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lv£illió 
bajjal Híenvedé^i-I kelictt l»;egkllx-
tl'Mii emberiségn? k, amig a habom 
urüieíeból ki vergődött a l> -k" reményei 
nek partjára. Ez a part, is nagyou kü-
lönböző az ügye3 nemzetek iá ni. 
Némelyiknek boldog rév, de a nemzetek 
nagy tömegének a b>ke partja Cüak 
• iiitiyit; jelent, mint valamely kopár szir r 
a hajótörés után- H wiukoz isbíiti elcsi-
gázva, vérUnkvesstetten én kimerülten 
nézünk szét, erről a partról a vilă-t; négy 
tája fel'.1,  meiyik irányból f»  nylik íVL-n'* 
a bi'.trtfú  jövendő sudara? 

Kgyelőre uiesg tovább foiyiK  a wg-
fcszitett  kíi/.ködés. A kilökődés íuindon:'!'».-
Mindennapi éU-rUnk-'rt. gazdasagunkért, 
iparunkért, létünkért. Töüí-'mií'.mí'Ií aka 
dályt Ah gátat kt-il iegyőz-riiini--, hogy 
valamennyire ím érvényestlltsi tudjunk. 
Más. boldogabb t*a/<ia:iági Ik* yzeibeu 
levő xiomss.-ţ:tik egyeben cs legfőbb  kő 
telessége az európai koncert mai zlir 
/.avarában, hogy do'gozzók. Ma u pro-
dukció, a munka a legn.igyobb éa a» 
egyeilen kuHurfegyver.  llis::e?> n !ii>i-
á̂nuH ember gazdasági óii'íUf  íí olyan 

a inni világban, hogy a le<:n-igy obb va-
gyonok is fcimerfllii'»k  ós biztos inggel 
hűtési bázist csak a munkákéiért ud. 

Az a gazdag ember, aki nws. csak 
vagyonából él, nagyon hamar arra ébred 
iVI, hogy elszegényedett. l"v van ez a 
nemzetek történetében i;). Gyermek 
korunkban csodás legendákat hullottunk 
HiV'üsia gazdagságáról és a török szül 
ián kincseiről. Ma tudjuk*, hogy ezek 
szegény, nyomorult államok. Volt ugyan 
kincsük, de közben nem dolgoztak Bem-
mi', elmaradtak az iparüző. kereskedő, 
dolgozó nyugati nagy nemzetek soha ki 
nem apadó gazdagsága mögött. A há-
ború hihetetlen destrukciót, unyagpazar-
lást és céltalan pusztítás!; okozott. I)e 
egyotleu országot sem lehetett ugy le-
koppasztani, hogy munkával igen rövid 
idő alatt helyre ne jöhessen. 

A nemzetközi nagyságnak egyik té 
nyezője volt a harctéri győzelem, a 
másik tényezőt még módjában áll min 
den nemzetnek elérnie. Svájc, Belgium 
és Hollandia szilárd anyagi helyzete, 
gazdasága nem az Úristentől kapott pri 
vilégium; azokat maguk érték el fáradt 
ságos munkájukkal, kultúrájúkkal. Meg-
mutatták azt, hogy nem kell nagyhata 
lomnak, nagy államnak lenni ahhoz, 
hogy egy állam felvirulhasson.  Hadse-
regek es );_yózel.'iie;i haditettek neliü: 
ÍB lehet gyö/.iídelme.iked'ií a civilizál! 
államok civilizált versenyében. 

Elfogott rablóbanda. 
A borszéki havasok utonállói kö 
zül negyvenet letartóztattak és 

Marosvásárhelyre vittek. 
A Borszék - -Tölgyes közölt. ^ ;>r 

dálkodő rablóbanda í'osztoga^ai és iii 
dözéséről ni:'ţr többször :»dMink hirt. A 
iiagy.számu rablóbanda, mely az egesz 
vidéket rettegésben trirtoifa  s amely 
Aililólag gépfegyverrel  ig fel  volt sze-
relve,' legutóbb Borszékon Kamenicky 
báuyahivatalnokoc 'foszlottá  ki. K rab'ás 
után, amelyei bekoimo;- ott  arccal !,•(>vet-
tek el, busz Tájiját fogták  el a bandé 
uak óh most ujabban negyven rabló*, 
sikerül', ártalmatlanná tenni. 

A hidegebb idők beálltává! ugyanis 
a rablóbanda tiilqyomóré.;d>en maroti-
hévizi tagjái nx'gjunva a cigányéiért, 
lassanként, ha/aszöl-desíek faiujokba, 
ahová fegyvereiket  is mâ ukkul Ilonák 
A m^roíhévizi ej"n<lörőíM lr'rt szerzett 
;t fainei  él"! tűzhelyéhez visszalopod 
zoít. zaiványokról és a mnU hét pernek 
szomba'ján O.wt'ugdosta őket, lefog-
lalva fegyverüket  is. Sxombaf  é j jbe -
szállították a rablókat, kik ktfzöit  asszo 
nyok is voltak, Marosvásárhelyre a 
csendörlaktanyápi. A banda vezéré', aki 
útközben szökést kisén lt meg, '.a-ra 
verve n:,gy csnndőr őrizte, de voltak 
nemcsak asszonyok, de i-g.;s2(-.íi fi  a'a! 
suhancok és aggastynuo'-. ia, akiknek 
büniajsiroma rendkívül nagy ós váíto-

A Csík- és lJdvarhe!ymei>ye hava 
saibai) bujkáló hfcr.nmiák»t  a cseiidőrség 
nagy eréllyel nyomozza tovább. 

