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Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Wilson próféta 
állj most elő. Mutasd meg az emberiség-
nek, hogy tanításaiddal nem homokot 
akartál BZÓrni a tusakodók szemébe, 
hogy elejtsék kezükből a fegyvereket, 
mutasd meg, hogy valóban tudsz és 
akarsz a világon rendet és igazságot 
teremteni. Mutasd meg, hogy nem vol-
tál álapostól, aki a világkavarodást ínég 
borzasztóbbá teszi, aki a bonyodalmas 
zűrzavart még jobban összekuszálja, ha-
nem világító fáklyát  gyújtottál a sötét-
ségben, amelynek fényénél  a nemzetek 
megtalálják a helyes, békés, igazságos 
utat. Wilson próféta,  te odaátról a sza-
badság éB a józanság világrészéből meg 
fújtad  a harsonát és szavaidból min-
denki azt olvasta ki, hogy a béke szebb, 
nagyszerűbb, mint a háború és az em-
beriséget boldogabbá teheti, ha a fegy-
ver gyilkolás helyett igazságot keres. 

Azelőtt a világ élt valahogy. Keser 
ves, ádáz, véres küzdelmekben állottak 
egymással szemben a milliók. N<m di-
csérjük e kort és nem kívánjuk vissza-
hívni. Ám akkor legalább mindenki 
tudta, ki ellenség, ki jó barát. Wilson 
próféta  nézzél szét a világon és mondd 
igaz lelkedre, nagyobb e a rend, erősebb 
let e a jog uralma, apad-e, csökkent-e 
az emberek között a vadság és a gyű-
lölködés? Wilson próféta,  te azt igér 
ted az embereknek, hogy ha eldobják 
a fegyvereiket,  hu elzárják az ágyuk 
csövét, a fegyverekben  való véres üd-
vözülés helyett az igazság nemes remény-
ségét adod nekik, amely szent nagyszerű 
harmóniába egyesíti a világot. Hol ké-
sik tehát az igéret földje,  amelyre biz-
tattál, hogy kivezetsz? 

Wilson próféta,  te azt ígérted, hogy 
mindenki megkapja, ami megillett, hogy 
a világ minden nemzetének, minden 
igényét ki tudod elégíteni és egymással 
is kiegyenlíteni? Magad sem gondoltad 
komolyan? Azok a te elveid csak ugy 
Bzálltak fel  a szemünk előtt, mint színes, 
buborékos illúziók, amelyek szétpattanva 
semmivé lesznek megint és a világnak 
— az ősi emberátok Bulya alatt — ott 
kell folytatnia  küzdelmes, véres, keser-
ves életét, ahol elhagyta azelőtt? Wil-
son próféta,  szeretnők már hallani a 
legvégső szentenciát, amelyre megnyug-
vással rá lehet majd mondani, hogy: 
ámen — igazságosan elvégeztetett. 
Wilson próféta,  ka 'anitásaid nem hoz-
zák meg az emberiségnek azt, amit tő-
lük vár, ha kisül majd, bogy amiről 
azt hittpk, qindpnbató erejű és fényű 
nap, amely megbékít s as emberiségre 

uj hajnalt derít és egy boldog, munkás, 
nagyszerű korszak alapköve, ha kisül 
majd, hogy mindez csalóka, bár elkáp 
ráztató, de mégis gonosz lidércfény,  — 
akkor tudod e Wison próféta,  hogy az 
emberiség örökre elveszti a hitét. Tudod-e 
hogy akkor megtagadja, megátkozza az 
igazság jelszavát és örjöngő imádattal 
visszatér a fegyerekhez,  a gyilkoláshoz? 
Wilson próféta,  ér̂ ed e, tudod-e, hogy 
ettől a kárhozattól hz emberiséget meg 
kell menteni ? 

Friedrick jegyzéke a 
béketárg-yaláshoz. 
Budapest, szeptember 1. 

Priedrich István elnökletével uj magyar kor-
mány alakult, amely a következő jegyzéket 
intezte a Budapesten székelő szövetségközi 
katonai bizottsághoz: 

Uraim I Van szerencsém mellékelve meg-
küldeni az uj magyar kormány névsorát egy 
jegyzék kíséretében azzal a kéréssel, hogy 
szíveskedjenek ezeket az okmányokat a ver-
seiliesi konferenciának  eljuttatni. Fogadják 
uraim őszinte tiszteletem kifejezését.  Priedrich 
István s. k. miniszterelnök. 

Az átirathoz csatolt jegyzék a békekonfe-
rencia elnökéhez van intézve s tartalma a kö-
vetkező : 

Elnök ur I Az augusztus 22-iki ülésből kelt 
demarsnak megfelelően  József  főherceg  magyar 
kormányzó, valamint az általa kinevezett kor-
mány lemondott. Az uj kabinet a következő-
képpen alakult meg: Elnök és belügy: Pried-
rich István iparos, külügy: kijelölve a távol-
levő Csáky Imre gróf  diplomáciai tisztviselő, 
belügyi államtitkár: Beniczky Ödön volt tiszt-
viselő, földmivelésügyi  Rubinok Gyula az ümge 
igazgatója, koreskedelemügy: Hoinrich Ferenc 
kereskedő, pénzügy: Grünn János tisztviselő, 
hadügy: Schnetzer Ferenc tábornok, közélel-
mezés: Ereky Károly mérnök, kereskedő, val-
láB és közpktatás : Huszár Károly tanitó, állam-
titkár: Pékár Gyula író, igazságügy: Baloghy 
György biró. Nemzeti kisebbségek minisztere: 
Bleyer Jakab egyetemi tanár, népegészségügyi: 
Csillér András orvos, propagandaügyi minisz-
ter : Haller István katholikus lelkész, publicis-
ta ; kisgazdák minisztere : sokorópátkai Szabó 
István földmives.  Ipari munkások minisztere: 
Olah Dániel vasmunkás. 

