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POLITIKAI, KÖZGAZDASAG1 ÉS TARSADALMI HETILAP.

Beteges tünetek.
A világháború kitörése óta megszokhattuk
már eléggé, hogy minden másképpen alakult,
mint azelótt volt. Lehetett alkalmunk bőven,
hogy a kHpzsiaág és részlehajlás Bzülte fonákságok kellemetlenségei miatt keseregjünk.
Az emberek lelke lassankint elfásut, érzékenysége eltompult. Események, mei} i-k azelőtt
napokig foglalkoztatták a közönséget, ma alig
keltenek érdeklődést. 8 ha mégis vannak jelenségek, melyeknek súlya nyomasztólag Bzoriija
le a társadalom minden rétegének zavartalan
lélegzését, akkor ezek olyanok, melyek caak
ugyan magukban hordják a pusztulás és felbomlás rothasztó csiráit. Pedig vannak ilyenek.
Hirtelenében csak hármat emlitek fel. Hármat
csak ugy összefügges nélkül B a társadalom
három különböző küzködésóról.
A falusi nép kétségbeesett hangon panaszkodik, hogy a marha ára, egyszerre minden
átmenet nélkül és aránytalanul leesett. Az őszBzel, ami fölös pénze volt mind állatba verte.
Drága takarmánnyal kitelelte. S most egyszere
mindenét veszve látja. Minden egyéb csak alig
észrevehetően olcsobbodott körülötte. Ugy érzi,
hogy fenmaradása van megtámadva. Megállt
minden mozgalom. Csend, tartózkodás éj aggódás mindefeié a vásárokon. Természetes, hogy
az a falusi nép aztán kénytelen beszüntetni a
bevásárlást is. Nincs pénze, venni pedig csak
drágán tndna, amire Bzüksége van. Megáll tehát az ipar és kereskedelem forgalma is.
Egy másik baj, hogy a társadalom, másik
nehéz munkás csoportja, a szellemi proletársag, a tisztviselők rettenetes váleág előtt áilauak.
Végre is, ugy látBzik, az állam nem tudja
pénzügyeit máskép rendezni, mintha CBak ennek
az eddig ÍB folyton éhező osztálynak éhbérét
is elveszi. Nemcsak hogy értékes tisztviselői
nem lesznek ilyformán az államnak, de a kiket
oda is visz rósz sorsuk, azok is csak ugy
Ímmel-ámmal dolgoznak. Hova fog ez vezetni ?
A harmadik baj pedig két ilyen meghorpanás mellett az, hogy a különféle pénzcsoportok gazdag jövedelmeket csinálnak éB maguknak foglalnak le minden kereskedelmet. Az
kétségtelenül bizonyoB, bogy tőke nélkül nem
lehet gazdasági éB ipari életet fentartani, de
ha az a tőke nem segítő eszköz kiván lenni,
hanem öncél éB konkurrenB, akkor mellette éB
rajta kivül minden tönkre fog menni.

Gazdatársadalmi szervezkedés.

A hosszas ostromállapotnak a gazdatársadalom is megérezte nyomasztó Bulyát. Ez idő
alatt jórészben szüneteltek a gazdatársadalmi
mozgalmak s különösen a falusi gazdakörök
szüntették meg működésűket.
A folyton fokozódó drágaság, az iparcikkeknek mind nehezebbé váló beszerzése, a vaBnti közlekedés drágulása, a termelés nehézségei,
a riquirálások, az ipari és üzleti élet bizonytalanságai mind olyan közgazdasági bajok,
•mik feltétlen szervezkedésre, tömörülésre,
gazdakörök, fogyasztási, állatbiztosítási s más
szövetkezetek szervezésére, esetleg a már meglevők felelevenítésére intik, hívják a magyar
gazdát, aki ma már egészen a saját erejére
van utalva.
Ezért kell összegyűjteni az erőket, hogy
együtt nagy, hatalmas erőt alkosson. Elsőserben községenklnl a gazdaköröknek kell meg-

alakulniok, vagy újra szervezkedniük. Keressék
a kapcsolatot a fennálló vármegyei Gazdasági
Egyesülettel s az Erdélyi G&zdaíiágl Egyesülettel, mint központtal egyttttmüködvo és egyetértve erós, hatalmas gazdaszervezetet fognak
alkotni, amely aztán tud nagyban s ezért olcsóbban is gazdasági szerszámokat és gépeket,
ipari cikkeket, élelmiszereket, nemesített vetőmagvak a t beszerezni; tudni fogja a jó apaállatbeszerzési forrásokat nyilvántartani s a
beszerzést szakértelmével irányítani is képes IOBZ.

E szervezet erősebbé tétele érdekéből az
Erdélyi Gazdasági EşyeBulet mict központ és
a „Hangya" központja között Bzoros kapcsolat
létesült, Bmely együtt képes lesz e célokat
elérni.
Mindez azonban csak ugy létesülhet, ha ez
intézmények mögött a magyar gazdák egész
hatalmas tömege áll. Ez pedig csak ugy hozható össze, ha minden partoskodast éa nemtörődömséget félreteve, a falu kezdi meg a
szervezkedést; a legkisebb és legnagyobb földbirtokos egymásnak kezet nyújtván, gazdaköröket alkotnak s ezzel megalapozzák az erőd
gazdaszervezetet.
H * valaha volt szüksége a magyar gazdának
az összetartasra, az az idő ma elerkc-zett s
ezért felhívunk mindenktt, okvetlen
lepjen be
a községe gazdakörébe; ue sajuá;ja a csekely
évi tagdíjat, mert minden fi lerével nemcsak
magamagát, de az ogesz gazdatársadalmat segíti előre.
Nelfógy azt higyje valaki, hogy a gazdatársadalom szervezete a földreform megakadályozását célozza ; nem, sőt az Erdélyi Gazdasági Egyesület több ízben és tekintélyes gyüleaektn tett oly irányú nyilatkozatokat, hogy
az igazságos, méltányos ÓB szükségszerű földosztásnak nemcsak hogy nem ellensége, de egy
korszerű, jogi szempontból kifogástalan földreform-törvény megalkotásához közreműködését, tapasztalati tudását és támogatását egyaránt felajánlotta. Ez a körülmény megcáfolhat
minden ellenkező véleményt. .
Sikert csak ugy érhetünk el, tekintélyt csak
ugy szerezhetünk, ba törhetetlenül, minden
teren egyetértünk és együtt leszünk.
Felhívjuk azért e helyen is gazdatársadalmunk figyelmét a szervezkedés fontos feladataira.