Andrássy Tiszáról. 
Gróf  Andrássy (íyula h Pes'er L'oyd 

október 26 iki számában cikket írt az 
osztrák vörös könyv adatairól s azok 
tanulságáról. A cikkben iöbbek között 
a következők állanak: 

„Ma tudjuk, hogy valamennyi fele-
lős tényező köxött Ti'szu volt a leg-
békésebb. Kgyedül Tisza képviselte 
azt a felfogást,  hogy a háborút nem 
kell okvetlenül felidézni,  beérhetjük 
diplomáciai eredménnyel is. 

— Tisza István Magyarország nevé-
ben beszólt. 0 összekötötte Magyar 
országot a béke ügyével. Ezért utó 
la? is hálásak akarunk neki lenni 
Mivel m »ary:»r kezek, havuí-rság í\s 
rágalom hatána kövelkczíeben, meg 
ölték öt a zord terror idején, most 

kHsX'-r-s; ii !-.ö'fleHségünk  n»*ki ígaz-
HiUíot sKolgKlliUni. Megküiöuböz*etelt 
orönim,.| fc'je:  item most, ezt a kőte-
i'v-s'-gí'i ii, akint-k ogynémeíy ke-
fíh'ny  csaf-á*'.  kcííeM vívnom ellene. 
Fejt.pget.»:seimr-t egy olyan igazság 

n!«k a liangsulyozá^Kval végzem, a 
mo!yel Tisza, ha élne, mindennél 
löblvie becsiliütí: azzal a megáliapi-
fán8fil,  hogy Tisza Istváu akkori vi-
Sioiki'dciiével üdvös dolgot cselekedett 
nem/i u: számára. 

K ÍJ LÖN KliUO K. 
— Itoman képviselőválasztások. A 

LírnsMili ií) in!'sji,;onő S/!-;'•!y Hii hp irja, hogy 
:i csikszrrtMlai v,>!.'szi.()l;criil(íiheu lÍHea Aurél, 
a karczfiilvibnn  dr. Prekup Hmil, a tölgyesiben 
Teszlov.-'in Okh'ivián lépnek f«l  képviselőjelöl-
•«knek. A "yi'i-gyóaze'timiklési kerület jelöltjét 
n«'V!'Z-tt l;>p Ecm kiizii. Krte-tiilésihik szerint 

CHÍ».s/.̂ ri'ilai választókcM'ület, 1H5 masryar vá-
la-ztója di' l'iaco il-jzsc-f  vieomtfí  fazda^ági 
1'elü.iyciői!t'iv ajrinlta fel  a ji-liiltséget ki, ;>zt 
i»ifo»-«di:»,  a j; !ö!t«>'gtől azonban 'Midig isme-
ret oKliól Iv-gnapi napon visszalépett. 
KgVt:l.k«;iit váriiingyi'iikben ««ridi'ig aenunifélfí 
válasz';'isi mnzgaiom nein észlelhető. A kép-
viselőválasztások november 2-ára, a szenáto-
ruk vál iszt:'is.-í november 7-ére van ki:iwve. 

Halálozás. Özv. Csá z.'ir Józsi fné  aziil. 
Lázár Mária 82 év^s koráhsn október hó líO-án 
iuf;ţh:dr.  Kihunyt vallá.soí élf't  mifitakcpe  és 
szék'S kulidéi tiaztelt. és nasyrabeesalt volt. 
Császár .Jolán esikszeredai polgári leányiskolái 
igazgató édesanyját vesztette el benne. Halá-
lát kivliiü kiterjeiU rokouság gyászolja. T«me-
té.-ii; olcióber hó 22 én dólu'áu 3 orakor igen 
nagy részvét mei lett meut végbe. A család az 
alábbi gyá-zjelenté.st. adta ki: „Alulírottak mély 
fájdalommal  jeh ntjük, hogy szeretett jó édes 
anyánk, nagyanyánk, testvérünk özv. Csász-'r 
.Józsi-fűé  szii1. Lázár Mária 82 éves korában, 
önfeláldozó  vallásos életéüek méltó befejezése-
képpen buzgó imával ajkán az Ur akaratában 
való teljes megnyugvással csendesen elaludt. 
Drága halottunk földi  maradványait folyó  év 
október hó 22 én délután il órakor, róm. kath. 
szertartással, a csikszeredai temetőbe fogjuk 
elhelyezni. Lelkéért a szentmise-áldozatot 1919. 
óvi október hó 23-án reggei S órakor, mutat-
juk be az egek Urának. Az örök boldogság 
honában várja szeretteit a viszontlátásra! Csik-
szereda, 1919. évi október 20 án. Özv. László 
Dénetné Császár Aranka. P. Vajna Kálmán és 
neje Császár Margit, Ádiiu József  és neje 
Császár Ilona, Császár Béla és neje Henter 
Juliska, Császár Jolán, Csá-zár Károly és neje 
Sz;ibó l'unka, Császár Divid gyermekt-i é.H uno-
kái. ()<v. Nóvák Jáno-né Lázár Margit, Lázár 
Gergely testvérei.' 



od C S I K I L A P O K . ám. 
— Házasságok. Szabó Éviké Kecskemét-

ről Élthes János poBta és távirda segédellenőr 
Csikszereda; és Borbély Oizella Tiszafóídvár-
ról Péter János posta és távirda segédtiszt 
CsikBzereda jegyesek. 

