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Tisza István vezette a monarcbia kluyeit. 
A Times cikke. — Tisza erényei és hibái. 

London. Czernin gróf  emlékiratai angol 
nyelven ia megjelentek. Az egyik sorozatban 
t.'zeinin Tisza Istvánnal és politikájával fog-
lalkozik, amelyből a „Times" a következő 
re«zletekrt emeli ki: 

Már a háború második éve kezdetén a 
döntő hatalom és a túlsúly Tisza kezébe kez-
dett kerülni Az addig leginkább csörtető har-
cias part uyihan ugyan nem morte bevallani, 
de azért belátta már akkor Tiszáuak az iga-
zát, hogy nehéz lesz a monarchiának megküz-
deni miuden ellenségével. Igy történt aztán, 
hogy Tisza befolyására  Bcrchtoldot elbocsá-
tottak és Tisza intimusát, Buriáni tették meg 
külügyminiszterré. 

Tiszának igazán a szó emberfölötti  értel-
mében titani munkaereje volt. És tisztelettel 
megemlékezve kell beismernem, hogy ha va-
lamely muukát elvállalt, azt bamulatraméitó 
kezességével emberileg a lehető legtökélete-
titbbúu el is végezte. Bármennyi volt is a dolga 
es akarhogyan el is foglalták  ót Magyarország 
licibó Ügyei, mindig Bzoritott magának annyi 
időt, hogy a külügyekkel is foglalkozzék.  Lát-
ván a diplomaták tehetetlenségét, egészen ke-
zébe vette a külügyi politika vezetései. 

Amikor Burián került a külügyminiszteri 
székbe, Tisza megkövetelte, bogy minden a 
monarchiát érdeklő külügyminisztériumba ér-
kező sürgöny először az ő kezebe kerüljön. 
Csakis az ő korrektúráján át lebetett a bel-
es külügyi intézkedeaeket megtenni. Az én 
tiszteletem Tiszával szemben nagy volt és még 
nagyobb a rokonszenv, amelyei viseltettem 
iranta. Azt azonban be kell vallanom, hogy az 
o beleszólása az osztrák diplomácia munkáját 
sokszor keresztülhúzta. 

A dualizmusból kifolyólag  az lett volna 
természeteB, bogy Tiszo álláspontja a kettős 
monarchiára egyforma  legyen. Tisza azonban 
vérbali magyar maradt mindig. Reá nézve min-
dig csak egy ország létezett — a hazája. 
Akármilyeu felülemelkedő  és táglátókörü tu-
dott lenni nemzetközi dolgokban, a magyar 
kérdésben nem lebetett vele egyezkedni, ho-
lott abba egész nyugodtan beleegyezett, hogy 
Galíciát lekapcsolják Ausztriáról. 

= • magyar kormány Parishoz, A 
Ma iu jelenti, hogy Ciemenceauhoz, mint a 
főtanács  vezetőjéhez jegyzék érkezett Magyar-
ország kormányától, amelyben arra kérik Cle-
menceaut, hasson oda, hogy .Magyarország 
helyzete minél előbb konszolidálódjék. Ennek 
egyetlen módja az, bogy megtarthassák a 
nemzetgyűlési választásokat. A magyar kor-
mány a legőszintébben azt akarja, hogy a vá-
lasztások a közakarat tiszta képét adjak és 
•noálfogva  beleegyezik abba, hogy azokat az 

antanthatalmak elli noizéso alatt, tartsák meg. 
Arra kérik Clmnenccnut, hogy a főtanács  bízza 
meg az antant missziót a választások tisztasá-
gának ellenőrzésével. Magyarország ezáltal is 
bizonyságát akarja adni loyalitásának. 

— Apáthy I s tván t felmentették.  Bu-
karest, nov. 14. A .Dimineaţa" jelenti, hogy 
a kukaresti legfelsőbb  katonai törvényszék teg-
napi ülésén befejezte  Apáthy István pőrét-. 
Ismeretes, bogy a büntetőpert elsőfokban  a 
nagyszebeni hadbíróság tárgyalta le, amely 
Apa.hyt bűnösnek mondotta volt ki felségsér-
tés ós lázadás bűntettében és ezért öt évi 
börtönre itélte. A bukaresti katonai tő törvény-
szék a per egész anyagát felülvizsgálta,  a 
hiányzó bizonyítékokat beBzerezte és több napi 
tárgyalás után, amelyen vádlottat dr. Parth^niu 
Cézár, Bukarest legkiválóbb ügyvédje védte, 
az első fokban  hozott ítéletet a bejelentett 
semmiségi okok alapján megsemmisítette, min-
den további eljárás mellőzésével. A kimondott 
verdikt értelmében dr. Apáthy Istvánt azouual 
szabadlábra helyezték. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Hajótöröttek. 

