozatlanok, bár ennek most 
már niucs alapja. Általában a jelük rendkivül 
biztatók arra nézve, hogy a legközelebbi jövő-
ben áru elegendő és az élet sokkal olcsóbb lesz, 

— Értesités. Mindazon vidéki Rzülőknek, 
akik gyermekeiket a karczfalvi  polg. iskolába 
szándékoznak beíratni, szives tudomására hoz-
zuk, hogy lakás- és eílátá-sról gondoskodunk. 
Az igazgatóság. 

— Halalozás. Halmiból jelentik, hogy 
Szentpály Gábor magyar hadseregbeli ezredes, 
Szentpaly István uyug alispán fia,  47 éves 
korában, hosszas betegség után, Magyarorszá-
gon elhunyt. Halálát feleségén  és négy gyer-
mekén kivül a Szontpály és a Kozányi család 
gyászolja. Szentpály a háború előtt a csíksze-
redai 24. honvHi zászlóalj parancsnoka volt. 

— A osikszeredai főgimnáziumban  a 
szeptember 11-én megkezdődő beírások alkal-
mával a következő dijak fizetendők:  a) fél-
évre tandíj 40 lei, iskolafenntartás  dij 360 lei, 
b) egész évre beiratási dij 15 lei, orsz. tanári 
nyugdíjjárulék 6 lei, értesitó-dij 10 lei, ifjú-
sági könyvtár dij 5 lei, óvadék 5 lei. 

— Adományok a hazatérő hadifog-
lyoknak. Az úMomásfönökség  megkeresésére 
az iparos nőegylet a Szibériából hazatérő fog-
lyok részére még julius hóban gyüjfé-t  ren 
dezett. (Az adakozok névsorát lapunk hely-
szűke miatt nem közölhetjük). Fogadják a 
Nőegylet hálás köszönetét mindazok, kik éte.l-
nemüeket adtai: és pénzadomány okkal járultak 
a visszatérő hadifoglyok  felsegitéséhez. 

Olosóbb lett az utazás és szállítás 
Miután az államvasút eddig 1:3 arányban szá 
mitotta a leit, a beváltás révén az utazás és 
vasúti szállítás dijai harminc százalékkal ol 
csóbbak lettek. Ennek az árupiac olcsóbbodó 
sát kell maga után vonni, mert például tudva-
levő, hogy a fakerenkedók  arra való hivatko-
zással emelték fel  a tüzífaárakat,  hogy a vasút 
3 koronával számította a fuvardíjat.  Egyéb 
Iránt a beváltási kulcs is élénken illusztrálja 

az államvasutak önkényes eljárását. Mint annak 
idején kiemeltük, teljesen indokolatlan volt a 
vasutegységesités előtt a vasutuak az az in 
tézkedése, hogy a menet- és fuvardijakat  lei-
ben számítja 1-3 arányban. Egészen önkénye-
volt ez az aránymegszabás, mert tudvalevő, 
hogy a korona azóta nem emelkedett, sőt 
romlott, a beváltási kulcs pedig mégis sokkéi 
kedvezőbb, mint az arány, amelyet az állani 
vasút megszabott. Ha már leiben számítottak, 
mi ismételjük, megengethetlen volt, akkor ir 
legfeljebb  a hivatalos arány lett volna alkal 
mazható. 

— Kérelem. A csiksomiyói tanítóképző 
intézet igazgatósága kéri a tanitó urakm, bog\ 
tekintettel a nagy tankönyv hiányra, szive.-í 
kedj>nek meglévő tankönyveiket az inu-zn 
növendékei részére egy évre használati dij 
fejeben  kölcsön adni. A tankönyvekért f-)lt: 
lősíéget váll >1 az igazgatóság. 