— Uj magyar lap Brassóban. Brassó-
ban október 18-án uj magyar lap indult meg 
„Bzékely Hirlap* címmel. Az uj lap a nemze-
tek közötti kiegyenlítődést irta zászlójára. A 
lap szükségét érezte már a 4 ik számban nyiit 
kérést intézni a nagyszebeni román kormányzó-
tanács elnökéhez, melyben annak kijelentését 
kéri, hogy a lap a kormányzótanácsnak nem 
megfizetett  lapja. 

— Az antant budapesti legfőbb  kép-
viselője. A párisi legfőbb  tanács Clerket ne-
vezte ki magyarországi legfőbb  képviselőjének, 
ki már Budapestre érkezett a helyzet tanul-
mányozása végett. 

— Az osztrákok a magyarok ellen. 
Az osztrákok panaszkodnak Magyarország azon 
intézkedése ellen, mely szerint minden behú-
zott áruért behozatali dijat kell fizetni.  — Az 
osztrákok ugy látszik, hogy még a régi illú-
zióban élnek. 

— A pesti újságírás. Budapesten csak-
nem kivétel nélkül újból megjelentek u régi 
lapok, melyek mellett uj lap isi iiulul t meg 
bőven. A lapok román katonai cenzura alá 
eduek épp ugy, mint Erdélyben. Az újságok-
ban ott HÍUCS sokkal több, mint az erdélyi 
sajtóbau. A hirek jórébzben ott is megbízha-
tatlanok és kevesetmondók, tartalouiszegciiyek. 
Egyébként Budapesten kezd a normális elet, 
helyreállani. Az emberek dolguk után Iáinak, 
bőt mar nagytoniegek vesznek részt a káposz-
lásmegyeri lóversenyeken is, ahol a gyepen 
épp fat  Boroevic és Hohr rniut azelőtt. 
Boroevic első volt a célkarikáuál, Kohr :i má-
sodik. Ha igaz 1? 

— Adakozás. András Uyárfas  csiktaplo-
czai lakos a caiksoiulyúi árva- és szeretet-
bázuak 100 koronát adományozott. Fogadja a 
nemeaszivü adakozó az árvaház főnökségének 
meleg köszöuetét. 

— Szüreti mulatság. A csíkszeredai ipar 
testület a mult hét szombatján tartotta meg 
a Vigadóban saját pénztára javára rendezett 
szüreti mulatságát. Az estélyen résztvett vá-
rosunk közönsége a társadalom minden réte-
géből ugy, bogy a Vigadó alig volt képes be 
fogadni  a tömeges résztvevőket. Az estély 
ugy anyagilag, mint erkölcsileg a iegléuyesobb 
sikerlllt. A rendezés fáradságos  munkájáért 
elismerés illeti Biró József  ipartestületi elnö-
köt és Ádám Józsefet.  Értesülésünk szerint az 
eBtély bevétele mintegy 7000 korona, melyből 
körülbelül 2000 korona li-zta jövedelem jut 
az ipartestületnek. 

— Kolozsvárra megérkeztek az ame-
rikai cipők. A mult héten megkezdődött a 
Kolozsvárra érkezett két vviggon amerikai 
cipó kiárusítása. A közönség valósággal meg-
rohanta Karkas Ignác és Heller üzleteit, ahol 
a cipőket jegy nélkül 300— 300 koronáért áru-
sították, ami a inai árakkal szemben igen ol 
csónak mondható. A cipók elsőrendű gyártraá 
nyok voltak. Hir szerint további s-zál itmányok 
már legközelebb várhatók. Hogy C-ikba jul-e 
belőlük, arról nom beszél bájos polgártárs-
nőnk, aki ezt a biztató hirt hozta Kolozsvár-
ról. Az amerikai cipők érkezése a cipőiparban 
már eddig is áresést idézett elő, igy remél-
hetjük, hogy nemsokára az 5—(i00 koronás 
cipők helyett mi is 300 koronás cipőkben fo-
guuk járni. 

— Nikolaj Nikolajevios Oroszország 
oárja. Helsingfursból  jelentik a Reuter Ugy 
nökBégnbk, hogy Judenits tábornokot a bevo-

nulásakor, a szentpéterváriak leírhatatlan 
örömmel és lelkesedéssel fogadták.  Öregek, 
fiatalok,  nők, férfiak  hangos Bírásban- törtek 
ki örömükben. A tömeg óriási menetté verő-
dött össze, melynek élén Nikolaj Nikolajevios 
képét vitték, azzal a felirattal:  Éljen Nikolaj 
Nikolajevics a minden oroszok cárja! 