miniszterét, hogy a magyar tisztviselők alkalmazására vonatkozó részletes adatokat sürgősen gyűjtse össze. Ez a munka gyors tempóban folyik.
A sulycs nélkülözések között élő magyar
tisztviselők szervezetbe tömörültek és küldöttséget menesztettek a kormányhoz. Az elbocsátott magyar közalkalmazottak reaktiválását
vagy nyugdíjazását kérték. Addig ÍB azonban
gyorssegélyt kértek a magyar tisztviselők részére. Még pedig családonként 3—5 ezer koronát egyösszegbon vagy pedig 3—5 száz
koronát havonta. Harmadik megoldási módnak
azt ajánlották, hogy a kormány utalja ki a
tisztviselők fizetésének hatvan százalékát.
A küldöttséget a köztársasági alnök helyett,
aki ágybanfekvő beteg volt, Satnal kancellár
fogadta. A kancollár jóakaratáról biztosította
a tisztviselőket és megígérte, hogy ügyükben
előterjesztést tesz a minisztertanácshoz. Egyúttal kijelentette, ha a tisztviselők tömeges
visszavételét nem is, de az egyénenkénti ujabb
alkalmazását támogatni fogja. A gyorssegély
ügyében Hanacaek pénzügyminiszternél jártait
a magyar tisztviselők. A pénzügyminiszter megnyugtató választ adott.

A vármegyei tisztviselők fizetésrendezése,

•A vármegyei tisztviselők fizetésrendezését a kormány elkészítette. A fizetésrendezés hasonló az állami tisztviselőkéhez.
A VI—I. fizetési osztályba 1160 leu
havi törzsfizetés; VI—II. fizetési osztályba 1050 leu törzefizetés; VI—III.
fizetési osztályba 950 leu havi törzsfizetés; VII—I—II. fizetési osztályba 860
leu havi törzefizetés; VII—Hl. fizetési
osztályba 750 leu havi törzsfizetés;
VIII—I. fizetési osztályba 700 leu havi
törzefizetés; VIII—II—III. fizetési osztályba 650 leu havi törzsfizetés; IX—I.
fizetési osztályba 550 leu havi törzsfizetés ; X—II—III. fizetési osztályba 600
leu havi törzsfizetés; Xdţfr— 3. fizetési
osztályba 450 leu haviwrzsflzetés;
XI—1 2— 3. fizetési osztályba 350 leu
havi törzsfizetés.
Ezenkívül jár 300 leu havi drágasági
segély, azonkívül a törzsfizetésnek
Az utódallamok egységesen szanályoizák a kérdést
25
százaléka
mint lakbér havi pótlék,
Benes külügyminiszter a prágai nemzeta
nősök
és
családosoknak,
20 százalék
gyűlés külügyi bizottságának április 14-én tartott üléBÚn kijelentette, hogy a csehszlovák a nősökuelr, a nőtleneknek 15 százalék.
állam, a trianoni békeszerződés intézkedései A vidékieknek havi 6egély 200 leu. Ai

A csfM visszaveszik a magyar tisztvMoM

következtében n6m emelhet akadályokat az
állam területéről kiutasított és elköltözött volt
magyar állami alkalmazottak visszahonositása
elé. Hangsúlyozta azonban, hogy a visazahonositás nem jelenti egyúttal azt ÍB, hogy a cseh
állam alkalmazni is fogja őket Benes együtt»]
bejelentette, hogy a volt magyar tisztviselők
visszavételének «şgy nyugdíjazásának kérdését
az utódállamok később külön szerződésekkel
szabályozzák. Az utódállamok ebben a kérdésben is egyetértóleg járnak el.
Prágai információk Bzerint a cseh kormány
nem zárkózik el a tisztviBelőkérdés megoldáa
elől, de ez a megoldás csak egyénenkénti lehet
és semmiesetre sem tömeges. A minisztertanács legutóbb felhívta a Felvidék teljhstalmu