Zátonyra verten, megcibálva 
Vergődik itt az ősi gálya. 
Repedt bordáját ki Re óvja; 
Kapaszkodjunk más jobb hajóba'? 

Fedélzetünkön zug a lárma, 
Mélyét a poklok tüze rágja; 
Átokvert ormán aki szédül, 
Törött hajónkról Bzökni készül. 

Nekem az élet ez a bárka, 
Ha elönti is a tenger árja, 
Apám is lakta — s ha hibázott 
Érjen bár engem érte átok: 

Dacolva minden fergetoggel, 
Vagy ez öreg gályán emel fel 
Sorsunk kavnrgó vad viharja . 
Vagy ha a végzet ugy akarja 

Megnyil alattunk most, a tenger 
S pget verő vad fergeteggel 
Fejünk meghajtva s énekelve 
Lezuhanunk a végtelenbe. 

Dutka Ákos. 
A románok kiürítettek Budapestet. 

A román csapatok novemver 14-én kiürítették 
Budapestet, .hová nyomban utánuk a Horthy 
főparancsnokaága  alatt álló magyar nemzeti 
hadsereg vonult be. A kivonulás 03 bevonulás-
kor rendzavarás nom történt. Az Országház-
ténn a magyar csapatok Te Deumou vettek 
részt, melyet Csernoch hercegprímás celebrált. 
Este az Operában díszelőadásban Bánk-Bánt 
adták. Bukaresti biradás szerint a román kor-

mány válaszolt a legfőbb  tanácsnak Magyar-
ország kiürítésére vonatkozó jegyzékére. A ro-
mán kormány kijelenti, hogy a román csapa-
tok nem he'.yezkudhetuek el a békekonferencia 
által megszabott határon, mivel nz nem nyújt 
elegr-ndő stratégiai biztouságot Romániának. 
Mindaddig, mig Magyarország nem adja bizo-
nyítékát annak, bogj Románia ellen nem fog 
olyan támadásokat intézni, mint amilyeneket 
Kun Béla intézett, a visszavonulást a kisza-
bott vonalra nem teljesítheti. A visszavonuló 
hadsereg tehát, irja tovább a DiniíiK-ata, meg-
áll a Tiszánál mindaddig, mig Magyarországon 
rend és nyugalom lesz és csak azután vonul 
vissza a megállapított határok mögé. Itt em-
lítjük meg, hogy a román kormány most már 
hajlandó aláírni az osztrákokkal kötött béke-
szerződést. 

— Angol herceg a magyar trónon. 
Budspcsten a román csapatok kivonulása után 
n:igy királypárti iuozga:mak voltak. Szó van 
arról, hogy Károly király legidősebb fiát,  Ottó 
főherceget  ültetik a magyar trónra. Ez azon-
ban elenyésző kisebbség, mert a magyar nem-
zet többsége angol herceget óhajt a magyar 
trónra ültetni. 

— Amerika és Magyarország között 
megnyilt a forgalom.  Az amerikai lapok 
hivatalosan közlik, hogy Magyarország és Ame-
rika között az á'taláuos ipari és kereskedelmi 
összeköttetés helyreállíttatott. Megnyílt a levél, 
csomag és pénzforgalom  is. 

— Házasság. Márton Mihály csikszent-
györgyi tanitó, vasárnap köt házasságot Már-
ton Juliskával Kozmáson. 

— A Muraköz. Zágráb. Teljesen meg-
bízható jelentések szerint a békekonferencia 
a Muraközt és vidékét Magyarországnak itélte 
vissza, minthogy ezek területéhez Jugoszlávia 
sem ragaszkodott. Jugoszlávia Magyarországtól 
gazd isági jellegű rekompenzációkat fog  kapni. 

— Halálozások, özv. Bara Jánosné 80 
éves korában, folyó  évi november hó 15-én 
meghalt Csikszenttamáson. 

— Málnássy Andrásné szül. Szentgyörgyi 
Nagy Lídia folyó  évi november hó 15'én, 66 
éves koráaan Csíkszentgyörgyön elhunyt. 