Lehetetlenség volt és mindenkor lehetetlen-
ség lesz olyan minisztériumot összeállítani, a 
mely a Budapesten időző katonai missziók 
mindegyikének, úgyszintén az igen nagyszámú 
politikai párttöredókek kívánságának megfelel-
jen és ezenfelül  a román királyi parancsnok-
ság tetszésével is találkozzék. Egészen bizo-
nyos azonban, hogy a ma összeállított minisz-
ter um a magyar nemzet túlnyomó nagy több-

ségének rokonszenvét és föltétlen  bizalmát 
bírja, amiről a katonai misszió vezetőinek bi-
zonyára volt alkalmuk meggyőződni. 

Elnök Ur I A szocialdemokratapárt Kun 
Béla idején beolvadt a kommunista pártba és 
ittbon maradt vezetői ezt állandóan hangoztat-
ták a szovjet kougresszuson, valamint hivata-
los lapjukban is. A munkásság szociáldemokrata 
vezetői nem használták fel  befolyásukat  a 
bolsevizmus letörésére, hanem vagy behódol-
tak ennek az áramlatnak, vagy külföldre  me-
nekülve magára hagyták a munkásságot, a 
melyik teljesen ki lett szolgáltatva a bolseviki 
eszmék romboló hatásának és a kommunista-
kormáuy terrorjának. 

A munkásságot a magyar polgári osztály 
nem hibáztatja és a jövő politikájában neki 
szerepet szán. Ezért kabinetemben nem a hi-
vatalos szociáldemokrata vezéreket, hanem a 
dolgozó munkásoknak vezéreit vettem be. 

Elnök Ur I Az eredményes munkálkodás 
lehetősége érdekében kérem intézkedjék, hogy 
a Budapesten tartózkodó katonai missziók bel-
politikánkba ne avatkozzanak bele, legfeljebb 
oly irányban, hogy bennünket a rend fenntar-
tásában és a gazdasági egyensúly helyreállítá-
sában támogassanak. 

Kabinetem elhatározta, hogy a legrövidebb 
idő alatt, liarom-négy héten belüi nemzetgyű-
lési választásokat rendel el az egyenlő, álta-
lános, titkos és községenkinti választójog alap-
jáu, hogy semmi kétség ne merülhessen fel 
aziránt, hogy a nemzetgyűlési választások 
tényleg a nemzet szabadon megnyilvánuló aka-
ratai fejezik  ki, kérem méltóztassék egy dele-
gációt kiküldeni Magyarországba a választások 
ellenőrzésére. 

A delegációban lehetőleg szociáldemokrata 
képviselő is legyenek. A választás azon terü-
leten fog  lefolyni,  amely területre vonatkozó-
lag a román királyi csapatok parancsnokságá-
val meg tudunk egyezni. 

Friedrich,  sk,, miniszterelnök. 

Veszélyben a versaillesi béke. 
Amerika nem ratifikál. 

A Temps vészkiáltást kürtöl világgá a ver-
saillesi béke sorsáról. A nagy nehézségekkel 
és kinos vajúdások után megkötött varsaillesi 
béke veszedelembe forog.  A leghevesebb tá-
madás és a legerélyeBebb fenyegetés  az Egye-
sült Államokra. A szenátus továbbá meg akarja 
őrizni Amerika szabad elhatározási jogát, hogy 
ő maga dönthessen és mérlegelhessen az adott 
események fölött. 

Különösen hadüzenet esetére akar magá-
nak szabadkezet biztosítani. 

Es nem hajlandók tűrni, hogy az amerikai 
köztársaság felségjogait  bármi tekintetben is 
korlátozzák. Mindezekből az tűnik ki, hogy ai 
egész béke a kapitalizmus áldozata lesz. 



9. oldftL 
Wilsonnak nemeslelkiiBégét és jóhiszeműségét 
nem lehet letagadni, azonban könnyen megesik, 
hogy ő is áldozatául esik a kapitálista politi-
kának. 

A .Temps" szerint a béke egyedüli bizto-
sitéka a Népek Ligájában van. Ha ezt gerin-
cében eltörik, akkor más garanciák után kell 
nézni. (Adeverul.) 

Az angol sajtó Kossuth Lajos em-
lékét ünnepli. A 70 éves évforduló. 

A Daily Chronicie, Anglia egyik legtekin-
télyesebb lapja ünneplő megcmlekezést szentel 
Kossuth Lajosnak és a magyar szabadságharc 
eseményeinek. A nagy világlap igy ir a magyar 
események évfordulója  felöl: 

— Most hetven éve történt, hogy a magyar 
szabadsag bajnoka Oörgei világosi fegyverle-
tétele után Magyarorszagról elmenekült és 
Törökországban taláit egyidőre menhelyt, ahol 
több évig élt és szorob összeköttetesben alít 
a másik ezabadsághőssel, az olasz Mazzinivei. 