összfizetésekből 10 Bzázalék levonandó

nyugdíjra, 6 százalók pedig állami adóra
a törzsfizetésekből.
A napidijasoknak 600 és 500 leu
fix havi. Az altiszteknek 285 törzs, 280
segély, a lakbér 57 leu a családos,
42 65 a nős, 28*50 a nőtleneknek. A
szolgáknak 200 leu havi törzsfizetés ée
250 drágasági 6egély. A fizetésren&ezés
április 1-től visszamenőleg jár. A miniszter eltörli a osaládi pótlékot ée a
ruhasegélyt as egész vonalon.
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— Köszönetnyilvánítás. A csikdánfalvl
Fejér P. — Teutan, Molnár, Vértesi, Fejér I. — Ifjúság
1921. évi március hó 28-án tartott
Kun. A közönség ne riadjon vissza az esetegybekötött táncestélyen felü fizettek
— Elmarad a Magyar Szövetség ala- leges rossz időjárástól, mert a matseb minden kabaréval
az
oltár-alap
javára a következők: Cdkszentkuló közgyüleae. Uég április 23-án beadták körülmények közt megtartatik. Jegyek rende- domokos. Solnay
János plébános 25 Leu. Szaa csíkszeredai államrendőrség prefektjéhez a zőknek kívánatra előmut»tandók.
kács
Mihály
20
LFU.
Krausz, Udvari Mihály,
csikmegyei magyarság szervezkedő gyülésenek
— Meleg kádfürdő Zsógődón. Z'rbes
Mihály, Krausz Jenő, Ráduly Zoltán
engedélyezése iránti kérést. Az ostromállapot György, Zsögödfürdó tulajdonosa a fürdőt tel- Szotyori
Sándor 10 Leu. N. N. 12 Leu. N. N.
megszűnvén, a gyülekezési jog újból szabadda jesen renováltatta s különösen a melegfürdő- Dazbek
11 LPU. Ráduly Benjamin, N. N., N. N., Kedlett. Kolozsvárt a központi szerv már meg is ket hozta kitűnő karba. Maleg kádfürdő most ves
László Lajos, N. N., Kovács Lajos
tartotta alakuló gyűlését Az Itteni rendőrségnél mindennap a közönség rendelkezésére áll. A SárdiLázár,
Sándor János, Bara Márton, Nármén
az előkészítő bizottság többször sürgette a kérés fürdőn Milinczky Andor elsőrangú konyhát tart. LukácsPál,
5 Leu. Asztalos Mihály 1 Lau. Cslkelintézését, sőt a vármegye prefektusánál is Ztfbesz György tulajdonoB minden anyagi ál- Hzenttamás.
Gábor, Albert Lajos 20 L u,
eljártak. — Lapzártakor illetékes helyről vettük dozatot meghozott, bogy az idei fürdőóvad Bara Márton,Nagy
Balog
Biró Marton,,Bíró
a birt, hogy a május 18-ára tervezett alakuló Zsögödön élénk és a közönségre kellemes legyen. Imre 10 Leu. N. N. Ignác,
Adam
János,
Márk Ágosközgyűlést ezidösserint nem engedélyezik,
— Kérelem. 1921. évi május hó 4 én d. ton. Magyari G?za, Erőss Antal 5 Leu. Csikmiről as előkészitő bizottságot iráBban is érte- u. a VöróBmarty-utcától Zíögödig elveszett egy jenófaiva
Karda István, Bartalis Ferenc 20 Leu.
síteni fogják. Igy tehát a magyarság szervez- bórtárca 5400 Ieu tartalommal, aki megtalálta, Karcfalváról.
József 50 Leu. Boltresz
kedő gyüleBe újból elmarad. Csíkban, ami rend- vagy tud valamit róla, szíveskedjek lapunk Iatvánné, özv.Orbán
Mészáros
Ignác, Bíró András,
kívül sajnálatos dolog. A kérdéssel még fog- kiadóhivatalát erről értesíteni. Az illatő 400 leu Qidró Márton, M. G. 20 Leu.
Ferencz Lajos
lalkozni fogunk.
jutalomban részesül.
40
Leu.
Dr.
Éltes
Endre
40
Leu.
Hankó Antal
— Házasság. Misley Gyula m. klr. tüzér— Halálozás. Dr. Zakariás Istvánné szül. 15 Leu. Lőrincz István, Baricz Imre, MóBzáros
főhadnagy folyó évi április 21-én tartotta es- Dájbukát Katalin 61 éves korában május 3 án. Ignác,
Rudolf, Ráduly Mihály, Ferencz
küvőjét a székesfehérvári püspöki székesegy elhunyt. Halálát ferje és két fia gyászolják. JóZBef, Patzel
Both Ágoston, Komenes=ky 10 Leu.
házban, VeresB Elek és neje csíkszeredai ke— Helyreigazítás. Zincsek Rezsó ur Ábrahám József, Gidró Alajos, Tímár János,
reskedő leányával, Ilonkával.
annak közlésére kért fel, hogy ó soha sem Zágoni Lajos, Gidró Gergely, Bartha, Raduly
— Pünkösdi traosu. A csiksomlyói fran- volt hivatásoB színművész.
Isván, G:dró András 5 Leu. ABztalos Bélánó
dnkánus barátok az iden is megtartják évszá15 Leu. Csíkdanfalvá. Csáki Károly, Pál Dénes
—
Műsoros
délután
a
gimnázium
ssázadoB bucsujukat Mária kegytemplomban a
Leu. Sándor Mózes 15 Leu. Antal Geró,
következő programmal: május 13-án (azaz pén- torna osarnokaban. A Püspök Ur látoga- 20
Bálint
Félix, Zsigmond István, Kajtár Marton
tása
alkalmaból
gimnázium,
polgári
és
elemi
teken) d.u. 6 órakor bevezető szentbeszéd (a tem
10 L'JU. Kajtár Tamás, Kajtár János, Fülöp
plomban) s utána májusi ájtatosság. Május 14-én iskola tanuló előadást tartanak, melyre előre György,
Gál András, Bálint Ferencaó, Kajtár
(azaz szombaton) a Kegytemplomban d. e.' 5. 6, felhívjuk az érdeklődók figyelmét. A helyek Jakab, Bodor
Antal, Jóna Gergely, Baricz An7. 9 és 10 órakor szentmise; szentbeszéd 8 éB számazva lesznek.
tal.
János
József,
Zsók Ferenc Igoácé, Csáki
—
Negyedik
osztály
a
vegyesvona10 órakor. Délután 3 és 6 órakor szentKároly, Bodor József, László János, Szabó
beszéd éa vecsernye. Somlyóbegyén a kápol ton. A közlekedesügyi miniszter közölte, hogv Mátyás,
Kovács Gergely, N. N. 5 Leu. Bálint
nában: d. e. 5 és 9 órakor Bzentmise, szent- a vegyesvonatokon április hó 25-től kezdve IV. Áron, Balint
Lukács István 5 Leu.
beszéd 9 órakor. D. u. 4 órakor szentbeszéd osztályú kocsikat állitnak be. Ezzel a szegé- Id. Zsigmond Borbára,
Isván,
Palánc
Sándor, Fülöp Jónyebb
néposztálynak
akarják
lehetővé
tenni,
es vecsernye. Május 15 én (azaz pünkösd vasárzBef,
Ambrus
Mihály
10
Leu.
Blága János 5 Leu.
bogy
utazhassék.
A
negyedik
osztályon
a
harnapján) a templomban d. e. minden ugy lesz,
Kosza
István,
Boér
János
15
Leu. Kajtár Femadosztályú
kocsik
dijának
felét
kell
fizetni.
mint az előző napon. D. u. fél 7 órakor májusi
renc,
Kajtár
Lajos,
Zsigmond
Albert, Kristóf
ájtatosság. Somlyó hegyén: d. e. fel 9 órakor
— Vasúti baleset. Megdermesztő lát- András, Both Sándor, Zsok Áron
4 Leu. Zsók
szentmise és prédikáció. — Gyóntatás napon ványban volt réBze e hó 3-án eBte a Brassó- József,
Csatés
Gergely,
Antal
Gergely,
15 Leu.
kint reggel 6 óratol eBte 6-ig. Aldoztatás a felé haladó vonat utasainak. Csikszentsimon Jakab József, Zsók József timár, Antal Ferenc,
kegytemplomban uiinden órában. Kérjük a vá
BMa, Gergely János, Lukács Antal, Gál
roBi B a közellakó vidéki hiveket, ha tiszta állomásnál a Csikszentmárton felé vezető ország- Szőcs
Kristóf Péter 5 Leu. Zsók Ferenc,
lélekkel óhajtanak a bucsu kegyelmeiben ré- úton két ló elragadta egy szentmárconi gazda Marronné,
Simon
István
János Ilyes, Kajtár Dániel,