Néhány óra múlva a nagyherceg egy tiszti 
küldöttség élén vonult be a fővárosba  és Ju-
denits tábornok az egész orosz nép nevében 
cárrá kiá'totta ki. Nikolajevics kijelentette, 
hogy a cári koronát elfogadja  és minden ere-
jét a nagy orosz nemzet szo'gálatának szen-
teli, hogy Oroszországot ismét naggyá ós ha-
talmassá tegye. 

— A tévedésből kifizetett  10.000 K. 
Az alábbi levelet vettük: ,Nagyságos Dr. Klt-
hes Gyula urnák Csikszereda. Tisztelettel alul-
írott a következő kéréssel fordulok  Nagyságos 
Szerkesztő úrhoz: Csíkszeredában általánosan 
elterjedt az a hir, hogy a mult évi december 
hó 30 án tévesen kifizetett  10.000 koronát 
megkaptam, illetve az a becsületes atyafi,  aki 
e'viite, visszahozta volna. Sajpos, ez a híresz-
telés alaptalan, mert a folyó  hóban törlesztet-
tem egy bizonyos részét az itteni Agrár Taka-
rékpénztárnál. Méltóztassék becses lapjában 
közzétenni, hogy még ez idő szerint az ÖSSZH-
get nem hozták vissza. N-.igyou szépen meg-
köszönném, ha a hiresztelők személyenként 
1000—1000 koronát összegyüjtenének és igy 
szépen kikerülőé a lO.oOO korona. Vagyok 
Nagyságos Szerkesztő urnák igaz bive t-s alá-
zaton szolgája: (jyergyóa/entiniklÖH, 1919. évi 
október hó 13 án. Ferenczy Dénes állaim-pénz-
tári főtanácsos.'  Az állainépénztári főtanácsos 
ur kérése igen hu'ycs. Magunk részéről is kér-
jük a hirterjesztőket, hogy a valójában vissza 
nem tiíriilt 10.000 koronát rázzák ki zsebükből. 

— A „Gyergyói Árvaház*-at a tevékeny 
felebaráti  szeretet hozta létre 191 (J. évi május 
hó 1-éu és ez tartja fenn  most is 54 többnyire 
hadi árvával, 4 felügyelő  félsz  !»áló személy-
zettel. Az évi költsé» 1)0,000 (hatvanezer) lv., 
mely Összeg elötrein'é.sénél más alapok nem 
ii"in állanak a rendelkezésre, mint a keresztény 
felebaráti  szeretet é.s a társadalom érző szive. 
L'jabb adományok a nemes célra: 1. Szabó 
liyörgy fó:-sp.  pleb. 1000 K , 1 ti véka burgonya, 
2 véka árpa, 1 véka gyümölcs, 2 kendő. 2. 
l'uskás 1-tván a (íyergyói Bank vezm igazga-
tójának gyűjtése a vállalatoktól: 1850 K. 3. A 
gyergyósz üitmíklósi polgári iskolai növendé-
kek Mária Kongregációjának gyűjtése a város-
bau-. ti89'2G K., 91 és fél  véka krumpli, 15 
véka gabona, ruhák stb. összesen 2400 kor. 
értékben. 4. Ugyan ennek gyűjtése Tekerőpa-
takon: 127 K., 43 véka burgODya, 4 véka 
«abona stb., össze-eu 950 kor. értékben. Isten 
fizesse  tnegl A többi gyergyói faluban  most 
folyó  gyűjtés eredménye elé a legjobb remé-
nyekkel nézünk. 

— Elkészült a magyar béke. Bécs, okt. 
20. A Neue Kreie l'resse ántánt körökből ugy 
értesül, hogy a párisi legfőbb  tanács legutóbbi 
ülésében beható vizsgálat alá vette Cierk követ 
nek tárgyalásairól és a magyarországi helyzet-
ről szóló jelentését. A jelentés egyes részletei-
nek kiegészítéséül Saint Aulaire márki jelen-
tését is várják, aki a minap ismét Budapesten 
időzött és a magyar politikai helyzetről kime-
rítően tájékozódott. A legfőbb  tanácsnak Ma-
gyarországra vonatkozó dön'ése minden való-
színűség szerint rövid időn be.ül megtörténik. 
A magyar békeszerződést már főbb  pontjaiban 
kidolgozták s készen van a magyar küldöttség 
elé való felterjesztésre. 

— A bánáti sváb gyermekek iskolá 
zása. Zahn Ftiiöp, a sváb néppárt titkára egy 

hírlapi cikkében statisztikai adatokkal kimutatta, 
hogy a Temesvárott levő ötezer sváb gyermek 
közül csak háromszász iratkozott be a sváb 
iskolákba, a többi mind a magyar iskolákba 
vétette fel  magát. 

— Mezőgazdasági felügyelők  kineve-
zése. A román kormányzótanács földmivelés-
ügyi és kereskedelemügyi olytálya Brassó, 
Háromszék és Csikvármegye részére Colbazi 
Szevert Brassószókhellyel, Marostordavármegy e 
részére Buzea Istvánt Marosvásárhely szék 
hellyel mezőgazdasági felügyelőkké  nevezieki. 

— Aki visszaadja az elvesztett ifjú 
ságot. Serge Voronov párisi orvos labora 
toriumi vizsgálódásai alapján megállapította, 
hogy azok a vén ko.>ok és juhok, melyeket ő 
bizonyos miriggyel beoltott, megfiatalodtak  és 
megerősödtek. Ha az öreg embert egy majuui 
mirigyével beoltják, ez is meg fog  liatalodni. 