Kossuth Lajosnak, a sajtószabadság egyik 
legnagyobb és legelső elóharcosanak az oszt-
rák uralomtól három evi börtönt kellett elszen-
vednie, mivel a nemzetgyűlés tudósításait szer-
kesztette és a beszedeket leközölte. Méltó te-
hát arra, hogy mi, akik Kossuth Lajosnak lon-
doni nagyszerű szereplésekor előszűr közöltük 
cikkeit es beszédeit, megemlékezzünk a ma-
gyar nemzeti mozgalom 1848-as pénzügymi-
niszteréről, a világtörténelem egyik legnagyobu 
emberéről." 

A méhcsalád betelelése 
és téli élete. 

A méhészet sikere nagyon függ  a helyesen 
véghezvitt beteleléstől. Ez a következőképen 
eszköziendő. A méhkamarát a benne levő ie-
pektől es méhektől egészen kiüresítjük s ledu-
deszkákkal a költésfészektől  eizarjuk. A köl-
tésfószekben  levő lépeket is kiszedjük s egyen-
kint megvizsgáljuk. Kikeressük először azt a 
lépet, amelyiken az anya van s megvizsgáljuk, 
hogy ép állapotban van-e V Azután kiválaszt-
juk a fedett  tblcmézes lépőket és fülig  mézes, 
virágporos még fiasitáuos  lépeket s azonnal 
félretesszük  azokat, melyen sok hereselyt van, 
valamint azokat is, melyek már feketok  és 
szüksejtüek. Számba vesszük a népességit, 
hogy elég erós-e arra, hogy más csaladdal 
való egyesítés nélkül kiteleljen, vagyis vau-e 
annyi méh benne, hogy 10 lépet mindkét olda-
lán teljesen elfödjön  ? Ha az anya ép és elég 
potrohos, hozzáfogunk  a lépek berakásához és 
arra ügyelünk, hogy 6 teiemézes lep jöjjön a 
felső  sorba, másik 6 lép t. i. a főiig  mézes, 
fiasitásos  és virágporos lép^k az alsó sorba. 
Nagyon ügyelünk arra, kogy a berakot lépek 
között legyen az is, melyen az anya van. Ez-
után a kint maradt lépekről a méheket mind 
besöpörjük a többihez s az ablakot betűijük 
az utolsó lépig. A fedódes/kák  közül belülről 
a másodikat kicseréljük egy olyan fedódeszká-
val, melynek közepébe egy nyilas van, vagy 
amely nyiiás az itatóüveg alkalmazásúig egy-
előre egy éppen reáilló deazkácskával, elzárva 
marad. Ezután ha családjaink nem méliesház-
ban, hanem kint a szabadban, vagy nyiit me-
hesben telelnek, a mézkamarát, valamint a 
költésfészekuek  üregen maradt reszet szalmá-
val, Baijuval, száraz falevéllel  vagy kóccal jól 
kitömjük b az ajtót föltesszük.  Ha azouban 
zárt méhesünk van, elég ket ujjnyi vastagon 
ujságpapirost rakni a fedődeszkákra  s az abla-
kot is befödni  papirossal. Meg csak a ropüló-
nyilást kell a lyukacsos bádoglemezkének elé 
tolásával megBzükitenünk s ezzel a telelős 
munkáját befejeztük.  Ha az anya már öreg, 
gy enge és rossz tojó, elpusztíthatjuk s helyetie 

C S I K I L A P O R 
az anyanevelőből egy fiatal  erőteljes jó tojó 
anyát adunk a családnak. Ezt azonban csak 
az öreg anya elpusztítása után egy nap múlva 
tehetjük, midőn a méhek anyátlansagukat 
érezve,'már zugnak s akkor is csak anyaszok-
tatóba zárva adhatjuk be az uj anyát és csak 
egy vagy két nap múlva bocsátjuk szabadon, 
ha ugyan addig maguk a méhek ki nem sza-
badították. Ha a családnak a betelelés alkal-
mavái nem volna elegendő mézkészlete, a 
szükséges mennyiségű mézes lépet mas sala-
dtól ket elvenni, melynek fölöslege  van. Ha a 
betelelendő családaink között gyengék is vol-
nának, azok közül kettőt, sót néha hármat is 
egymással egyesíteni kell. Evégből először is 
az egyik család anyját, amelyik t, i. gyengébb, 
öregebb és rosszabb tojó elpusztítjuk s móze-
vel és tiasitásaval együtt átrakjuk az anyás 
csalad rostaszövettei elzárt mózkamarájába s 
estére, midőn már egyforma  szaguak lettek, 
összeeresztjük. Ket nap múlva a ket családot 
egészén össze lehet rakni és betelelni a költés-
füszekben  ep ugy, mintha egy család lenue. 
Az auyanevelöket telén at nem tarthatván meg, 
ezek nepessége a beieleles alkalmával szinten 
igen celszerüen fölhasználható  mas csaladok 
eiösitésere. 

Ha valameuüyi családunk be van telelve, 
uiézesiepeink egy részét eltesszük tartalékul az 
esetleg szükséges tavaszi etetésre, más rcszet 
pedig vagy mézeslep gyauant ertekesitjük, 
vagy pedig kipergetjük. A használhatatlan regi 
Irpeket kiolvasztjuk s a vinszt lepkuztaluk 
(muiépek) k eszi ţesere iöihaszuaijuk, vagy más-
képén ertekesitjük. 