szesülni, ugy szentgyónásukat Bziveskedjenek szekerét és közvetlenül a robogó vonat előtt Kajtár János 32Leu.
Lsu. Blága lstvannó 7 Leu.
az előit9 való napokon elvégezni, mert a bucsu vágtatott át ugy, hogy a szekér saroglyáját a Pal Benedek 5 Leu.
Bocskor Ágoston 20 Leu.
napjain nagy gyuródáB közepette könnyen meg- mozdony le is sodorta. A csaknem végzetessé Gál Ferenc 5 Leu. Venc/el
József, Lukács
történhetik, hogy nem juthatnak el a bűnbánat
József
2
Leu.
Lukács
Veronika
3 Leu. Csíkvállható
balesetet
a
vonat
utasai
és
az
utca
Bzékehez. Nó meg ilyenkor adjuk meg az elsőmadaras
Száva
Kristóf
20
Leu.
Adler
Mihály,
közönsége
visszafojtott
lélegzettel
nézte
végig.
Béget. a Bzegény messziről jött falusiaknak.
Szőcs
Dánes
20
Leu.
Csedő
Benő
10
Leu,
Pál
Megemlítendő,
hogy
az
utelzáró
sorompók
nem
Rendre, csendre, illemre fordítsunk nagy gonLajos,
Vorzsák
Ferenc,
Orza
János,
Benedek
dot, hadd lássa mindenki, hogy a székely nép voltak leengedve, mert az azt kezolő "vasúti Ödön, Brüller József 5 Leu. RákoB. Antal DéöntudatoB, fegyelmezett gyermeke a csiksom- őr a podgyász fel- és leadásánál teljesített nesné 20 Leu. Botár Vendel 5 Leu. Dobos
lyói Máriánaki
Záriafőaőkség.
szolgálatot.
Annuska 5 L:-u. N. N. 5. Mebkó Jakab 20 Leu.
— Halálozás. Pototzky Márton kereskedő
Irodalmi estély. A Kemény Zsigmond Madéfalva. GondoB Viktor, Imre Mihály, Fekete
május hó 6-án este 50 éves korában hosszan
Irodalmi
Taraasag Marosvásárhelyen f. hó 16. Imre 10 Leu. Szász István, Balázs Ferenc,
betegség után meghalt. Elhunyt legkeresettebb
Nagy Miklós, Varkréz Bogdán, Mihály Imre, N.
kereskedője volt varosunknak, amit rendkívül es 17-én irodalmi estelyt rendez. — Közre- N., Jancsó György, Ferenc Lajos 5 Leu. Pál
működnek
dr.
Ravasz
László,
dr.
Janovits
Jenő,
előzékeny és udvarias modorával érdemelt ki
János 4 Leu. N. N. 2 Leu. Péter Rudolf 3 Leu.
1916. ŐBzin ». menekülés után eulyos idegbeteg Sdbrigerné Balogh Emma B még több tagtár- Szépviz. N. N. Knna József, Tatar Peter, Anlett, mely teljesen munkaképtelenné tette, mi sunk. Egyidejűleg bemutatásra kerül mai köl- tal Gyula, Ladó József, Eröss István 10 LvU.
miatt üzletét is be kellett Bzüntetnie, mig végre tőink nebány gyöngyszeme. Végül a szinház Deák Péter, Lukács János, Mihály Ignác, László
több esztendei betegség után a halál megvál- elsőrendű tagjai, Poór Lili művésznőnek, a Mihály, Imre Djnes, Antal Árpád, Antai Pal,
totta szenvedéseitől. Temetése vasárnap d. u. kolozsvári Magyar Nemzeti Színház tagjának R*ncz Pál, Sándor Antal, Tőke József, Miklós
5 órakor megy végbe. Halálát szülei Pototzky felléptével előadják Dékániné Máthé Mariska István, Ferenc Elek, N. N., Teuich Györgynó,
Péter és neje, testvére Pototzky Pálné vala- es Kiss Gyula „Balassa Bálint Erdélyben* cimü Ferencz Imre, Ambarba, Veress Lajos, N. N.,
ünnepi Bzinjátékát. Az esti ünnepség, a hat évi
mint kiterjedt rokonság gyászolja.
hallgatás után, első hangosabb Bţavunk MikiÓB DomokoB, Gál Lijos, özv. Imre Józsefné,
— A p*y. A lezajlott országos vásáron hosszú
Vákár plébános, Gál Ferenc, Fodor Imre 5 Leu.
akar
lenni
a kultura berkeiben.
Igen nagy HR a felhajtás és kevés a kereslet.
Csáki István 3 Leu. A felülfizetéseket a szent
— Valuták kivitele. A „Közgazdaság" cél érdekében ezúton is nagyon szépen köszöni
Az áilatárak nagy esést mutatnak. A magas
takarmányárak miatt a gazdák olcsó áron vesz- irja: A pénzügyminisztérium mellett működő a rendezőség. Dánfalva, 1921. május 12-én.
tegetik el állataikat, melyekből minden gazdá- valutabizottBág a következó határozatokat hozta
nak bőven kijutott Szükséges volna, hogy a a valuták kivitelére vonatkozólag : Bemmiféle
kormány állatkivitelt engedélyezze. Egy pár jó valuta nem vihető ki az országból a valutablzottCSARNOK.
ló 10—14000 leu, egy pár elBőoBztályu ökör ság engedélye nélkül. Kivételt ez alól csak azok
7—8.000 len, másodostályu 5—6000 len, egy az összegek képeznek, amelyek nem haladják
A gyilkos.
fejős tehén 2.500-4000 leu volt. A piacot a tul az 1000 leüt, 1000 francia vagy Bvájci franA lebukl csárdába a derűs kompánia kiadta
pénztelenség jellemezte. A kirakodó vásár elég kot, 1000 olasz lírát, 1000 márkát, 1000 osztrák Faragó Bélának, egyik törzstársának a jelszót:
ólénk volt zúhanó árak mellett A piac moat csehszlovák vagy lengyel koronát, 1000 dollárt" ha törik,ha szakad, szerezzen pénzt. Alig tudott
a városházával szemben levő belső réten volt. vagy 40 font sterlinget. Ezen összegek közüi kivánszorogni a rozoga ajtón, hogy pénzszerzésA város most foglalkozik a piactér redezésével bármelyiket külön engedély nélkül ki lehet vinni hez lásson.
Ajánljuk a városi tanács figyelmébe, hogy az az ország területéről. Ha valakinek külön enHajnalodott. A ho'd még fenn ragyogott az
uj piacot sürgőBen köveztesse kl, mert esős gedelye van nagyobb pénzkivitelre, ez a fenti égen,
ő is meg akarta látni a történendóket.
időben állat és ember el fog sülyednl a fene osszegegból felsorolt pánz bármelyikét a megA
Sugár
ut egyik sarkán egy hatalmas uri
engedett kiviteli pénzen felül nem viheti ki
ketlen sárban.
lak
állott.
Régente
jobb vig napokat látott mig
— Brasovia — Cs. A. K. Most már meg Külföldi útlevéllel utazók leüt nem vihetnek kl'
ólt
a
jó
Faragó
bácsi
a derék törvénybiró.de
jaradekokat
is
csak
abban
az
esetben,
ha
aláállapíthatjuk, hogy izgalmasságában és szép
most
szegény
feleségének
van mit busulnia
játékában 10 -szeresen felülmúlja a vasárnapi íróik külföldi alattvalók. Ugyanez a rendelkezés
mérkőzés a tavalyiakat. A Brasovia teljes első vonatkozik a részvényekre; kivitele a román szemefényéért, Béláért. Vallásos, buzgó neve
csapatával érkezik vasárnap reggel, d. u. 2 állampolgároknak tovabbra is tilos. A valuta lésben rérzesült, de kéBőbb a környezet telyesen
órakor mérkőzik és este haza ls utazik. A kiviteléhez szükséges engedély elnyeréséhez az átalakította. A korhely léhűtők számát növelta
Cs. A. K. alábbi összeállításban játszik: Sza- állami adók kifizetését Igazoló hatósági bizonyít- egygyel. Ide pedig sok pénz kell. Eleinte a
vány felmutatása elengedhetetlenül szükséges. jó anya adogatott, de azután már nem nagyon
ttonia — Bella, Bplker — Origer, Fark
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tellett, mert a csekély nyugdijat a háztartás
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1«. sita.