K Ö Z O A Z I) A S A (i. 
A méhészeti ipar fellendülése. 

Méztészta Csíkszeredán. 
(ial Imre székelyudvurhelyi méhészeti fö |. 

ügyelő, a XII. méhészeti kerület vezetője már 
kezdetben nagy súlyt helyezett arra, hog\ 
Háromszék, Udvarhely és ('-ik virágzó rnéhe-
szete nyomán a nemzetgazdasági szempontbol 
atiu\ira fontos  méhészeti ipar i-< felleudüljün. 

lvzd- luényezésóre és agitációjára a barom 
vármegye Méhész-Etfy  létei közüli u!y eiteliuii 
megalhpod n jött létre, hogy Udvarhely inéz-
tesztát, Háromszék viaszt, illetve mttlépet, 
ennek keretében Erdővidek (Bttrói) kasokat e-i 
(N.ik kapturakat nagyban állit e <>. Mindhárom 
nemben ol) nagy volt a szükséglet, hogy au 
nak kielégítésére szervezettség nélkül goudolni 
sem lehetett. 

Az augusztusban kötött megállapodások 
eredményeként közölhetjük, hogy a méztészla-
gyár Udvarhelyen, mint haziipir. mar mükii 
dik és készítményei több vármegye nagyobb 
városaiba, d-ö.sorban a Méhész-Egyletek sz?k 
helyeire megérkeztek. Csíkszeredába jövő bel 
folyamán  nagyobb szállítmány érkezik és al 
landóan kapható ICKZ Biró Józsefnél,  az egylet 
titkáránál. A méztészlákat ugy minőség, mint 
árak tekintetében a közönség figyelmébe  ajánl 
juk. Közöinégüuk egy része résztvett a (iái 
Imre felügyolő  által rendezett méziésztasülo 
tanfolyamon,  melynek soráu a méziészta ké-
szítésről és annak kitűnőségéről alapos tájé-
kozást szerzett. 

A kaptárak gyártása novemberben Csik 
szeiedán is megkezdődik. Egyelőre 4Ü keretes 
hármas és egyes országos, valamint 30 kere-
tes Boczonádi egyes kaptárakat állítanak eló 
méhészeti segédeszközökkel együtt. Megren-
delésre azonban inás tipuaii k.iptárakat is ke 
sziteuek. Minthogy a legtökéletesebb gépek 
állanak rendelkezésre, az előállítás oly mérvű 
lesz, hogy bármely szükségletet gyorsan kielé-
gítenek. A kaptárak minősége jobb és áruk 
o'csóbb lesz, mint a ma forgalomba  levőké. 
A kaptárak megrendelését vagy előjegyzését 
az egylet vezetőségénél már most ajánljuk 
méhészeink figyelmébe,  mert a kaptárak a téli 
olcsóbb munkaerő alkalmazásával jóval keve-
sebbe kerülnek, miut tavasszal vagy nyáron. 

A mülépek előállítása Háromszéken szin-
tén megindul és a tél folyamáu  a három vár 
megye szükséglete fedezhető  lesz. 

üál Imre felUgyelő  eredményes akcióját 
örömmel Üdvözöljük, mert biztosak vagyunk 
abban, .hogy a méhészet ós mellékipirágii 
erős fellendülésnek  indulnak és a leg;ökelotö 
Bebb, modern alapra leszntk fektetve. 



42. Mám. C S I K I L A P O K 3-ik oldal. 

A román katonai paranosnokaág rendeletere 
köiöljúk: 

5245 száinu Körrendelet. 
Az 11)19. évi 3. száraii rendelet, mely május 

hónapiul módosíttatott éa amely a po'gári sze-
mélyeknél talált fegyverekre  és muníciókra 
vonatkozik, teljes hatályában fennáll. 

a) Szigorúan tilos ló és o'dalfegyvereknek 
(kard, szurony stb.) hordása és megtartása, 
valamint lőszer és robbanó anyagoké is, bár-
minő legyen is az (töltény, dinamit, ekrazit, 
kézigránát stb.) 

In Akik ilyen fegyverek  és löszerek birto-
kában vannak, kötelesek ezeket a legközelebbi 
katonai parancsnokságnál ogy átvételi elismer-
vény ellenében beszolgáltatni. 

ei Az a) és b) alatti rendelkezéseknek végre 
nem hajtása esetén, u*y a bűnösök, mint azok. 
akiknek tudomásuk van a dolgokról, de azt be 
nem jelentik, 10 évig terjedhető fegyházzal  i's 
ÍO.IIOO lei pénzbüntetéssel büntettetnek. 

Tekintettel arra, hogy egyes helyeken még 
vannak fegyverek  és löszerek olyan fzemé'yek-
nel, akik azt állítják, hogy nem volt tudomá-
suk a 3. számú rendeletbuu előírtukról, az 
ostromállapotról szóló törvény 6. $ a alapján 

r © xi d. © I j \ i Í r : 
1. 1919. évi október hó 30-ig a végső batár 

idő, mely alatt ezen rendelet előírásának ele 
icnt kell teuui. 