— A Székely Mehesz. A Gál Imre s/.e 
kelyudvarhelyi méhészeti felügyelő  szerkesz 
tésebeu megjelenő Székely Méhész harmadik 
száma a napokban jelem meg. A szaklap ny-
ílttal is iundkiv ül tartalmas, változatos es nug\ 
gonddal össz-álliiott. liátrau elmondhatjuk, 
hogy inéhészgazdasági szaklap alig jelent mea 
ezitleig ilyen mugas színvonalon, tartalma-
szaklap előállítása természetesen sokba keiül. 
Sajnálattal közöljük a lap i-z'-rkesztősógenek 
azon bejelentését, hogy jövő hóban csak azoi: 
esetben jelenlieiik meg, ha legalább 1000 elő 
fizetője,  lesz. Tehát ma meg nincs akkora tá-
mogatása, hogy ssját erejebői fenntarthassa 
magát. A lap ma egyetlen szaklopja Erdei} 
méhészeinek s miut ilyen nélkülözhetetlen. 
Újból felhívjuk  vármegyénk méhészéit, bog_\ 
fizessenek  elő sürgősen a Székely Méhészre 
és tegyék lehetővé, hogy a kitűnő szaklap to 
vábbra is megjelenhe-s^ék. Aki nem tizet elő 
az ellausége a jó ügynek. Előfizetéseket  poala 
utalványon a lap szerkesztőségének Székely 
udvarhelyre lehet küldeni. Félévi előfizetési 
dij 20 Lei. 

— Felvétel a osiksomlyoi árva- és 
szeretetházba. A csiksomiyói arva- és sze 
retetházat fent-arió  vármegy.-i magáuj ivak igaz 
gatósága ez utón is értesíti az érdeklődőket, 
hogy az árva- ós szeretetháznál üresedésben 
levő 4 fiu  és 4 leány helyre a szabályszerűen 
felszerelt  pályázati keresek folyó  évi szeptem-
ber 25-ig adandók be a vármegyei magánjavak 
igazgatóságához címezve. Pályázhatnak első 
sorban 6—10 óvás egész és fól  hadiarvák. 
azután teijes ÓB fél  árvák. A kérésekhez szU 
letési, szegénységi, orvosi, iskolai és illetőségi 
bizonyítványok csatolandók. Hadi árváknál a/, 
apa hósibalála községi előljárósági bizonyít 
vánnyal is igazolni. Felkéretnek községi jegyző 
és lelkész urak, hogy ezen értesítést községük-
ben minél szélesebb körben közölni szivesked 
jenek. A vármegyei magáujavak igazgatósága. 

— Buceuzás . Mindazoknak a jó barátaimnak 
ismerőseimnek és jó akaróimnak, akiktől nagy ellog 
1 altságom miatt bucsut személyesen nem vehettem 
ezúton mondok szívből fakadó  „Isten hozzád" oi 
Csikszereda, ly20. évi szeptember hó 5-én. Dr. Ime---
János, ügyvéd. 

— Dr Negrea János ügyvéd u idájat 
Csíkszeredában, Gimnázium-utca 18. sz. alatt, 
dr. Csedó-fele  házban megnyitotta. y 

C S A R N O K . 
Hogyan gazdagodott meg Péter bá? 

(Adoma) 
Péter bá'-t erősen szorongatta a megguzda 

godás vágya. Irigy szemmel uézte, hogy a sok 
kai hitványabb János sógor szomszédja mind 
tollasodik napról-n:ipra. A minap iuéjí :taji 
számba járt, most már telkes gazda lett, nap-
számosokra fogad.  Nem volt nyugta éjjelenkint 
Nem tudoa elgondolni, ruikép halad előre it 
sógor. Isten bocsássa meg! — még arra 
gondolatra is vetemedett, hogy meggyanusi 
totta: Jáno? vagy lop, vagy pénzmasinája van 
Még holdvilágos éjjelenkint bepislantott a szóm 
széd ablakán: nem-e most préseli a vadonatúj 
„báugó"-kat. Bizony semmi nesz, benn siitei 
sóg, csak néha inóly szuszogás hallatszott ki 
Nem is lop, mert még nem csípték rajta, no 
meg a lelkiismerete se vinné rá, mert hát 
templombajáró. 

Hogy elejét vegye kínos zavarának, egy 
szép délután átballagott a sógorhoz; illendően 
köszöntette s előadta, ml járatban volna. 
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— Én szeretném János megtudni, hogy ttt 

mi módon szedelőzködtettek ugy össze? 
— Hml annak hosBzu a sora. Titka van. 