L A P Ö K

8.0c oldal

emésztette fel. Ilyesmire Béla mindig fölénye170—1921. Bzám.
B U O B U .
Ben vágta oda:
összes jó barátainknak és ismerűseinknek ez
Faeladási hirdetmény.
úton mond Isten hozzádot
— Jó, ba nem adss, szerzek énl
A
csikBzentmiklósi egyházmegye eladja
Kállajr
Ferenc
éa
családja.
8 Bzerzett is. A jó özvegy nem tudta elgonCsikszentmiklóson a hivatalos helyiségében
dolni, honnan kaphat pénzt.
1921. évi május hó 30-an délelőtt 10
Már mindjárt a házhoz ér. Olyan gyors a
órakor kezdódó árverésen a Csikvármegye
lépte, oly izgatott a képe. Béla, mit akarsz
most, midőn még mindenki nyugszik, ne hábo- Legalkalmasabb bérmaajándékazCsikszentmiklós II. községe határában levó
Paltin Gerendus nerü erdőjében a 1633/1120.
ritsd a csendet I
pref. határozattal kihasználásra engedélyezett
Gyorsan kinyitja a nagy tölgyfaajtót s beobzéldöntött, szukároa nyers és száraz lucfenyő
non. Hová Béla ? Igy csak a rablók járnak,
faállományát
beszerezhető
Vákár
L.
könyvóvatosan bemegy a hálószobába, hol jó édes
A vágás területe a gyimesi országúttól 7*0
anyja pihent. Nagyon Ügyelt, nehogy felébressze. kereskedesében, Csikszereda
kilóméter, a C. F. R. gyimesbükki állomástól
Villámgyorsan ZBebébói kivont egy éles tört
pedig 90 kilómóter távolban van.
b az özvegybe szúrta. 8 majd mint aki dolAz eladás tárgyát képező faállomány
szemgát jól végezte, fogta magát, a pénzszekrényhez
1
lépett, kivett egy csomó pénzt s kiosont megint, Mindennemű román — magyar — becslés szerint mintegy 7000 m Bzéldöntött
nyers és Bzáraz, valamint a regiunea silvica
ment vissza... a barátaihoz. Béla, Béla, édes német— és francia-nyelvű
által eBetleg még kijelölendő (foltonként) tovább
anyád vére bossznét kiált fel az égrel Mit tettél?
fenn nem tartható nyers, száraz, vagy BzéldönMost el tudod élvezni ezt a vérrel bemocskolt
tött haszonfát tartalmaz.
pénzt? Béla, Béla, rohanj csak a vesztedbei
Kikiáltási ár 1 m s száraz álló fánál 38 leu,
készitését
elvállalom
Meg is érkezett feldúlt ábrázattal, ziláló
bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/o-a, kihasznámellel. Nagy örömrivalgásban törtek ki a„ derék
lási időtartama 2 év.
fickók", midőn belépett
— Van-e pénz, Béla ? — kérdezték.
Egy üres belsőség, bútorok, zsir, A nyers 10°/,-kai drágábban, a Bzéldöntött
15°/o-al olcsóbban fog elszámoltatni az álló
sonkák stb. eladók. — Cim a száraz
— Hogyne I Ha én megyek, hozok.
fánál elért árnál.
kiadóban.
Béla, te félrebeszélsz I A bűntudat elvette
Az árverési és Bzerződési feltételek az erdőeBzedet.
birtokos alulirott képviselőjénél, továbbá a
Rövid zongorához való t o k o t csíkszeredai
Ittak még egy jó ideig s azután Béla engesilvic Frumoasa járási erdőmegvetelre keresek. — Cim a gondnokságnálocolul
rendelkezésre állanak.
delmet kért, hogy eltávozhasson. Fontos dolga
kiadóhivatalban.
van, amelyet sürgősen el kell intéznie. A szobát
Olyan ajánlatok, melyek az árverési és
akarta otthon rendbenhozni s a bűnjeleket eltászerződési feltételektől eltérnek, vagy bánatvolítani.
Koks vagontételekben, kapható ju pénzzel ellátva nincsenek,figyelembe nem véÚtközben komoly gondolatokkal, nagy ter
tányoa áron, bővebb felvilágosítást tetnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak.
vekkel foglalkozott Világgá bujdosik, földön
írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés
Sándor Denesnél Székelyud
futóvá leBZ. Felébredt a lelkiismeret Bzava is
előtt az árverező bizottság elnövarhely, Br. O. Balázs uica 115. megkezdése
— Hogy voltál képes megölni azt, ki neked
kénél
nyújtandók
be. A megajánlott összeg
mindened volt ? Nevelt, ápolt, gondozott. MegBzámokkal és betűkkel is kiírandó s az aján?
ölted 1 Miért? A pénzért a bűnérti Ez a hala Sz. 78-1921.
latban kifejezendő az, hogy ajánlattevő az árS keBerű szemrehányásokat tett magamaverési és Bzerződési felteteleket teljesen ismeri
gának. Nem ls vette észre, hogy már haza
Hirdetmény.
éB magát azoknak aláveti.
ert. Hideg borzadály futott végig testén, hogy
Csikbáakfalva község tulajdonát kéCsikszentmiklós, 192 L. évi május hó 6-án.
most mihez fogjon, mit tegyen?
pező
vadászati és halászati jog 1921
Az elnökség.
Bement a hálóterembe, hogy valamit csinál
jon meggyilkolt anyjával. Gondolatai azonban evi május hó 22 én délelőtt 9 árakor,
most ls csak bűnös tettével foglalkoztak. A Csikbánkfalva község házánál megtarcirca 3000 köbhold még bevilágitott a szobába s a függöny tandó nyilt árverésen 6 évre haszonláb
faragott fa.
árnyéka kísértetiesen hatott reá. Amint az bérbe adatik.
Vitos
Ferencz