2. A helyőrség parancsnokai, a térpnrancs-
noksügok, a csendőrök én a közhatalom egyeli 
közegei összeszedik azok fegyvereit,  akinek 
eddig külön fegyverviselési  engedélyük volt. 

Mindazok, akik jelenleg közérdekből járnak 
légy vetrei (rendőrség, erdő és mezőőrök !4b.> 
és azok kiknek magánérdekből jeleiiieg kűiön 
fegyverviselési  engedélyük van, akár kaionai 
akár polgári hatóságok tói. vagy a felügyeleti 
zutia praetorától átvizsgálás végett kötelesek 
:iiukat beszolgáltatni. 

A lérparaui'suokságok és a csendőri kerü-
letek kimutatásokban elleuőrzik e/.eket az en-
gedélyeket. Minden esetben kitüntetendő: 

a a fegyverviselésre  jogosulnak neve és 
Vrzeték ueve, 

b az ok, mely miatt a engedély k< ret'tt, 
c vájjon ezen okok ma is fennállanak, 
d ki adta ki az engedélyt es mikor, 
ej a űrparancsnokság véleménye <a csendőr 

parancsnokság*-). meddig jogosult a kérelem. 
Ezek a kimutatások valamenui engedélylyel 

okt. 25 ig a zónához küzldendők be 
Minden engedélyre a prefektus  külön véle-

ménye vezetendő rá ivájjon feltétlen  szüksé-
gesnek tartja-e, hogy az érdekeltnek egedélye 
legyen) és hogy az állambiztonságra nezve nem 
veszélyes. 

(Kolyt. köv.) 

Bérbe veszek egy jó karban levő 
használt zongorát. Cim a ki 
adóhivatalban megtudható. 

Egy szobás lakás Csíkszeredán 
felügyelet  ellenében kiadó. — 
Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó Csíkszeredában, Szentlélek u'ca 
2. szám alatt egy jó kaiban levő 
gyapjúfesüló-gép  gyapjutépő-
vel es egy ideál benzinmotor 
teljes felszereléssel.  3—3 
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Cin  A k e g y teljesen jó korban 
r I f i  11II levő kitűnő hangú acól-

szerkezetű keresethuros 

RÖYID ZONGORA. 
Cim a kiadóhivatalban. 

• 
• 

K©i©a©k m e g v é t e l i © k a a e m i l t 

cipö-krémes dobozokat vagy 
ÜTegeket, — Cím a kiudóhivata'ban. 

• g i á l f B Q m  B x . X 

ţ FOGORVOS P 
^ Rendel naponta délután 2—6 oraig. f 
ţ Csikszereda, Mikó-utca 34. szám F 

Az Alcsiki Mümalom és Villamosmű 
Részvénytársaság M Ü M A L M A 

Csikszentmártonon = = 
a kö/öris'g rendelkezés* ir Ali. 

GYÁRT: I. mitiöségll finom  hxíiÂ t üsz-
ti-kct, dar'it, íwmiekásá!. korpái, 
takarmány liszteket. :—: : —. 

VETŐMAGOT TISZTIT Triörön. 
Hazakual lát vág és csépel motorral. 

8 IK 

Veszek Sack-féle ekét és boronát. 
<3ixa ft  k i a d ó M v s t a l k f t a , 
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'i'iKzti-K-1 lin/,..... jiit-rMH U 1 , s . , r ; l n t ; v „ 
IiüIvIh-Ií mini m viiii'-ki k'>z<>nség-
nek. Iiufţy  Huknresl Imi liii/.íitérve. 
Csíkszeredában Apnffl  Mihály 
utoa 20. szám alati, u inni km 

igényeinek teljesen megfelelő 

• C I P É S Z 
+ MŰHELYT 
reiulu/tem he, luil el vállalok zsevró, 
l>ox, 1)0rjti, vászon ÓM sziues hőrök-
liől uj cipők pontos ÓH csínostul 
való készítését, varvii is, valamint 
javításokat is verseny árak mclletl. 
Célom nz, hogy a legjobb anyagból 
jó és tartós munkáimmal nz igen 
tisztelt megrendelőim hi/.nlmăl, n le-
hető legkényesebb igényeknek meg-
felelően  megnyorjcin. Szívós párt-
fogást  kérve, iminiilok tisztelettel 

Sántha Rudolf, cipészuiester. 
A? Ipartestülettel szemben. 

2 - 3 
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Hirdetmény. 

Tudomására hozom a város énlekelt küzíiiisépé-
nek, hogy a város a fuitzemet  u j ni saját kezclésebe 
vette és azt a közönség részérő ezennel megnyitja. 
Utalváuyok a város közélelmezési hivatalánál vált-
hatók Az aprított tűzifa  ára a telepen 2M korona, 
házhoz szállítva :<00 klgrkiut 10 korunávnl több. 