A gaadasághoz érteni kell, mert az művészet. 
— Hol tanulta el sógor? 
— A városban. Menjen el kied is. mert ott 

megtanítják reá. 
Sietett haza Péter, még köszönni is elfelej-

tett. Jelentette az anyjuknak, hogy ezután nagy 
dolog lesz, mert ó elmegy a városba gazdaggá* 
got tanulni. Nem lesz a fa'uba  nálánál tehet-
ségesebb ember. A kis tehénkét eladta 8 meg 
h báz hátulján fekvő  kaszálót. Kapott érte 5 
ezer koronát. Repeső vággyal, félénk  szívvel 
utazott fel  a fővárosba,  Pestre. 

Ott az egyik fényes  nagy utcában sétált 
-Oá s fel  s nézegette az embereket, ki tanitaná 
ót meg a gazdagságra. Az Ugyelgetó falusit 
észrevette egy szemfüles,  gazdag kedélyes 
•iregur n megkérdezi: 

— \laga mi jót keresne jó bátyám, ha vóna V 
Én instálom azt az üzletet keresem, hu! 

»i vagyon írva, itt meg lehet könnyen gazda-
godni. 

Ha csak azt akarja, na.aiu könnyen 
megtanulhatja. Mennyi pénze van öregem. 

Ötezer pengő korona instálom. 
Jöjjön csak velem. 

\ égig haladtak a főúton,  majd egy mellék-
utcába befordultak  s egy magas házba meutek. 
Szép szobába vezette az idegen, leültette az 
.tsztal mellé. 

— Öregem, maga könnyen meggazdagodhat 
ezt a csudás tudományt megtauu'hatja. csak 

figyeljen  szavaimra. 
Csak gondolkodni kell. Magának van ötezer 

koronája, én teszek hozzá még ötöt. Egy talá 
lós kérdést adok fel,  ha kitalálja, tízezer ko 
rónája lesz. ha nem, ugy ügyeljen, mert a sa-
ját pénzét is elveszti. 

— Nó, jól van. Ali a fogadás.  Halljuk a 
kérdéBt. 

— Milyen mély a tenger ? bátyám V 
— A szekely atyafi  nagyon viţyâzkodott a 

nagyúr szavaira, gondolkodott. Törte a fejét. 
Nem azért székely a székely, hogy elő ne vegye 
a másik eszét. 

— Hátha meg n<;m sérteném :u urat, c-n 
ugy vélem, hogy egy kőhanyitásnyi, mert az 
fenekét  éri s közben meg is méri. 

— igaza vau. Magáé a tízezer koroua. Még 
adok fel  egyet. A tízezerhez még adok tízezret 
a hasonló feltételek  mellett. 

— Nó jól van. TesBék. 
— Miiyen messzir» van az Isten V Ez már 

keményebb dió volt. Ó még az eget nem mérte 
meg. Sokáig gondolkodott, még bele is izzadt. 
Kis gyermekkoráig visBzameut, hátha megfejt-
hetné. S tényieg eszébe jutott. 

Az bizony egy sóhajtásnyira van. Mert 
*zt tanultuk volt az iskolában, hogy a haldokló 
IUOISÓ percében egy HÓhajtást mond, eléri az 
istent. 

— Eltalálta. Nem gondoltam volna, hogy 
kitalálja. Vigye a pénzét, uyert tőlem tizenöt-
t-zer koronát. 

Erre a székely atya ti kezdte: 
— Ha szabad s meg nem bántom, engedje 

meg, bogy én most az Urnák adjak fel  ily kér-
dést. ht a húszezer koronám. Ha kitalálja öné, 
ua nem az ur ad annyit. Az öreg ur restelte 
visszautasítani, hát rá állott. 

— Van nekem L'jtusnádon egy komám, 
mondja meg az ur, bogy hívják V 

— Azt már igazán nem tudom. 
Így már negyvenezer koronája lett a székely 

atyafinak.  Hazament, ő lett a falu  első gaz 
laja. Ez Péf-r  bá meggazdagodásának histó-
fiája.  rr. 

No. 26736. J920. August 24. 
COMANDAMENTUL CORPULUI VIAKN. 

Biroul II Iformatii. 
I n í o r m a t l t i n l . 

Curţile Marţiale si Pretoratele Diviziilor 
•lin Comandament peluna Iulie 1920. au pro-
nunţat sentitele condamnand pe mai mulli in-
divizi pentru diferite  fapte  dupa cum urmeaza: 

Curtea marţiala a Diviziei 1 Vanatnri a 
condamnat pe următorii indiv. 