kereskedő,
Csíkszereda.
ágyhoz ért, zaklatott lelke nagy felindulásában
Csikbánkfalva, 1921. április hó 20 án
térdre roskadt s fuldokló zokogással ismételSzám: 169-1921.
gette :
Forró
Miklós,
Borók
Ferenc,
— Anyám, édes jó anyám I
Faeladási hirdetmény.
községi jegyző.
községi bíró.
A jó anya felült ágyában s szerető hangon
A csikszentmiklósi egyházmegye eladja
a Városházkérdezte:
CsikBzentmiklóson a hivatalos helyiségében
ukban egy épületes 1921. evi május hó 30 án d. e. 10 órakor
— Hol voltál Jó fiam? mi az fiam? mit
akarsz?
h o l e n c ^ o 44 szoba,
ezoba, hozzávaló kezdódó árveresen a Csikvármegye CsikszentÜ C l O U O C g
kerttel együtt és miklós II. hatarrészben levő, Kisaranyos nevü
Még most 1B szeretettel viseltetik iránta.
mellékhelyiségekkel. — Cim megtudható a erdejében az 1633—1920. sz. pref. határozattal
Ilyen az anyai szeretet, feledi a sértést, a megkiadóhivatalban.
2—8 kihasználásra engedélyezett, széldöntött és szübántáBt; a rosszért jóval fizet
káros nyers és Bzaraz lucfenyő faállományát.
De választ nem adott A hangra afiu megreA vágás területe a gyimesi országúttól 16-5
zzent, elfehéredett, ereiben a vér megfagyott, Vető bükköny kapható a kilometer, a C. F. R. gyimesközéploki állokebléhez kapott s szive meghasadt.
mástol pedig 17-5 kilómeter távolban van.
Meghasadt a szive Bélának, az örömtől-e, Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja Utódá- Az eladás tárgyát képező faállomány szemvagy a bánattól-e, vagy a meglepetóstól-e, nem nál BARTHA ÁRPÁDNÁL Sepsiszentgyörgy.becáles szerint mintegy 20.000 m8 szóidöntött,
tudjuk. Ugyanis ő azt hitte, hogy megölte édes
nyers és száraz, valamint a regiunea silvica
a-s
anyjat, pedig CBak fekete kosztümébe mártotta
által eBetleg meg kijelölendő (foltonként) toa villogó kéBt, mely a másik ágyra volt kitéve.
vább fenn nem tartható nyers, Bzáraz vagy
P
l
o
r
l
A
°gy
Wanderer-ftle
15
HP
kótülóMikor a fiu a Bzobába lépett, már nem volt
széldöntött
lucfenyő haszonfát tartalmaz.
magánál; mikor pedig hallotta a bangót, látta I I la.au B e 8 f e d e l e s a*Utó, melyen
Kikiáltási
ár 1 m3 száraz álíofánál 35 leu,
koffer
hely
is
van.
Hozzáialó
egy
tartalék
anyját, azt vélte, hogy másvilági szellem alakbánatpénz
a
kikiáltási
árnak 10°/o-a. Kihaszkerék, két külFŐ gummi, két fentő teljes
jában jött visaza őt megfeddeni. Ezt azomban
nálás
időtartama
4
óv.
A nyers 10°/«-kal dráBzorszámmal.
Óránkmti
sebessége
60
ki.ó6 nem képes elviselni.
gább, a széldöntött 15°/, kai olcsóbban fog
móter,
bensin
fogyasztás
óránkint
7—8
iiter.
A szerető édes anya mit sem tudott a tör- Megtekinthető Meisinger Józsefnél, Medgyes. elszámoltatni az álló Bzáraz fánál elért árnál.
téntekről, átkarolta gyermekét, sűrű könnyhuAz árverési és szerződési feltételek az erdőllatások közt csókolgatta s lelke fájdalmában
birtokos alólirott képviselőjénél, továbbá a csíkcsak azt kattogta ajka:
É R T E S Í T É S . Női és férfi fe- szeredai ocolul silvic Frumoasa rom. kir. járási
hér szalma-kalapok, val urain t Koosag erdőgondnokságnál rendelkezésre állanak.
— Az Ur megkönyörült rajta.
és Struo tollak tisztitásat Csikszere
Körösi Lajos.
Olyan ajánlatok, melyek az árveréBl és
dában Vasut-utca 12. szám alatt a legszerződési
feltételektől eltérnek, vagy bánat2—3
Romanla. Revizoraiul Bcolar al jud. Ciuc. jutányosabb árban elvállalom.
pénzzel ellátva nincsenek,figyelembe nem vótetnek; utóajánlatok el nem fogadtatnak.
FelMvás a tanító urakhoz!
A .Merkúr" kereskedelmi ügynökség CsíkszereIráBbeli zárt ajánlatok a szóbeii árverés
dában a következőket ajánlja:
Uj arcképes igazolvány kiállithatása célmegkezdése
előtt-az árverező bizottság elnöKÍNÁLAT:
jából felhívom, hogy legkéBőbb május hó
kénél
nyújtandók
be. A megajánlott összeg
15-ig terjessze be hivatalomhoz, ugy a saját, t drb No. 3-as Wertheim szekrény. 1 drb No. 4-es számokkal és betűkkel is kiírandó, 8 az ajánPincéi
szekrény
Angol
szerkezetű.
1
drb
Rit
borona.
mint jogosult családtagjainak 1—1 vizitfény- I drb Kétt&bl&s borona. 2 drb Sack Eke. 1 darab Ló latban kifejezendő az, hogy ajánlattevő as
képét és 4—4 leut. A fénykép a tulajdonosa kupa. 1 drb Szecskavágó. 1 drb Kézi cséplőgép. 1 drb árverési és szerződési feltételeket teljesen isáltal aláírandó; a hátlapra pedig a tulajdonos Széna prés. 1 drb Kaszál ó-aratógép.
1 garnitur fQrész meri éB magát azoknak aláveti.
Wenltl&ner gőzgépekkel. 12 m a kórlsfa rönkbe (száraz)
olvasható neve ée foglalkozása Írandó.
cea luOOO klgr. lónak való széna. 1 pir teljesen uj
Csikszentmiklós, 1921. évi május hó 6-án.