Csíkszereda, lyl9. évi október hó 10-én. 
BĂRBIER, prim ár. 

i f  L V i n a i i ú u f  Csíkszeredában az ipar-
@ H j n e s n e s ! testületi v e n d é g l ő t 
JA 1919. évi október 5-én ünnepélyesen meg-
Jn? nyitottam hlgyuUal li. Ilulomásáru hozom 
© nz igen tisztelt "közönségnek, hogy kitünö 
rfS»  konyha és jó zamatu erdelyi borokról 
3 ? állandóan gondoskodva van. Szakképzett-

sógem elég guranciii, hogy minden követel-
menyeknek teljesen megfeleljek.  — Vidéki 

J ? kocsik és lovak elhelyezhetők az udvarban. 
Szives páitlogást kór, kiváló tisztelettel 

® Vass Béla, ipartestületi vendéglős. 
® 4 - 4 

Kertemben ievő 63 drb bútornak 
való k ő r i s fa  eladó. ü.v. Már-
H)ü K-.M'i.i'e'.K'. CisiksKciitmárton. 2— 

I 

Korcsmárosok 
f i g y e l m é b e ! 
Mindenl'"le szeszes italok és 
|iei!i» : rum, cognak. bor-
seprő. likörök, tiszta 96° os 
szesz, n:i«n ban "S Mennyben 
jutányos árban kapható 

Rosenf'eld  Hermann szeszrak-
tárában, Gyorgyódi t róban. 

Ví'VŐh" | <4V II,Ip i. iíl; I Viisál'-
ll'Slli i ; i'1 i i l'. Vil-
su*i áilumárnál kocsi illan 

(In-iü ve, iik i' Mid>>:kezesére áll. 
S>ivi-s párt fog  isukat kí-rem. 2 4 

I 

Bor nagyban és kicsinyben. 
K i c s i n y b e n l l i t o r 12 k o r o n a , 

n a g y b a n i v e t e l n e l á r k e d v e z m é n y , 

Karda Gyulánál, Csíkszeredán. 
12-

}5IÍKÍfll5ilBlHlg|BlHl5HaililB]l@iBlgl 

a FAJBOROK 
u. in.: rizling, leányka, tra 
min, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphatók bármilyen 
nagy üiennyisói;b=.*n ós kölcsön 
hordókban. Valamin! mindennemtl 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt, 
vevők b«. c»es parifogSstót.  kéri 
Neumann Benő Szászrégen. 

Árverezési hirdetmény. 
Csikszépviz líöxséíí határán, a kós 

teleki uitól búira, a községtől 5 ti 
kilométerre fekvő  IK-do .ló ŝef  és Üede 
Lina fele  havasi kaszalok és legelók 
1919. evi november ho 1-en (szom 
ba• ott) delelőn 10 órakor S z é p v i z 
községházánál nyilvános árverezésre 
bocsáttatnak. 

Feltételek ugyanoll árverezéskor kö-
zöltetnek. 

Cdik3<ifcUiiüaiioii,  1919. október 22. 
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Pályázati hirdetmény. 
A csikvárinegyei volt székely liuíúiör 

ezredeket aikotott községek székely 
lakósságáuak tulajdonát képelő ruházati 
alap kezelésére alkotott alapszabály 39 
§ ábnn irt jogkörömből kifolyólag  az 
igazgatótanácsnak 553 -1919. mj. számú 
határozata folytán  Csikvármegye imi-
gánjavai igazgatóságánál rendszeresített 

gazdatiszti és számvevői 
állásokra az alabb felsorolandó  részletes, 
feltételek  szerint, pályázatot hirdetek. 

I. Gazdatiszti állás. 
a) Minősítés. 

Gazdasági akadémiai vég /Mit> . 
gyakorlati ismeretek igazolása. 

b) Időtartam. 
A gazdatiszt, megválasztása életfogy-

tiglan türtóuik s .lyugdíjazása vagy el-
bocsátása ct>ak uz erre vonatkozó sza 
bályrendeletbeu megírt módon lehet-
séges. 

c) Illetmények. 
Évi fizetés  lt)000 korona, természet 

beni lakás, ezenkívül 2o öl fc-nyö  vagy 
blikk tűzifának  a közelfekvö  erdősegek-
ből saját költségén való kiuirmelhetése, 
fi  nagy állatnak és 20 kis áibniak nyári 
legeltetési joga a iik gjelöiemlö közeli 
havasokon. 

Joga van ezenkívül a ga/dívusziiiek 
négy évenként leg fű  II eh két esetben 
ezer-ezer korona automatikus elölép'S-
hez. 

d)  Jogosultság. 
Az állás elnyeréséért azok folya-

modhatnak, akik alapszabály.;!» H. 
§-ábau köiü'irt jogosu'taáguka* i:ry.v..>i-
ják. Ax érvényben levő szabályok 
rint mégis jogában áíi a választásra 
illetékes hatóságnak, hogy sz.iiks: g ese-
tén a vagyonhoz való jogodul!.» ágtól el 
tekinthessen, vagy hogy amennyiben a 
jelen pályázat a kellő eredmény re nem 
vezetne, az állást ideíglenesi-n szerződ-
tetés utján töltse be. 

e) Határidő. 
A pályázati kérelem benyújtás nak 

határideje 1919. évi november hó 
30 ának déli 12 órája. 