— 10° hideg A rendkívüli havas és esős 
időjárás utan, mely az őszi szántás elvégzését 
is igen sok helyen megakadályozta, a napok-
ban hirtelen száraz, hideg idő állott be. A hő-
mérő nappal 6—8 fokot,  éjjel 10—12 fokot 
mutat. 

— Aláirtak a békeszerződest a bol-
gárok. Páris, nov. 18. Rövid távirati jelentés 
folytán  jelenti a Dácia távirati ügynökség, 
hogy a bolgár békedelegáció Stambulinszky 
miniszterelnökkel aláirta a Bulgária elé ter-
jesztett békeszerződést. 

— Ahol szintén maximálnak. A Nagy-
várad közellátási bizottság a disznóhús kilóját 
22 koronáról 18-ra, a marhahús kilóját 16 ko-
ronáról 14 re szállította le. A kenyérliszt ki-
lója 1 K 40 f,  a fözólisztté  3 K 40 f.  A zsir 
kilója 35 K. 
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— A villamos áram korlátozása. A 

városi villamos üzem az utóbbi időben nem 
tudott elegendő ásványolajat beszerezni, mi 
miatt az áramszolgáltatást este 12 órára kel-
lett korlátozni, reggel pedig teljesen beszün-
tették. Az áram hektovattját csak nemrég 
emelték fel  30 fillérre  és most ugy értesülünk, 
bogy a városi tanács az egységárnak 50 fillérre 
való ujabbi felemelésével  foglalkozik.  A fel-
emelés a világitó anyag drágaságával és a 
beszerzés nehézségeivel van összefüggésben. 
Legutóbb az üzem annyira nélkülözte a vilá-
gitó anyagot, hogy az áramszolgáltatást este 
9 órára akarták korlátozni. Az üzem a napok-
ban egy pár szekér petroleumot vásárolt és 
igy az áramszolgáltatás 12 óráig ezidőszerint 
még tart. Ha az egységár 50 fillérre  emelte-
tik, akkor az áramszolgáltatás megint korlát-
lan lesz, ami közbiztonsági szempontból is fe-
lette kívánatos. A jelenlegi korlátozás is igen 
nagy zavarokat okoz, főleg  az iskolákban, igy 
a főgimnáziumban,  továbbá a kórházn*1. gaz-
daságokban stb., abol a reggeli áramúi csak-
nem lehetetlen nélkülözni, mert a változatlan 
román időszámítás szerint reggel 7 órakor is 
még sötét van. Mindenesetre fontos  közérdek 
volna, hogy a korlátlan áramszolgáltatás fenn-
tartása mellett az egységár is lehetőleg meg 
tartasBék vagy ha ez nem volna lehetséges, 
mérsékelten emeltessék. 

— Jótékonycélu színielőadás. L.'gy ér-
tesülünk, hogy a csikszeredai ifjú  kereskedők 
és magántisztviselők megalakítandó egyletük 
alapja javára december hó elején tánccal 
egybekötött szini előadást rendeznek. Sziure-
kerül: Móricz Zsigmond „Sári Bírója", három 
felvonásos  vígjáték. A próbák seréuyen foly-
nak s a közönség érdoklődéssel várja a jónak 
Ígérkező előadást. Az előadás napját és a sze-
replók névsorát falragaszok  fogják  tudatni. 

— Apponyi tárgyal. Budapestről jelentik, 
hogy Apponyi Albert megérkezése után nyom-
ban tanácskozásokba kezdett az egyes magyar-
országi pártok képviselőivel, sőt valószínűleg 
ő fog  elnökölni a pártok közös értekezleten. 
Apponyi tanácskozott Palugyai Móriccal, And-
rássy Gyulával, Csernoch hercegprímással és 
Priedrich magyar miniszterelnökkel. Megcáfol-
ták azt a hírt, hogy Clark a kormány megala-
kulása után azonnal közölni fogja  a uóke«zer-
zódést. Clarknál csupán egy olyan erie'mü 
irás van, amellyel az entente nevében a meg 
alakulandó uj kormányt azonnal elismerheti. 

— A fegyverszünet  körül. Lyon. A 
párisi békekongresszus mtíllé beosztott román 
delegáció átadta a főtanácsnak  a magyarországi 
rekviziókra vonatkozó váiaszjesyzékér. Ez a 
jegyzek kifejti,  hogy 1918 ban a fegyverszüneti 
feltételek  aláírásában Romania nem vett részi, 
és hogy akkor a szövetségesek a fegyverszü-
neti egyezség alapján tekintélyes muníció bir-
tokába jutottak, Románia hadserege ellenben 
a hadianyagot a harctéren zsákmáuyolta. 