1. Individul Sepesi Lajos condamnat 1 an 
pentru faptul  de spionaj. 

2. Individul Sepesi Laslo condamnat 1 an 
ţentru faptul  de spionaj. 

Pretoratul Divizie 1 Vanatori a condamnat 
pe urmatrii indivizi: 

1. Individul Miklós lanos din Uilok jud. 
Sihor condamnat la 10 zile incbiBoare si 1500 
lei amenda mentru contravenţie la ordonanţa 
No. 6., 23. si 26. a Comandamentului Trupe-
lor din Transilvania. 

MEQHIVAK. 
A Hangya, a magyar gazdaszövetség fogyasztási  és 
értékesítő szövetkezete kötelékét»; tartozó Csíkszent-
simoni *Hangya" fogyasztási  szövetkezet 1820. évi 
október bó 24-én d. e. B órakor » kŐBSÓgháaánál 

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉST 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 23. §-a értel-
mében meghívatnak. Ha pedig a tagok kellő szám-
ban meg nem jelennének ugy az ujabb közgyűlés 
október hó 31-éu lesz megtartva. mely tekintet nél-
kül a csekély száimi megjelentekre határozatképes. 

NA PIHEND: 
1. Mult évi Hzleteredményröl szóló jelentések 

tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és fel-
mentvén} megadás». 3. Mérleg megállapitása. 4. 
Tiszta jövedelemről való rendelkezés. ». Az igazga-
tóság kiegészítése. 6. Felügyelő bizottság választása. 
7. Netaláni indítványok. 

1919. évi december 31-én a tagok száma 216, Uz-
letrészeiuek szánta pedig 625 volt, az év folyamán 
belépett 14 tag 36 üzletrésszel, kilépett 14 tag 36 
Üzletrésszel. 

A tel ügyelő bizottság által megvizsgált évi mér-
leg a bolthelyiségben kifQggesztetrtt  és mindenki 
által megtokinthető. 

Kelt CsikszeutHimuuon. 1920. évi szeptember 
hó 8-án. . , 

A» IGAZGATÓSÁG. 
CSIKSZENTSIMONI „HANGYA-* 
fogyasztási  éa érték, ssővetkeaet. 

Hathetes yorksehirei m a l a c o k 
eladók, Mikó-u. 17. b) sz. alatt. 

13.442—1920. 
I. 

H1KDKTMENY. 
A csíkszeredai pénzügyigazgatóság s adó-

hivatal helyiségei vulamint az ott alkalmazot-
tak réBzére az 1920—1921. évi fűtési  évadra 
szállítandó mintegy KO öl vagyis 320 m* száraz 
bükk tűzifára  nyilvános árlejtés hirdettetik és 
felhívatnak  mindazon fakereskedők,  faszállitók 
éB közbirtokosságok, kik kemeny bükk tűzifá-
val rendelkeznek, hogy arra vonatkozó írásbeli 
zárt ajánlatukat legkésőbb folyó  évi szeptem-
ber 20-án déli 12 óráig ezen hatósághoz nyújt-
sák be. 

KéBÓbb beérkezett ajánlatok figyelembe  vé 
tetni nem fognak. 

Egyéb feltételek  a pénzügyigazgatóságnál 
bármikor megtudhatók. 

Csikszereda, 1920. szeptember 8 
Pénzügyigazgatoság. 

Eladó egy vagy kettő darab, egyes vagy 
kettőshöz, úgyszintén lovagláshoz 
alkalmas faj  ló. Cim a kiadóban. 

Meghivó. 
A Csikmegyei Székely bank R. T. 
1920. evi szeptember hó 28 án 
délután 2 órakor, az intézet helyicégé-

ben tartandó 
rendkivüli közgyűlésére 

részvényeseit meghívja. 
Tárgysorozat: 

Av, intézet 200.000 koronás alaptő-
kéjének 500.000 Lei re leendő feleme 
IÓNH tekintetében határozat. 