II. Számvevői állás. 
a) Minősítés. 

Az alapszabályok 49. §-a értelmében 
megkívántatik, a főgimnáziumi  vagy 
főreáliskoiai  tanulmányok bevégzé se és 
érettségi bizonyítvány, vagy ezen közép-
tanodákkal egyemangu kereskedelmi 
iskola, avagy megfelelő  katonai tan 
folyam  bevégzése, továbbá a/, állam 
számviteli vizsga letétele. 

b) Időtartam. 
A számvevő megválasztása elei fogy-

tiglan történik s nyugdíjazása avagy el 
bocsátás* csak az erre vonatkozó sza 
bályrendeletbeu megirt módon lehet-
séges. 

c) Illetmények. 
Évi fizetése  8000 korona, 1600 ko 

rona lakbér. Joga van ezenkívül a szám-
vevőnek n ;gy évenként legíöllebb k< t, 
esetben ezer-ezer korona automatikus 
elölépéshez. 

d)  Jogosultság. 
Az állásra a vagyonhoz való jogo-

sultság kérdésétől függetlenül  pályáz-
hatnak mindazok, akik az itt felsorol-
kellékeken kivül a közhivatal viselését 
nek áitalános kellékeivel rendelkeznek. 

e) Hntííridö 
A pályázati kérőiem benyújtásénak 

határideje 1919. évi november hó 
30-ának délelőtt 12 órája. 

Felhívom mindazokat, akik ezen 
állások valamelyikét elnyerni óhajtják, 
hogy Siijátkezüleg írott « ugy #* «Iţa 
iáuoa hivatal vis"!é*i kellékek, valamint 
az itt. felsorolt.  kttlöiw'M kellékek meg-
léteiét igazoló kérvényeket, hoz/ám .•! 
kitűzőt* határidőn belül benyújtani n?.i 
veskedjenek. 

Csik vármegyei magánjavak igazgatósága, 
('ai k sz e re d a, 1919. évi október 

hé 2-án. 
Dr. Gaal Endre, 

2—2 igazgató. 

E E 3 ! B O S ) g M M g ! S i l i IMS3 
Értesités! 

J Székely és Réti I S S S í í ^ ; 
'dőnyönen iMiiert iut-zetiinkné) 

mintás m o h á k a t 
íiii'-iyi-K itiii'o-.i ar helyoz.ei.t H 

U'kiuliíti.ben :; !egi«ns.J/i-bbiii< i:ő !::••- iS: 
nyek"!, in kiniügitik. A minlaszotiák Jgj 
intozetüok külön helyísegeben ipj] 
megtekinthetők rwwvmb-l-wjf  [Sj 

ugyanitt ft'!vé("!i]i-k.  32 jjS 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
= = Csíkszereda. z z ^ z ^ 

Fed é le se r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raks.\ 
ron tart a a-'.ok bármikor kapható:. 

N a g y m i h á l y S á n d o r c*iks-.;.-.i-<.>dai, 
tusnádi, sepuis*"»'Györgyi e.a !c«*atti 
vásár he! v' épitési ;ii!vag! aki áraiból 
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pmBíigi ETănaUsTiJicl 

(ísikM/.CMedán, ay. Eí j.s.'bíit U ' és h Vigadó 
ii'Cl á'ial határolt (}• c./ö Jánoj ÍVMe 

telelisz 
mely 17 —19 belsöcégel. fuvni 

imti egy lömegben, vagy b-isönként 
e l s u c L ó . 

Érdeklődők Közekbbi felvílágo  •iiáí-i, nn 
pontad e. 11 12 óra közöl! dr. György 
pá! Domokos, Ivi'i ezi ur (i. w/áin alatti 

lakásán liyrhetiurk. 

Két fűszer-  és rőfösiizlet 
berendezés eladó. 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 
i 2 - 2 

E E T E I T E S I 
V:. II! •ro»ic.iénk 
k;"'>:öíisé^' t őrlésit* ni, !•. 

óh v i i l ékn V>iS:'rIó 
Trolién Józsefné 

ered a 
' > í T > ÖZV, 

VAS-, FŰSZER- ÉS FESTÉK-ÜZLETÉT ÁTVETTÜK 
azt ;í nmi vhzonyoUhoí' mér'en ki bt ví: ve, a iegnnj/y ebb 

:;oii(1o :̂ísíí; d iová! b jflk.  A lando/.P. raktáron wtüir-k 
rud- és abroncsvasakat, mindenféle vasalásokat, 

fűszer-  és gyarmatárukat, denaturált szeszt, 
édesített szeszesitalokat, festék  - és olajnemüeket. 

Ablakok üvegezését a leggyorsabban eszközöljük. 
Szives pártfogást  kérve, vagyunk kiváló tisztelettel 

Dávid és Barcsay, Csikszereda, Kossuth L.-utca. 

Nyomatott Vftkár  L. könyvnyomdájában, Caiksieredábaii. 

Szesz és szeszesital kimérők figyelmébe! 
Csikszereda r. t. város Mikó utca 22. szám alatt, folyó  evi # 
november 1 én szesz és szeszesitalok nagyban és kicsiny-
beni kimérését megnyit ja. — Á iaudóan rakrarou tart: szavatolt 

96-os szeszt, valamint rum, cognac, 
szilvórium és mindennemű likőr féléket. 

Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű gyári összeköttetéseim 
vannak, módomban van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, minő 
ségben pedig a legmesszebbmenő igényeknek deg.y téve, kiszolgálni. 
Esetleges megrendeléseket szükség esetén november 1 ső előtt is elintézek. 

Szives pártfogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 
S e i a t é B x a ő & a t o t r e s e t $ , O s i k e g e t e t a . Miké-uíe i 22. üzám. 
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