— A magyar hadikölcsön áremelke-
dése Budapesten. A magyar fővárosban 
ujabban élénk kereslet mutatkozik a magyar 
hadikölcsön kötvényekben, melynek árfolyama 
a nagy belföldi  kereslet es külföldi  éideklódéB 
következtében egészen 62 százalékig emelke-
dett. az általános érdeklődés oka az a bír, 
hogy legközelebb kormányintézkedéssel felold-
ják a hadikölcsönkötvényekre elrendelt zárla-
tot éB a szelvényeket legalább is adófizetések-
nél elfogadják,  sót lehetseges, hogy a szelvény-
beváltást is megkezdik. A hadiköJcsönkötvények 
további áremelkedése várható. 

— Mackensen hazamehet. A sziniinai 
eredmények felülvizsgálása  után a fóianacs 
elhatározta, hogy a görög csapatokat felhatal-
mazza Szmirna további megszállására is, azon-
ban anélkül, hogy valami politikai színezetet 
vigyenek be a közigazgatásba. A főtanács  azon 
óhajának is kifejezsst  adott, hogy az inciden-
Beket a görög katonaság lehetőleg elkerülje. 
A főtanács  ezek után megegyezett a Nepliga 
elBŐ gyűlésének összehivására és figyelembe 
vette az amerikai békeratifikáció  késedelmei-
nek hátrányát. Végül a szövetségesek képvi-
selői megengedték Mackensen tábornoknak, aki 
jelenleg Bzalonikiban van, hogy hazájába tér-
hessen, tekintettel korára éB egészségi állapo-
tára. (Adeverul.) 

— Földosztás a Dunántulon. A Duuán-
tul jellemaó mozgalom indult meg. Az ottani 

nagybirtokosok, akiknek birtoka meghaladja az 
ezer holdat, bejelentették a kormánynak, hogy 
megértve a kor szellemét, önként ajánlják fel 
birtokaikat a vagyontalanok közt, szétosztás 
végett. Ebben a nemes mozgalomban a somogyi 
nagybirtokosok vezetnek. Valamennyi törté-
nelmi nevü ismert magyar ember, latinfundiu-
mok tulajdonosai, tiltakoztak a magyar kor-
mánynál azon híresztelés ellen, hogy nem haj-
landók belátni a magyar nép nagy nyomorát, 
terheit, amely eddig csak kivándorlásra ösztö-
nözte azt. 

— A marosvásárhelyi „Kristály" gőz-
mosógyár becses tudomására hozza a városi 
és vidéki n. é. közönségnek, hogy elvállalja 
mindenféle  gallér, fehérnemű,  női és férfiruha 
tisztítását. Felvételi hely: Tarsay Sándor 
divatáru üzletében Csikszereda. 

— Nyilatkozat. Az „Uj Világ" egy cik-
ket közöl, amelyben tudatta, hogy én közelebb-
ről az erdélyi magánosok megbízásából Buka-
restben jártam voina, hódolatuknak bejelentése 
végett. Kijelentem, hogy az a közlés nem felel 
meg a valóságnak, mint a cikkben levont többi 
következtetések is. Kolozsvár, 1919 november 
13. Báró Jósika Sámuel. 

— Kinevezték a magyar csendőrség 
főparancsnokát.  A magyar csendőrség szer-
vezési munkálatai, amelyek eay amerikai ezre-
des felügyelete  alatt folytak,  befejezést  nyer-
tek. Különös gondot fordítottak  a főparancsnok 
személyének kiválasztására. Többen kerültek 
kombiuációha, mig végre az illetékes tényezők 
Vasvári vezérőrnagy személyében állapodtak 
meg. Kinevezése már meg is történt. 

— Deputációk. Budapestről jelentik: 
Bizonyos felelőtlen  körök sajtójuk utján és 
egyéb eszközökkel arról akarják meggyőzui az 
antant missziókat, hogy a jelenlegi kormány-
rendszer a magyar nép többségének felfogá-
sával és akaratával ellenkezik. Ezért aztán a 
vld-̂ k mintegy negyvenezer főből  álló deputá-
ciót küldött a hét végén Budapes re Clarkhoz, 
aki előtt kifejteitek  a vezetők, hogy ők a kor-
mányt teljes erejükből támogatják és ennek 
irányzatával minden tekintetben egyetértenek. 
A küldöttség vármegyénként volt összeál-ltva 
és az egész magyarság zömét képviselte. 