CsikBzereda, 1920. szeptember 10 
Tisztelettel 

Az igazgatóság. 
Tusnádfürdőn,  a Mária villában (34 Rzoba, 

8 konyha),* a házmesteri állás 
azonnal vagy legkésőbb október 1 ig 
betöltendő. Román vagy német nyelv 
tudása szükséges. Előnyben részesül 
ács, asztalos- vagy kőmivesmester. 
Igen jövedelmező állás. Bővebbet 
Kel lor I s t v á n gyógyszerésznél 
Tusnádfürdőn.  9-s 

Csíkszeredai Takarékpénztár R. T. 
ébruLOBztáű.3ra. 

HIRDETMÉNY. 
A vármegye közönségének b. tudomására 

adjuk, hogy t e rményoas tá ly t lé tea l te t tunk. 
Foglalkozunk gabonanemUek és hUvelyeavete-
ményeknek nagyban való elad ágával. Bum, 

roşa, árpa, zab, kukorioa 
v a g o n t é t e l e k b e n 

azonnal való, vagy határidőhöz kötött szállí-
tásra előnyös napi piaci áron megrendelhető. 

Ugy levélbeli, mint szóbeli megkeresésre 
készséggel nyújt dijtalan felvilágosítást  a 

Csíkszeredai Takarékpénztár R. T. 
2—6 áruosztálya. 

V J i o a a á g l 
Baró Nopcsa Elekné ujaradi uradalmi 
sörfőzdéjének  csikmegyei fóraktárosa 

SZÁNTÓ ERNŐ, 
bor-, sör- és szesznagykereskedő 

Csíkszereda, Városház-utca 4. sz. a. 
ajánlja napouta friss  töltésű palack éa min-
deu nagyságú hordós elismert elsőrendű 

sötét dupla maláta Bika és 
világos Király Bika söreit. 

Viszonteladóknak Árengedmény I 
Helyben házhoz szállítva. 7—19 

Oficiul  medicului primar al judeţului Ciuc. 

No. 527—920 mp. 

Pályázati hirdetmény. 
A B. M. közegézségügyi államtitkárságától 

folyó  évi 9856. sz. a. nyert felhatalmazás  alap-
ján pályázatot hirdetek egy megyei alorvost éa 
egy megyei főorvosi  hivatalnál működő irnokí 
állásra. 

Utóbbinak 4 középiskolai képzettséggel kell 
birnia s a 20-lk életévét be kellett töltenie. 

Folyamodók a minősítéseket és előzetes 
szolgálatukat igazoló okmányokkal felszerelt 
folyamodványukat  legkésőbb folyó  évi Bzeptem-
ber hó 30 ig nyújtsák be a vármegyei főorvosi 
hivatalhoz. 

Az illetmények az állami tisztviselők részére 
a , Gazeta Oficial  a"-nak 1919. évi 69—70-ik 
számában megjelent „Normativ"-ban vannak 
elóirva. 

A megyei alorvos illetményei a lX-ik oszt. 
3-ik fok.-ban  kezdődnek s felmehetnek  a VII. 
oszt. 1-só fokozatáig,  a főorvosi  írnoké a XI. 
oszt. 3 ik fokozatától  a X-ik oszt. 1 sö foko-
zatáig terjednek. 

Besoroztatásuk az illető osztály éB foko-
zatba az eddigi szolgálatok alapján fog  eszkö-
zöltetni. 

Mercurea-Ciuc i Csíkszereda), 1920. évi azep-
temb r hó 2-án. 

Veress Sándor dr. 
2—2 megyei főorvos. 

IMIeg-l i lTréie . 
A „Hangya" a magyar gazdaszövetség fogyasz-

tási es ertékesitő szövetkezete kötelékébe tartosó 
csikszentimrei „Hangya" fogyasztási  és értékesítő 
szövetkezet 1820. évi november hó 7«én délután 2 
órakor a községházánál 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 23. g-a értel-
mében meghívatnak. Ha pedig a tagok kellő számban 
meg uem jelennének, ugy az ujabb közgyűlés novem-
ber hó 14-én lesz megtartva, mely tekintet nélktll a 
csekély szánul megjelentekre hatarozatképes lesz. 

-NAPIREND: 
1. Muk évi ilzlcteredményről szóló jelentések 

tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és fel-
mentvény megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. 
Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazga-
tóság kiegészitése. 6 Felügyelő-bizottsági választása. 
7. Netaláni indítványok. 