KÜLOiN FELÉK. 
— A brassói fuguly  tisztek szabadon 

bocsájtasa. A roman hadügyminiszter Uras-
tóba enezeit. A togulytaborban mugahoz ke-
ié tie az üsezes íugaagbau levő magyar tisz-
teket es a következőket mondotta nekik: 

— .Egyenesen Szinajabul jöttem Oíelsegö 
asztmatol. Üdvözletet kuidi Öuokuok es a uiui 
szuitítusüapj.i aí^aiuutbol elrendelte a azuba-
uoubocaaia&ukat. Azt izeni, hogy akik a Ti-
szán muen laknak, azo* legyenek hu alatt-
valói s akik a Tiszán tul, azok jo szomszédai 

A vegieges szabadoubocaaiau azonban meg 
par napot igénybe vesz, ott keit maraduiok. 
Addig is uagyobo köuuyúesek történték hely-
zetükben. 

— Mégis osak a Friedrich-kormany, 
csekely vaitozassal. A kabinetaiakiiassai 
megbízott Eriedrich Istvau i,iehal nem Lo-
vászy) kormányai a következőkép aiakuotia 
meg: Elnök és belügy: Friedricn István; kül-
ügyminiszter Csáky Imre gróf,  volt követsegi 
tanacsos; földmivelesügyi  miniszter liubiuek 
Gyula; hadügy miuiazier Sohneizur tábornok; 
kozoktatasügyi miuiszu r Huszár Karoiy; igaz-
ságügyi Haloghy György; közegészségügyi 
Caillery András; propaganda miniazler Hallel 
István. Iparügyi miniszter Oau Daniel fém-
munkás. A kabinetben Szabó István kisgazda-
párti is reszt vesz. 

— Friedrich párisi követei A Parisba 
küldendő barom tagu bizottság ugy a Magyar-
országot erdekiő kérdesekrol, mim a kormány-
alakításról, úgyszintén a beketárgyaiáaok elő-
készítéséről tárgyalna. Hir szerint ennek a 
bizottságnak Teleky Pal gróf,  Tanczos Gábor 
tábornok és Varjassy Lajos dr. a szeg. di kor 
inány volt kereakedolomügyi minisztere lesz-
nek a tagjai. 

Irat m - hazaküldi a fogiyo 
kat. Olaízorszag a szövetséges kormányokkal 
e8yet,r ve szeptember ho folyamán  asüiaíeb 
hadifoglyokat  >i*=zaküd' ha jukba u a s i í e B 

35. Biám. 

_ A kisebbségek védelméről ssoló 
rendelkezés a legfőbb  tanaosban A Ma-
tin iri a • A legfelsőbb  tanacs elfogadta  a ki-
sebbségek különleges jogait biztosító ama szer-
ződéstervezeteket, melyeket egyreszrul a nagy-
hatalmaknak, másrészről Románianak es a 
csekszlovák államnak kell alairniok. E szer-
ződéseket ugyanaz a szellem hatja at, mim 
amiivet Lengyelország irt ala. Emlekezhetüuk 
rá irja a Matin, hogy Bratianu, m.kor Paris 
ból elutazott, kijelentette, hogy o a maga ré-
széről megtagadja a szerzödes alairasát. Ha 
telíát Koinánia vonakodnék alairasaval ellatm 
e megegyezést, más ddtgalt fogja  ez aktuai 
elvégezni. 

— Újra fölemelik  a vasúti jegyek 
arát. Kolozsvárról jelentik: Tudvalevő, hog) 
a vasúti jegyek árat augusztus hó elsejetui 
50 százalókkal fölemelték.  Biztos torrasbui 
nyert ertesülésüuk szerint a ju.iusi jegyara-
kat véve alapul, szeptember ho 1-tol nem 5U, 
hanem 100 százaiekos aiemeiést íuguaü eioioe 
léptetni. Tehát ameiy vaauti jegy ju.iuibau 10, 
augusztusban pedig 15 koiona volt, az szep-
tember 1-tol kezdve 20 korona luoz. 

— A szibériai hadifoglyok  helyzete 
rettenetes. Sziueiiaooi viaozaerkazeu tgy 
nemet ts egy osztrák voróokercszies imaa^m, 
akinek informacioi  alapjan a Vosaische Z-uuug 
cikket kozói a azibenai haditogiyok vigaszta-
lan heiyzulerói. E szerint a viszonyok biraima 
sok. A hadifoglyok  teleu fűtetlen  barakokban 
laknak, éle.uk rettenetes s ua nem kapnak 
rövidesen segitsegel, el lehelünk keszüive u 
legrosszabbra. Csupán az amerikai misszió la 
boraiban jok a viszonyok, ezek azonban az 
összba taoorukuak csupán ciciúyoszu roazet ké-
pezik. Ez íüo azenut luob mini 
katona vau szibériai hadiiugoa^uau, ezek kuzui 
szazutvenezer nemet. Az oioszok nem tesznek 
semniit a járványok ellen. (Jsupan a turnsm 
kerületben harmtuchelczer hadilogoiy üait meg 
ez ev tuiyamau. A hosazu evek azouvedcsei 
valamim a mar turneteticu leiienseg s^ainos 
embert uugyilkossagba, vagy őrületbe kergeieu. 
A legcuyseg, amelynek munkaereje a icgku-
lőmbuzobb alkalmakra igeuyoeveueio s igy 
megtelelő tizet^shez juthat, viszouyiag jobban 
ei. 