— Magyar hadifoglyok  köszönete 
Olaszországnak. Az Asinare szigeten inter-
nált osztrák és m =g\ar hadifoglyok,  mHőtt 
tlhagyták oi tsz hadifogságot,  egy emlék-
oszlopot emeltek, hogy továbbra is tanuskod 
jók köszönetükről, az rt a jó bánásmódért, 
amelyben az olaszok őket részesítették. A hadi-
foglyok  legtöbbje Szerbiában es rtt fogságba  és 
a visszavonuló sz-rbek az olaszoknak adták 
át őket és igy kerültek tengeri uton Asinare 
Bzigetére. Onnan jönnek most haza köz<>l öt 
évi hadifogság  urán. 

— Nincs éjjeli záróra Aradon. Az 
aradi prefektus  es a rendőrség főnöke,  a ka-
tonai parancsnoksággal egyetértve, elhatározta, 
hogy az éjjeli zárórát felfüggeszti  s a közön-
ség részére biztosi ja a sz »badon való járás 
kelést. 

— Magyar jegybank. Budapestről jelen-
tik, hogy a pénzügyi körökben elterjedt hirek 
szerint Budapasi- n megindultak a tárgyalások 
a raa'íy .r jegybank megállapítása ügyeben. A 
jegyi'm-ot legnagyobb részben angol és ame-
rikai lőke bevonásával akarják fölállítani.  Az 
antant piacok tőkései között általában megvan 
a hajlandóság a jegybank finanszírozására. 

— Önrendelkezés Az amerikai szenátus 
67 szavazattal 17 cllenéb-m elutasította a Nép-
liga tervezetéhez benyújtott pótjavaslatot, a 
melyn k értelmében azt akarták becikkelyezui, 
hogy a hadviselések megindítása előtt az illető 
népet kérdjék meg mindig népszavazással, hogy 
akar-e háborút, vagy nem. 

— Akinek kár megfiatalodni.  New-
Yorkból jelentik, bogy ott Voronoff  doktor 
mogifjitó  felfedezéseivel  érdekes kísérleteket 
végeztek. A napokban egy Tom Belilon nevü 
gyilkost kivégeztek Kaliforniában  és a fogház 
orvosa, aki tanulmányozni akarta Voronoff 

módszereit, a kivégzett vérmirigyeit azonnal 
kimetszette és beoltotta egy másik, életfogy-
tiglan elitélt emberre. A hatás eredményéről 
még nem számolt be, mert még nem volt ideje 
megfigyelni.  Akit beoltottak 60 éves. Mindenki 
kíváncsi rá. bogy mennyiben fiatalodik  meg. 
Szegény életfogytiglan  elitélt rab azonban 
nem fog  örvendeni, hogyha vagy 30 évvel 
megfiatalodik  és hogyha még 30 évig kell bör-
tönben sínylődnie. 

— A Skoda müvek franoia  kézen. A 
Chicago Tribune jelenti, hogy egy francia 
szindikátus hosszas tárgyalások után megvette 
a pilzeni Skoda gyárakat A tulajdonosok .« 
hi rea Creusot gyár birtokosai, Eugéne, Schnej-
der és Victor Chainpigneur. A gyár igazgató-
ságát Bécsből áthelyezték Prágába. A két tu-
lajdonoson kivül az igazgatósági tagok közé 
tartozik egy fiaucia  mérnök és három cseh. 
Az igazgatósági tisztet franciák  töltik be. A 
felügyelói  bizottságban a csehek is benne van-
nak. A Skoda-gyár teljesen átalakul és gazda-
sági gépeket készít. 

— Eljárás Hantos Elemér ellen. Han-
tos Elemér vezérigazgatót, a kommunisták fő 
pénzügyi szakértőjét, aki a postatakarékpénz-
tár élén vezérkedett — amely az ő szakértel-
mének köszönhetően egy pár millió veszteséget 
tud kimutatni, — vád alá helyezték. A posta-
takarékpénztár főbb  hivatalnokai leplezték le 
Hantos üzelmeit és kijelentették a kereskedelmi 
min;szter előtt, hogy öli tovább nem hajlandók 
Hantos Elemér vezetése alatt dolgozni. 