ŐRANGYAL IHAKÖNÍV

FORDÍTÁSOK

Ganea Károly vám. Maipgató, Csíkszereda.

Eladó

M.-C1UC, la 29. IV. 1921.

TuMűgylMf

strapa hám. I félfödelü koosl. »-0000 klgr. trávers
t í m é l v hMWUigbaa.

•a elnökség.
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Tudomására hoxom a mélyen tisztelt kösSnségnek, hogy Cslksseredábín, Kórháe-u 2. SB. alatti vendéglAmben kitOnA

házi konyhát

bor, s ö r é s szeszáru n a g y k e r e s k e d ő ,
N T O E R N Ő csíkszeredai likőr, r u m é s c o g n a k g y á r a
állandóan r a k j o n tart s z a v a t o l t k i v á l ó 9 6 f o k o s
finomított
s z e s z t , a z ö s s z e s r u m é s finom l i k ö r ö k e t , v a l a m i n t k i s ü s t ö n
főzött szilvóriumot, borseprőt törkölyt é s g y ó g y cognacot
,

®

a legjobb minőségű küküllömenti faj borokat

rendeztem be. — ElsArangn bor, sör és
mindennemű édesített Italokat szolid
árak mellett saolgálok ki.

hordótételekbe és palackozva.

_A."b©aaAaaeo3eat j u t á n y o s
ár mellett f e l v e s z e l s .
Kérem a mélyen tisztelt kOzBnség pártfogásét, maradok kiváló tisztelettel :

IdL B a r c s 1a- 5 y

,

LAPOK

10-

~

V i s z o n t e l a d ó k n a k a legolcsóbb napi áron számlázva nagy árengedménnyel.
Főüzlet és iroda: Csikszereda, VArosház-u. 4. sz. Telefonsz. 44. 60.

Dénes.

Fogak, fogsorok,

fteftkaMSt&afea&e

szájpadlás-nélküliek, sin-fogsorok,
aranykoronák, aranyhldak, úgyszintén régi arany és kautschuk mun-

a Bmeaseatfi
a aai

aaptől

OESZAO-TTT

12.

&AT@báa<
feeadv©

Frissen csapolt világos poharas és palackozott barna sör

valamint villásreggeli

:—: kák átdolgozását készíti .—:

Waczel Ferenc foiteclD, Csiiszereda

i

a legjutányoaabb árban, továbbá jó zamatu küküllömenti
88 S 0 3 s v £ B O I 3 88
literenkint 14 Leu árban házhoz vive is a közönség rendelkezésére áll.
A m. t. közönség pártfogását kéri, tisztelettel Vasa Géza vendéglős.