— Aa angol herceg. A „Daiiy Ahrrui" 
jeieuii: Azon üire&kcl szoaiben, hu^y az un^oi 
király oc.ţcse, Mkrquia uí Caiiibnu^L' szándé-
koznék elfogiaiui  Magyal ország troujat, a hi-
vatalos kuiok cal ólaiul bocáatuiUk ki. A ki 
ralyi herceg ea neje nyugodtan eiuek Luuduu 
frogmorci  paluiajukban. Ezidoszenut nem gun-
doluak tiunrajuiasra. A becsi „NationaiZeitung" 
jeientette, hogy a magyarorszagi munarcüista-
párt a magyar trónt felajanlotia  a volt Cam-
bridge lordjának, a hajdani Teck hercegnek. 

— iteszeu a szolnoki hid. A szoiuuki 
uagy vasúti hid helyreállítási munkamtai mar 
annyira ilore haladlak, hogy megtartottak az 
ÜÍSÓ probai. Egy vusuu szereiveny meni ke-
resztül a hidou. A teáerbirasi próbákat ezuun 
üartjak meg. 

— Nincs ellentűt az antaut aattoaiauia 
között. A Newjurk Heraid jelenii: Az üios 
Tanacs legutóbbi üleseu a roman eu bolgi.r 
helyzettel fogialkozou.  A romáu valuazjegyzek-
ben adott feleletre  nnzve a tanacs u Uoiuauia 
aitai is elfogadandó  fegyverszüneti  btatus ,4uü 
unit- áliaspontjára helyezkedett, azutau pedig 
a budapesti antant es romáu missziók jelente-
seit veitek tárgyalás ala. A tegnapi jdemesek 
szerint a románok a konferencia  bdeegyeze-
aere nem tartanak igényt, uogy egyeiore Buda 
pasieu maradhaasanak, — aót elhaiaroztak, 
bogy a roman csapatok sürgős kivouulasa 
Budapestről velük egyetértésben fog  megtör-
ténni. 

Előfizetőinkhea.  Kérjük előflaetólnket.  hogy 
a hátralékos előflBetési  dijakat h o n á n k posta-
fordultával  beküldeni eaíveakedjenek, merteUen-

e 8 e t b e n kénytelenek lesaünk a Caikl La-
pokat beaaüntetai éa a hátráléko. dijakat blroi 

a ton felhajtani. 
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— Elfogták  a Hargita haramiáit. A 
helybeli csendőrség felkéri  mindazokat, akiket 
a Hargitán rablók kiiosztottak, hogy panasz-
tétel és szembesítés végett a csendőrlaktanyá-
ban jelentkezzenek. 

— Beiratkozásoka tanítóképzőbe. A 
csikBomiy&i r. kath. tanitóképző-intézet igaz-
gatósága értesiti növendékeit, hogy a javító 
és magánvizsgálatok írásbeli része szeptember 
17-én és 18-án, szóbeli 19 én fog  megtartatni. 
A felvételek  és beirások szeptember 23-án és 
24-én lesznek. Szeptember 25-én Veni Sancte 
és ez előadások megkezdése. Fizetendő di-
jak: iskola fenntartási  dij havonkint 50 K, 
tandíj 80 K, egyéb járulékok 39 K. 

— Beirat&8ok a helybeli polgári 
leányiskolában. Szeptember hó 1 en javító 
és pótvizsgálatok. Szeptember hó 2, 3, 4. és 
5-én d. e. 9—12 ig, d. u. 3—5-ig beiratások. 
Szeptember bó 6-án délelőtt 8 órakor Veni 
Sancte, utána szabályok felolvasása,  órarend 
leiratasa és egyéb utasítások. Szeptember 7-én 
d. e. fél  10 órától d. u. 6 óráig félórai  fel-
váltassál szentsegiinádás. Szeptember hó 7-én 
fél  10 órakor szentmise hallgatás. Szeptember 
8-án d. e. 8 órakor a tanítás kezdete. Mind-
azok, kik esetleg idejében nem értesültek erről, 
folyó  hó 9—15-ig beiratkozhatuak. Az inter-
nálás is megnyílik; erről bővebb felvilágosí-
tással szolgál az ÍBkola igazgatósága. 

— Meghivó. A csiksomlyói műkedvelő 
ifjúság,  a csíkszeredai főgimnázium  szegény-
sorsú tanulóinak felsegélyezesere  1919. evi 
szeptember hó 13-an este a közaeghaza nagy-
termében Bzineiőadást, 14-éu este pedig szín-
előadással egybekötött tanc-estélyt rendez. 
Sziure kerül Kisfaludy  Károlynak „Csalódá-
sok* cimü 4 felvonásos  vígjátéka. Kezdete 
este 8 orakor. Tekintve a nemes calt, felül-
tizetéseket köszönettel fogad  a rendezöseg. 