— A monarchia előnyei. Budapestiéi 
jelentik, hogy az ottani s*jtó intervju sorozatni 
közöl a vezető magyar po'ilikusokrói, aziránt, 
hogy milyen legyen a leendő államforma.  Leg 
utóbb Bánffy  Miklós gróf  nyilatkozott, aki ki-
jelentette, hogy a monarchMa rendszer hive, 
minthogy nem tartja helyesnek azt a véleményt, 
miként a köztársaság liberálisabb lenne, ugy 
a mon rehia, mint a köztársaság lehet liberá-
lis, avaţy reakciós, attól függ,  hogy mi'yen 
az alkotmánya és kik a vezetői. A monarchiá-
nak emellett megvau az óriási előnye, hogy 
sokkal nagyobb állandóságot biztosit a politi-
kai élet, menetének. Meggátolja az elnökválasz-
tással járó örökös korteskedést és biztosabb 
teret ad a békés munkának. 

— Az értéktőzsde. Nagyváradról jelentik, 
hogy a budapesti tőzsde 7-én a következő ár-
folyamokat  jegyezte: Osztrák hitel 740—25. 
Magyar hitel 930- 50—25. Jelzálog 460-58. 
Leszámítoló 550. Agrár 790. Maeyar Bank 
720—60. Hazai Bank 450. Kereskedelmi Bank 
3800—40 Forgalmi 532—20. Ingatlan 580. 
Fabank 1330-55-28-00. K»re*|; edeimi hitel 
kötés nélkül 234. Bosnyák-Agrár kötés nélkül 
566. Pesti Hazai Takarók 15.035—75 Általá-
nos Takarék kötés nélkül 600. Lipótvárosi Ta-
karék 195. Országos Bank 440—57. Adria 
3000-2970. Atlant. 1300—50. Közúti 490-500. 
Délivasut 1700-690—705. Földbirtok 480-85. 
Urikányi 1440—60. Szászvári 1240 - 20. Álta-
lános Kőszén 3020 -2000—30. Magnezit 1120— 
50 Szieó 1605—95—70. Lípták 120. Rima 
1330-30-60. Schick 380-85. Danica 1500 -
80. Klotild 715-25. 

NYILT TÉR.*) 
Értesítés. 

Sajnálattal értesítjük a fogyasztó  közöusé-
get, hogy miután az üzem fentartásáboz  szük-
séges nyersolajat az eddigi 14000 koronás ár 
helyett 20—25000 koronáért ludiufc  csak be-
szerezni, sőt nyersolaj hiányában kénytelenek 
vagyunk 30—35000 koronás petróleummal üze-
met tartani, ezért mindössze 476 fogyasztónk 
lévén, kényszerítve voltunk a várossal egyet 
érlőleg az áramdíj árát hektówaitóránként 50 
fillére  felemelni. 

Szükségesnek véljük kijelenteni, hosry még 
ezen ujabb áremelés sem fedezi  kiadá>unkat, 
de nehogy a fogyasztó  közönséget túlságosan 
terheljük, kérjük mindazon átalány fogyasztó-
kat, kik az izzók számát csökkenteni kívánják, 
m,ég e hó folyamán  jelentkezzenek irodánkban. 

Izzók egy héten belül irodánkban szerez-
hetők lesznek. 

A villamostelep  üzemvezetősége. 
*) E rovat alatt köslöttekért nem vállal fele-

löarigat a Sserk. 
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N É P J Ó L É T I R E S O R T . 

C S Í K I L A P O K 3-ik oldal. 

Sz. 14005. 

Szám 3934-1919. 
l i R i l & B 

A lakfelinondási  ól éa házbéreinelésről, (stáj-
gerolás) szóló rendeletek módosítása és kiegé-
szítése tárgyában. 

I. SZAKASSZ. 
A 4180--»917. M. K. sz. rendelet 1—4., 

11-7., 13—20. §§-aiban foglalt  a lakbérleti öl 
szóló kivételes intézkedéssel, melyeket a nép-
jóléti resort által 1918. évi december 28-án, 
12—1918. bz. alatt kiadott rendelet feutartott 
és módosított a jelen rendelet kiegészítéseivel 
éa módosításaival alkalmazandók. 