1919. év december 31-éu a tagok száma 464, Üz-
letrészeinek száma pedig 941 volt; az év folyamán 
belépett 2 tag 44 üzletrésszel', kilépett — tag — 
üzletrésszel. 

A felügyelő-bizottság  által megvizsgált évi mér-
leg a bolthelyiségben kifflggesztetett  és mindenki 
által megtekinthető. 

Kelt Cttlkszentimre, 1919. évi december hó 31-én. 
2 - 2 Aa igaagatóaág. 
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1 Forűltásot román és német nyelvre. 
Mindennemű ügyiratok (keral-
mek, szerződések, üzleti levelek 
stb.) román vagy német nyelvre 
való fordítását  elvállalom. Dél -
előtt a gimnáziumban, délután 
lakásomon vagyok "található. — 

1 

Egy jó karban levő modern gyer-
mekkocsi eladó. Szabó Balazs 
cipésznél Zsögödön. 

\ T K K S S S S l i l l & l 

1 

FOGORVOS ^ 
Rendel naponta délután 2 6 oraig. ^ 

Csikscereda , Mikó-utoa 34. s i ám. ^ 

MEGHÍVÓ 
A. Csiktusuadi Gyógyfürdő  Birtokosai 
Szövetkezetenek Tusnadíürdön a hzóvet-
kezet hivatalos helyiségében 1920. evi szep-
tember 26-an délután 2 orakor tartandó 

rendkivüli kőzgyülésere. 
TÁRGYSOROZAT 

1. Albertiui, volt igazgató járaudúsagauitk 
1918—1920- évig való megállapítása. 

2. ügyész választusa. 
3. Volt ügjész számadásanak előterjesztése. 
4. Négy községgeli szerződés meghosszab-

bításának tárgyalása. 
5. Építkezési es javítási ajánlatuk, esetleg 

önkezeleubeni kivétel tárgyalasa. 
ü. Beruházások elóterjeszlése az 1921. évre 

c-s azok fedezéséről  való intézkedés. 
7. Igazgatói állás betoltese és javadalma-

zása. 
8. Iuditvanyok. 
figyelmeztetés:  Amennyiben az 1921). szeptem-

ber hó 2ti-áu B gyíllés nem U*nne határozatképes a 
reá következő napon 19^0. szeptember 27-éi: délelőtt 
6 órakor lesz megtartva, amelyen a lenti tárgvsoro 
/at felett  határoz, tekintet nélkül a megjelent tagok 
számára és az üzletrészek arányára. 

Tusnádfürdö,  1920. évi szeptember hó 10. 
Dr. Györgypal Domokos, 

1 - 2 s/övetk. elnök. 

FELHÍVÁS. 
Felhívatnák az összes esikmcgjei tanítók 

(az iskola jellegere való tekintet nélkül) hogy 
saját érdekükben jelentsék be azonnal a kir. 
tanfelügyelőségnek  a következő adatokat.: 1. 
Elő- és utónevét. 2. Az iskola jellegét, mely-
nél működik. 3. Hely es születési időt. 4. Nos, 
nőtlen Vő. Gyermekek számát. (>. A budapesti 
orsz. tanítói nyugdíjintézetbe- való felvétel  ide-
jét és számat. 

Mereurea Ciuc. !:> Sept. 1920. 

anacitfi: If i 

Tanfelügyelőség. 
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Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre 's t e l ö - ü t e e m . e g ; 

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

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb és 
eirész linóm bútorokban, jutányos 
arak. szolid kiszolgákis. — 

i D r t e s i t ó « ! 

T e g y e s k e r e s k e d é s t 

•ívirotthui, azt » mai kor i£ény«in«*k megfelelő  syakkópzettaéggei fo 
_ z : __zv got» vezt'Mii. " ' 

Ó I E . T - A - Í K O T Í V K T O I C 
itiiudenf.'le  fűszer-  es gyarmatárukat, festeknemüeket  u. m 