(dr. Pál Gábor Ügyvéd házában), i
Era

3

-

S a t g e t á l l t r t I z á í l r le§aigy®fefe a e s g y M f e é l M 9 t B «
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Kitűnő minőségű, tisztán kezelt

Ásztali és palack BOROK

Egy fóifödelea kocsi,
Árverési, hirdetmény. i-a
egy kasos üléses szekér,
Calktusnádi Gyógyfürdő Birtokosai
egy ebédlő dívány, épület festék és ablak
gitt. Hol megmondja a kiadóhivatal. 5— Szövotkezetének Igazgatósága közhírré
teszi, hogy Tusnádfürdőn, 1921. május 15 én
délelőtt 9 órakor, a helyszínén circa 80000
darab tégla és 7000 klgr. vastraverz,
kisebb tételekben is a legtöbbet Ígérőnek nyil• T I & B S I
© 8 . J vános árverésen cl fog adatni.
FOQOBVOS
Î
Zárt írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak.
árverési feltételek megtudhatók a fürdóRend I naponta d. e. 9 -12 és d u. 2—8 Aráig Eeyéb
|
Igazgatóság.
ţ
Csíkszereda, Mikó-utoa 84. ssám.
^ igazgatönál Tusnádfűrdőn.

jutányos árban kaphatók a

Köznazaasáei Eoesnlet R.-T.-nál

\

M E D G Y E S E N
IRODA:

Rotb-utea 17.

PINCÉK:

Forkss-utca 9 és II.

8—8

Faeladási hirdetmény.

Forflitásot román és nsmet nyelvre.
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A csikmadarasi közbirtokosság eladja a
községházánál 1921. evi május hó 13 an
d. e. föl 12 oranor kezdódö árverésen a
Mindennemű ügyiratok (kerelCsikváriuegyu Csikmadaras II. rész határban
mek, szerződések, üzleti levelek
lévő Kávárdi Neskalat erdejeben mintegy —
stb.) román vagy német nyelvre
kat. hold területen az 1633—1920. BZ. pref.
való fordítását elvállalom. Délhatározattal kihasználásra engedelyezett, ezélelőtt a gimnáziumban, délután
törött
ÓB Bzükáros nyers ós száraz lucfenyő
lakásomon vagyok található. —
faálományát. A vágás terü'eto a gyimesi or2«£a.yer J á j a o s , főgiran. tanár,
szágúitól 8 kilóméter, a C. F. R. gyimesközépTelttitrrényuékl romái és nőmet hltM tolmAca.
ioki állomástól pedig 9 kilóméter tavolban van.
Az eladás tárgyát képező faállomány szembecsiés szerint mintegy 10.000 m* szeltörött
nyers és száraz, valamint az eBetleg a regiunea
Nagy müssakl és mesögatdasági ^ Bilvica által még kijelölendő (foltonkint) tovább
fenn nem tartható nyers, esetleg már Bzáraz
j—'
elkkek letskntn.
:—:
FflrésigyárakI
Hengermalmok I >f vagy BZéldöntött lucfenyő haszontat tartalmaz.
Kikiáltási ár 1 m* száraz állófánál 33 leu,
Mezőgazdák 1
W
bánatpénz a kikiáltási árnak 100/«-a. Kihasz
S e h i e b g é p g y á r r . t . a j á n l : ? J náláei idő 3 év. A nyers fa 10°/o-al drágabban,
Gatter lapok, CSÍBZOIÓ korongok, gép- j í a széldöntött 15°/,-al o csóbban fog elszámolhenger, dynamó és nyers olajat, hajtó, ff tatni az álló száraz fán&l elért árnál.
kötó és varrószljjat, tömítő anyagokat, ff
Az árverési ÓB Bzerzódési feltételek az erdőreszelöket és mindenféle üzemcikk»ket. ff birtokos alulírott képviselőjenéi, továbbá a
Malmi felszereléseket, hengerBzéket,
csíkszeredai ocul silvic Frumoasa rom. kir.
svájci selymet, sikszitát, koptatót stb. t i járási erdógondnoknál rendelkezésre állanak.
Továbbá mindenfele mezőgazdasági fel7 Olyan ajánlatok, melyek az árvereei és
szereléseket u. m.: cséplőgépet, kézi ff szerződési
feltételektől eltérnek, vagy bánit
trlört, rostit, ekét, kaszat, darálok, * pénzzel ellátva
nincaenok, figyelembe nem véboronák és szecskavágók stb. stb.
tetnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak.
u j és használt gőzgépek, benzin, nyers Ifr
Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés
: olaj és uivógáa motorok.
t— H
megkezdése
előtt az árverező bizottság elnöF i l e t l k i t:
kénél nyújtandók be. A megajánlott Összeg
* Oslkvánnegye és környéke részére
számokkal és betűkkel is kiírandó B az ajanlat» tevó az árverési és Bzerzódési feltételeket trj£*l3aJc«let*laa. M a z c e i w
Oyergyósnentmlklös
jesen ismeri és magát azoknak aláveti.
Mtér 15.
ss.
a.
(Szllágyl-kávéM*
mellett.)
13. ss. a. (Szllágyl-kávéM* mellett.)
£
Csikmadaras, 1921. évi április hó 26 án.

»

Mihály Elek,
bírt. jegysó.

Ifj. Antal Albert,

2—2

bírt. elnftk.

Hirdetmény.

Géikszenttamás község határában a
Csikmadaraa II. r. telekkönyvben az
öcsim háta, Térkő és Boty novü dűlőkben levó 145 katasztrális hold kiterjedésű legelőmet haszonbérbe adom. Jelentkezni lehet dr. Szántó Samu Qgyvéd
irodájában Csíkszeredában.
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Wender Dávid.

özv. Grishaber Mórné bornagykereskedő-cég Világos, állandó bor-

lerakatot tart a Székelybanknál.

Dr. Daradics-ház pinoéjében. Kitűnő
zamatu aradhegyaljai borait a legjutányosabb áron ajánlja.
a-a
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Azugai sör:

„MONOPOL"
Szebeni sör:

„THOMAS"
legolcsóbb áron kapható. Fölerakat Háromszék és Csikvárvármegye réBzére
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Bartha Árpádnál

Székely Gazdák Szövetkezete
Fiókja Utóda Sepsiszentgyörgy