II. SZAKASZ. 
A házbér fölemelése  a 4180—1919. M. E. 

bz. rendelt-t 2—4. §§-aiban meghatározott maxi-
mális összeg hozzáadásával van engedve és 
pétiig: 

1. 15 százalékig kis lakásoknál. 
25 százalékig közepes 

;i. 40 sz iz ilékig nagy lakájoknál, 'izlethelyi 
«egeknél, raktáraknál vagy irodahelyiségeknél. 

III. SZAKASZ. 
Azon esetben, ba alakbér 1917. november 

elsej» óta az eddig megengedetnél magasabra 
lett felemelve,  a többlet a jelen rendelet II. 
szakas-zában betudandó. 

IV. SZAKASZ. 
A bútorozott lakásoknak a II. szakasz sze-

rinti osztályozásánál a bérösszeg felveendő 
;v!fi|iui,  mint amely megfelel  a bútorozatlan 
lakás bérének. 

Az osztályozás alapjául a 418«)- 1017. M. 
K. n. rendelet ü—7 §§-aib m m -gállapitott 
üíszfĝ k  veendők. 

A lö, 25 vagy 40 százalék a fizetett  egész 
b. rö.seze£ utáu számítandó. 

V. SZAKASZ. 
A 111. szakasz rendelkezései i\ bútorozott 

lakásokra is alkalmazandók. 
A bérlőre hátrányos eltérés a in;>ximál:. 

bérösszegtől feljogosítja  a bérlőt arra, hogy a 
bérnek az előző bekezdés és a IV. nzakasz 
szerinti leszállítását kérje. 

VI. SZAKASZ. 
A bazbérnél a II. és IV. szakasz szerinti 

felemelését  killön indokolni nem keli. 
A jelen rendelet keretében sürgetett min-

den béremelés vagy leszállítás a felazóllitáu 
követő első flezetési  terminussal hatályba lép. 

Eljárni hivatottak: a lakáshivatal, ennek 
hiányában a városi tanács által felállított  szerv, 
községekben a fŐBzolgabiró  vagy az elöljáró-
ságnak ezzel megbízott tagja. 

VII SZAKASZ. 
A lakbérleti szerződés felbontásának  a 

szabályszerű felmondás  betartása mellett a 
4180-917. M. E. sz. rendelet 13-20 §§-aib»n 
irt eseteken klvUl még a következő feltételek 
mellett is helye van : 

1. Kégi épület lebontása mellett uj építke-
zés esetében. 

2. Hi ,bérlő a fizetéssel  10 napot megha-
ladó késedelembe eBik. 

•'1. Ha bérbeadó fiának  vagy leányának 
házassága az uj házaBpár részére az addig 
bérbeadott lakás használatát megköveteli. 

VIII. SZAKASZ. 
Jelen rendelet hivatalos lapban történt meg-

jelenést követő részletnél végrehajtható. 
Sibiu, 1919. évi augusztus hó 6 án. 

Dr. Moldován a. k., államtitkár. 
A fordítás  hiteléül: 

Dr. DnblMlu i . k , prefect. 

Rendelet. 
A kormányzótanács által igazgatott. terüle-

ten működő közhivatalok éa hivatalnokok ré-
szére szükséges lakások rekvirálás» tárgv ában. 

Minthogy a hivatalokat és hivatalnokokat 
megfelelő  lakásban elhelyezni azért nem lehet, 
mert: 

A voit magyar állam azon hívittjluokai, 
kik a hlifiégeaküt  le nem tették é.s közérdekű 
funkciót  nem töltenek be, a városokban ren-
delkezésre álló bérlakások nigyrészét ma is 
elfoglalva  tartják. 

A lakosságnak másik része abszolút szük-
ségesség fenforgása  nélkül utóbbi időben a 
vidékről betelepedeti, a városokban inngnehe-
zitvén a lakásviszonyokat. 

Viszont a lakosság nugy részo olyan nagy 
lakásokat foglal  el, mely túlhaladja az abszo-
lút szükséges terjedelmet. 

A hivatalok és hivatalnokok részére a kö-
vetkező helyiségek, lakáíok és lakosztályok 
rekvirálhatok: 

I. SZAKASZ. 
1. Azok a helyiségek, lakások és lakosztá-

lyok, melyeknek birlaléi a 4180 917. M. K. 
KZ. rendelet 38 G. és 7. poníjálcu irt mó-
don üzérkednek a lakással. 

2. Azon esetben, ha valaki föitétluu  szük-
ségesnél nagyobb lakást tart bérben vagy más 
címen lefoglalva  —• az illetőnek életviszonyá-
nak szemeiéit tartásával —• elrekvindható a 
jogos igényeit meghaladó laká*rész.. 