íJiófttjiáLi  As/.talospácuk minden 
AngyalvereK szinben 
IV-rasiena termésieteb Tuhus otajlesiék inin-

tíll J:LÍ lölJ 
Okker 
Szatinober 
Ozbarna 
Ultramarin kék I. 
Ultramann kék 11 
Kalzűld vil. és sctot 
Bungu bárga 
lioigonylebei (£ink-

weis) 
Yliniuiu ^loinpul 
Lombzúld vil. os sütőt 
Borvürös 
(.'sönt tekete 
Éjkék 
Krap roza 
Króm sárga 

K I U 

és égetett 
Párisi kék 
liremsi feh»r 
Ultra iekete 
Zioober 
Bibor \öröi 
ivâiyiia ezü-c. 
Arany kai tunokbuii 
Arany és eztlst porban 
O müge íichellakk 
Szalma kalap lakk unu 

den .szinben 
Bőrlakk 
Börapretur 

den színben 
Kopallakk bel-,0 
Kopallakk küKü 
Kocsi lakk 
Schleit l.ikk 
bronz olaj 
hmail lakk (/.uniáuO 

uiiudnii sziliben 
Szekutiv, szárító kence 
Padlólakk 
Mixtuun kence 
Firuisz, terpentiu 
Spiritus 

lakk 
«kóla láblt 
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Cséplöfléptulajdonosok  figyelmébe! 
Állandóan raktáron tartunk 

gépolajat, e 0 
hengerolajat, 

I-a t o w o t t e t 
SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Sepsiszentgyörgy é« Keîdivâsâi hely. 

íi  T i f l f l f W ^ T W 

Egy használtjó karban levó, üzem 
képes Cyklonet te eladó. Ára 

15000 Leu. RuzyiCa La jo í Csikszereda. 

Mindennemű ruhákat, fonal,  plüs, selyem 
f  © s t ó s é t , 

báli toilctt, paplan, függöny  és kézimunka 
tisztito gyüjtődemet megnyitottam 

T a i e a i S é i n d o x 
divatáru-üzletében Csikszereda, Főtér. 

O^yá/r é e f ó \ i z l e t  B r a s s ó 

CaioVrák-utei 2. «7.. (0 volt 1 nWkn-gyárbai .) . 
ia-28 

Szesz- és szeszesital kimérők figyelmébe! 
Van szereucsém a vásárló közönségei tisztelettel e rős í t en i , hogy 
Városház utca 4. szám alatt állandóan raktáron tartok 

szavatolt 96°-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. 
Viásonutliidókuak a legolcsóbb napi árakon uzámitva áreiigedin.^niivol. 

Szíves pár t fogás  kérve, maradok tisztelettel -" 

S z á r í t ó E r n ő , S S Í ' ^ Í r í s l í e f c a é s e 
1 siknzereda I t. váio.< korlátlan italmérésének üzletvezetője 

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

• • 
• • • • • • • • 

ERTESITÉS ( ' 8 i k a z e r e < , i l v i d é k e n a g y é r d e m ű k i í u o n w é g é í t í s z t e i e l u l 
érieBitjük, miszerint Rakoczy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET N í I T O T T U N K . 
IfcalkEtarcja.  ţ a r f a r L l c :  Kouyhaedényeket. fürdőkádakat  és takaréktiiz 
helyeket. K I 0 s z i f 0 . j 3 . j E  m.egrron .d .QlóorQ épü!et-b.idogos munkakat, 
fftrdóberendezéseket,vízvezeték  munkákat, .szivaty;; és kut iavitásokat takarek-
tüzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — kfintien  i\ bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak inollutt pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 
IT—A9 

| | 
• 

I 
Cs;k9-'»!reda és vidéke ut^lyctt tiszielt I 
fogyti.í'vN»  kö?íínsógiH. órtositptn. Iiogy • 

á , l f e © s t  B f t l i a s  © s I P i a v ® i t T s s a a l e t k e l y t a é s é l » » 

Vaslakk 
Cvegpapit nagy r-. ki 

csiny méretű minden 
számban 

.Njhinitgli papu uiin-
den számban 

Huba kékitö Mz 
Parquett viasz 
Parpuett acél tulpină 
Par^uett keték 
Lówzrtr szoba sépmk 
Gyökér surló keték 
Lókete 
.Marha kele 
Bekenő kete 
t'énj'esitó kete 
Ruha kete 

S / 1 N H K N 

Nyomatott Vákár könyvnyomdájában, Csíkszeredában. 