— Borszék román kézen. Bortzékrói 
írják, hogy az ottani közbirtokosság turgyalast 
folytat  egy bukaresti érdekeltséggel a fürdó 
bérbeadása iránt. A kérdéses érdekeltség a 
bériét létrejötte esetén állítólag 30 miliiut fek-
tetne be a fürdő  felvirágoztatására. 

— A villany dragulasa. A Csíki Lapok 
mult heti szamáben egy olyan érielmü közle-
mény jelent meg, hogy az áramfogyasztásnak 
egysegarat a helybeli villaoyüzem azért emelte 
fel,  mert a nyersolajat nem szerezhette be 
közvetlenül. Ezzel Bzemben a polgármesteri 
hivatal kijelenti, hogy a szükséges nyersolaj 
közvetlenül a maximált árban bocsájiatott a 
villanytelep rendelkezésére. Kijelenti továbbá 
azt íb, hogy az ezzel kapcsolatos áratnfeleme 
lésről még hivatalosan tudomása nincsen, 
fiz  irányban a tárgyalások most folynak  és a 
polgármesteri hivatal egy esetleges árfeleme 
lés szükségességét belátva, ezt a lakosság ér-
dekeire való tekintettel fogja  a lehetőségig 
redukálni. Csíkszereda, 1919. szeptember 3. 

Polgármesteri hivatal. 
— Kik irnak a Magyar Szóban? A 

magyar irodalom ezidőszerint legkomolyabb 
és legtartalmasabb organutnában, mely a fő-
városi folyóiratok  hiányában egyedül képviseli 
a színvonalas belletrisztikat, e héten Oláh 
Gábor, Színi Lajos, Fáiffyné  Gulacsy Irón, 
Csermely Gyula, Fémes László, Bárd Oszkár 
és Tabéry Géza nevei szerepelnek. Valóságos 
irodalmi forrongást  idézett elő a folyóirat  10. 
számában az irodalom uj feladatairól  felvetett 
kérdés. Folyóiratok, politikai lapok kapták fol 
az e vezércikkben porondravetett dilemmát. 
A ma megjelenő Bzámaban Csermely Gyula! 
fűzi  észrevételeit a várható irányzatok kiala-
kulásából, mig as össsefoglaló  válasz a lap' 

legközelebbi számában Iát majd napvilágot. 
A ma megjelenő Magyar Szóban Oláh Gábor 
befejezi  Schakespeare-tanulmányát, Gulácsy 
Irén a budapesti kávéháztitánok egyik közis-
mert prepotens előkelőségéről irt pompás sza-
tírával szerepel, Fémes László Várady Zsig-
mondnak közli egy ismeretien naplójegyzetét, 
melyben e kiváló magyar közéleti nagyság 
előro sejteti tragikus végét. Tabéry Géza a 
szeptember elején megnyíló nagyváradi kép 
kiáliitással kapcsolatban Tibor F.rnőről és Ba-
rát Móricról ad kimerítő kritikát, Színi Lajos, 
a tősgyökeres székely iró három pompás köl-
teménye éfc  Bárd Oszkár Strindberg s Weinin-
ger emlékének szentelt verse avatják teljessé 
a kitűnő folyóiratot. 

Képesített zenetanitónő elmé-
let és zongorából magánórákat 
ad. Csikszereda, Apaffy  Mihály-
utca 33, emelet. 1-2 

— Magyar tannyelvű flu-  es női felső 
kereskedelmi iskola, valamint egy oves 
női kereskedelmi szaktanfolyam  nyílik 
meg folyó  évi október hó l ével Brassóban. 
Előjegyzések eszközöltetnek fzeptember  hó 
10-!g a rof.  lelkészi hivatalban, beiratkozások 
szeptember hó 26—30 fognak  tartami ugyan-
ott. Közelebbi felvilágosítást  ad a brassói ref. 
lelkészi hivatal. 

— Felülflzetes.  Dr. Szekeres József  plé-
bános a Móni sz-Egjlet minapi hangversenyére 
50 koronát felülfizetett.  A nemes adományért 
fogadja  az elnökség legmelegebb köszönetét. 

— Asszonyrablo haramiak. Mmosíorda-
és Csikmcgye határán rablók fosztogatnak. 
Amint most marosvásárhelyi tudósítónk jelenti, 
Maroshéviz—Borszék—Tölgyes között mintegy 
uegyventagu szervezett rablóbanda tartja &l-
landó rettegésben a lakosságot. A haramiák 
az országutakon garázdáikodnak, de be áto-
gátnak a falvakba  is és nem annyira p;nzre, 
mint ruhára és élelmiszerre utaznak és az 
utasoktól leginkább ezt szedik el. A havasok-
ban bujkáló és orozva lecsnpó szegénylegé-
nyeket, akiknek bünlistája maris jab-utekony, 
egész romantika veszi körül, umi onnan ered, 
hogy a szegény utasokat egyáltalában nem 
bántják és egyébként is lehet alkudni velük. 
Egy megtamadott postakocsival, amely 50000 
leit vitt, kiegyeztek 500 leiben. Ellenben el-
raboltak ós magukkal hurcoltak négy hollói 
székely asszonyt, a kikre azért volt szüksé-
gük, hogy főzzenek  és mossanak a banda-
tagjainak. A betyárromantika aligha fog  so-
káig tartani, mert a rablókat csendőrség és 
katonaság üldözi. Eddig négyet már elfogtak 
belőlük. 

Magántanulókat tanit áll 
Cini a kiadóhivatalban. 2 - 2 

J i Y O l H D A S Z T A p k Ó f l A K 
egy ügyes és értelmes flu, aki egy 
pár középiskolát végzett felvétetik 

Vákár k. könyvnyomdájában, Csíkszereda. 

Tisztelettel értesítem Cs ikszereda város 
és vidéke nagyérdemű közönségét, hogy 

MŰSZAKI GÉPMŰHELYEMBEN 
Kossuth Lajos-utoa 20. szám alatt az 
üzemet megkezdtem, hol minden e szak-
mába vágó munkákat a legpontosabban, a 
l e g s z o l i d a b b árak mellett elvállalok. Szives 
pártfogást  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

Kövér Sándor, Csíkszeredán. 
F a r e l v á g á s t benzin-motorral 1010. óvi 

szeptember hó 1-tól elvállalok. I 

E í i r c L e t é s . 
Az Alcsiki Mümalom és Villamosmü R.-T. 
Mümalma Csikszentmárton, 

1915. évi szeptember 16-től 
a kö?önség rendelkezésére áll. 

GYÁRT: I. minőségű finom  szitált lisz-
teket, dír;if,  zsemlekását, korpát, 
takarmány liszteket. :—: :—: 

VETŐMAGOT TISZTIT Triörőn. 

Házaknál lát vág és csépel motorral. 1— 

Zene-órákat adok 
kezdők és haladók részére. 
J^lanUeséBeket október l-ig, 
Apsffy-utCtt  14. 81*. alatti lakáso-
mon a délutáni órákban elfogadok, 

© í f e á a  M i k á l y , & 
Bal» é® ü©ae®Slgft©t  2&&tmagy&« 

l̂ fSIBlBI3lBlHÍBBáügll3lHl51IBlHl51l3lBl51lBl 

Eladó boros hordók 
200—600 L. űrtartalommal. 

É r t e k e z h e t n i özv. Szvoboda 
Józsefaénél,  Csikszeredában. 

3 - 3 

Meghívás. 
A „Hangya", a magyar gazdaszövet-

ség fogyasztási  és értékesítő szövetke-
zete kötelékébe tartozó Csikszentdomo-
kooi „Hangya" Fogyasztási és értéke-
sítő Szövetkezet 1919. évi október 
hó 19-én délután 2 órakor a község-
házánál évi rendes közgyűlést tart, 
melyre a tagok az alapszubaiyok 23. § a 
érteimében meghivatnak. Ha pedig a 
ragok keliő számban meg nem jelen 
nének, ugy az ujabb gyűlés október hó 
26-áu lesz megtartva, mely tekintet nél-
kül a csekély számú megjelentekre, hatá-
rozatképes lesz. 

N A P I R E N D : 
1. Műit évi üzleteredményről szóló 

jelentések tárgyalása. 
2. Zárszámadások megvizsgálása éa 

felmentveny  megadása. 
3. Mérleg megállapítása, 
4. Tiszta jövedelemről való rendeU 

kezés. 
5 Az igazgatóiig kiegészitése. 
0. Külügyu!ő-bizof,iság  választása. 
7. Netaiáni it>diívá!iy<k. 
1918. év december hó 31-én a tagok 

száma 388, üzletrészeseinek száma pe-
dig 484 volt: az év folyamán  belépett 
1 tag, 1 üzletrésszel. 

A felügyelő-bizottság  által megvizs-
gált évi mérleg a boli helyiségben kifüg-
gesztetett és mindenki által megtekint-
hető. 

Kelt Csikazentdomokos, 1919. évi 
augusztus hó 30-án. 

Az igazgatóság. 
Csikszentdomokosi „HANGYA" Fogyasz-

tási és Értékesítő Szövetkezet. 
Albert Ágoston, Kurkó Sándor, 

ig. tag. könyvelő. 
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FOGORVOS 
Rendel naponta délután 2—6 óráig. 

Csikszereda, Mikó-utoa 34. Bsám. 

3—61 

Hirdetmény. 
A Csíkszeredai Ipartestület saját ven-

déglője, illetve Kaszinójának kimérői 
állására pályázatot hirdet. Pályázati 
határidő 1919. évi szeptember hó 
20-ig. A vendéglős iparban szakavatott-
sággal biró egyének előnyben részesül-
nek. Feltételek az ipartestület elnök 
Bégénél naponta megtudhatók. 

A határidőn tul érkezett pályázatok 
nem lesznek figyelembe  véve. 

Csikszereda, 1919. évi szeptember 
hó 1 én. 

Biró József, 
1—2 ipt. elnök. 

Értesi tés! 
Q7ókol\iPQ Rpti erflélyrésn  üatorgyár r. t. ÖZtJKBiy eb neII Marosvásarlielv t, 
előnyösen ismert cég; intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségeben 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  25— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. = = 

I 
I 

Pályázati hirdetmény. 
A csikszentimrei róm. kath. kántor-

tanitói állásra 1919. évi szeptem 
ber lB-iki határidővel palyázai hirdet 
te tik. 

Javadalmazás: 
1. Természetbeni lakás, gazdasági 

épületek és konyhakert. 
2. 100 kalongya rozs és 80 kalongya 

zab kepe, 20 köbméter tűzifa,  stóla illet-
mény, melyeknek értéke dijlevél sze 
rint 837 korona és az ezt kiegészítő 
államsegély. 

Kötelességét az iskolaszék hatá-
rozza meg. 

Szabályszerűen felszerelt  kérvények 
Kovács Balázs plébános címére Cdik-
szentimrére küldendők. 

Személyei megjelenés foiyó  évi szép 
tember 21 én d. e. 11 órakor megtar-
tandó próbára kívánatos. Próbára jelent-
kezők útiköltségben nem részesülnek 

Róm. kath. iskolaszék. 2 - 2 

I FEPÉL-CSERÉP 
I-ső rendű anyagból 
készült, kapható 

Sárossy Gyula 
cement fedél-cserépgyáriban 

Gyimesbükkön (Csikmegye). 

Nyomatott Vákár U könyvnyomdájában, Ciikszsredábsa, 

Eladó épületes belsőségi 
Csíkszereda város mellett, a Ligaton, 
az udvarhelymegyei országút mentén, 
e g r y é p ü l e t e s "belsóeóg" , 
mely áll egy üzlethelyiség, 3 szoba, 
kamra, sütőház és gazdasági épületek-
ből, örök áron eladó. Értekezni lehet 
Rendi Mihálynéval, Csikszereda. 

1 - 2 

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet , gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá 
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitési anyagraktáraiból. 

57-
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FI1JBOROK 
u. m.: rizling, leányka, tra- I 
min, bakar, oportó stb. jutá- ig 
nyos áron kaphatók bármilyen i— 
nagy mennyiségben éa kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű I 

SZESZESITALOK, I 
,s| cognac és likőr is kicsiny-
n ben és nagyban. — A tisztelt I 
(a vevők becses pártfogását  kéri I 

| Neumann Benő Szászrégen. | 
tBllBWiai[BÍ5mlt^iaiMÍaiBaBBailBiMBllÍ 

Árverési hirdetmény. 
A csík inad ars si II. Rész 288 és 289. 

sz. tjkvekben A f  537, 538,539, 540a, 
540b, 541, 542. ursz. alatt foglalt,  mint-
egy 500 katasztrális holdat küevő 
„Térkő" nevü havasunkat, egy tömeg-
ben 1919. évi szeptember 28-án 
délelőtt 9 órakor, Csíkszeredában, a 
dr. Zakariás Manó ügyvéd irodájában 
megtartandó önkéntes árverés utján 
eiadjuk. 

Az árverési föltételek  Csíkszeredá-
ban Fejér Sándor ny. alispán és dr. 
Zakariás Manó ügyvédnél bármikor meg 
tekinthetők. 

Csikszereda, 1919. évi augusztus 
hó 29-én. 
2-2 Száva Istvánné örökösei. 

C s é p l ő q é p t u l a j d o n o s o k f i g y e l m é b e 

bármily mennyiségben, jutányos ar 
mellett beszerezhető :—: :—: 

"VéJsá , rXj . -ü .z l©tó"ben . Csikszereda. 

Lófogatos  csövestengeri darálók 
Sack-rendszerü kisebb ekék g 

6 sz. váltóekók X 
fagerendelyü  skék % 

2 és 3 tagu boronák | | 
répavágók 

szecskavágók és 2 
kézi morzsolék | | 

nagy raktára g 
8 Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja S 
2 Sepsiszentgyörgy. 8-io a 

Bor nagyban és kicsinyben. 
Kicsinyben 1 liter 12 korona, 

nagybani vételnél árkedvezmény, 
Karda Gyulánál, Csíkszeredán. 

Árverési hirdetmény. 
A Csíkszeredában, H-irgita utca 3. 

saám alaft  lövő épületes belsőségemet 
1919. évi szeptember hó 14-én 
délután 3 órakor, a dr. Kovács Albert; 
ügyvéd irodájában megtartandó nyilvá-
nos árverésen e ladom. 

Kikiáltási ár 85.000 koroua. 
Árverési feltételek  megtekinthetők 

dr. Kovács Albert ügyvéd irodájában. 
2-2 Dr. Fe je r István. 

Teljes ellátásba 
II—IV. gimnazista fiuk  felvétetnek. 
Özv. Bartha Istvánné Csiksze-

reda, Kossuth Lajos ut 51. szám. i— 2 

^ nagyobb mennyiségű 
_boroö 6—700 literesek 

és szeszes italos 
25—200 litree 
C i m a islad-ólii-srataVban. i-e 

Uj gépjavító- és szerelö-mühely! 
Van szerencsém a t. közönaég tudomására hozni, hogy a líanz-
féln  villamos cégtől kiléptem s Csíkszeredában a Miké utca 16. sz. a. 
(Szabó Fersnc ur házában) egy mai kor igényeinek megfelelő 

Géplakatos és gépjavitó műhelyt 
létesitettsm, hol elvállalok minden e szakmába vágó munkát, va-
lamint vlzvszeték, szivattyúk javítását, fürdőszoba  berendezés ké-
szítését és minosnnemü mechanikai munkát, a legszolidabb árak 
mellett. — Szíves pártfogásukat  kérve, vagyok kiváló tisztelettel 

Kürthy Lajos gépész és géplakatos 
C s í k s z e r e d a , ZkCHcó-ntca IG. s z á m a l a t t . 

Cwzurst: Comanlelu. 