3. Azok a helyiségek, amelyek jelen;-;t; 
irodák é» üzlethely iségek; 

II. SZAKASZ. 
Hu az előző szakaszban lefektetett  ivek 

bet irtásával a cv! e'érhetö nem volna, el ívk i-
rálhatók olyau lnkoszlalyok V.-igy lik ás ok ÍB, 
melyek az ott (1. sz.) leire minősítés alá nem 
vonhatók. 

Ez esetben az eddigi bérlőnek vagy mas 
jogcímen birlalóknak más lakások bocsáthatók 
rendelkezésükre. Kzek a csere lakások, ugy 
terjedelemben, mint kényelem szempontjából 
eltérők lehetnek a rekviráltaktól. 

Egyedül az a szempont, mérvadó, hogy a 
cserelakás — lehetőség szerint megfeleljen  a 
bétlö feltétb'U  szükségének. A cserekültömkö-
dés köli&é^eit a laká.i hivatal viseli. 

III. SZAKASZ. 
A rekviráláaból a szerződő felek  sem egy-

mással, :-.em a lakáshivatallal szemben kárté-
rítési jogot nem támaszthatnak. 

IV. SZAKASZ. 
Bútorozott lakások rekviralása esetén a 

bútor is rekviráltnak tekintendő. 
V. SZAKASZ. 

A rekvirált lakás bérét — a felekkel  egyet-
értőleg — a lakáshivatal állapítja meg. 

VI. SZAKASZ. 
A jelen rendelet kijátszására létrejött meg 

állapodások semmisek. A 4180—917. M. K. sz. 
rendeletnek mindazon intézkedései, melyek-
jelen rendelettel uem ellenkeznek, továbbra in 
érvénybuu maradnak. 

VII. SZAKASZ. 
Jelen rendelet végrehajtása a lakáshivatal 

hatáskörében vagy a kormányzótanács által e 
célra kirendelt közeg hatáskörében tartozik. 

VIII. SZAKASZ. 
Jelen rendelet azonnal életbe lép. 
A kormányzótanácsnak 1919. évi szeptem-

ber hó 30-án tartott üléséből. 
Kormányzótanács elnöke és belügyi 

reszort főnök  helyett: 
Dr. ONISOR s. k., államtitkár. 

A fordítás  hiteléül: 
Dr. Dublealu •. k., prefect. 

• 
• 

egy teljesen jó karban 
levő kitűnő hanga acél-
szerkezetű kereszthuros Eladó 

RÖY1D ZONGORA. 
Cim a kiadóhivatalban. 

• • 

Az A l c s i k i M ü m a l o m é s V i l l a m o s m ü 
R é s z v é n y t á r s a s á g M Ü M A L M A 

C s i k s z e n t m á r t o n o n 
a közönség rendelkezéséi a áll. 

G Y Á R T : I. minoségtt finom  síitáit lisz-
teket, da!«% zsemlekásár, korpát, 
takarmány liszteket. :—: :—: 

V E T Ő M A G O T T I S Z T I T T r i ö r ö n . 

Házaknál lát vág ás csépel motorral. 
1 2 - 1 8 

tfciíese®  ®f o 
o 

| bőrös utazó bunda eladó. | 
g & M & á é k i r f t t & i t e a a .  j 
o 3 - 0 
9 o o o ö o o o o o a a i o o o o o o s o o o o # 

í ' e d e l c s e r e p e t , palat, meszet, 
cementet , gipszet, s tucatur 
nadat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., mindenfele 
épitési anyagot állandóan rakta-
n>n túrt 6 azou t:<trm;kor kaphatók 

Nagymihaly Sándor csíkszeredai, 
íusnudi, sepMsaeüigyöigyi és kézdi-
vásarhsiyi építési anyagraktáraiból, 

68 
af 

Asztalosok, napszámosok, 10—15 
i.-vög fiúgyermekek  fizetésből  felvé-
telnek ugonnal. IlIsö csikmegyei 
bútorgyár r. t., Csikszereda. 

•e -

BORFOGYASZTÓK ÉS 28 
KERESKEDŐK FIGYELMÉBE. 

Vati s2erenc8i.uk éie^itení, 
hogy folyó  hó 24-től 
keüdódóleg kettő kocsira-
kopuvny 1917. évi termésű, 

hegyaljai, édes, kitünö zamatu 
faj- és asztali borokat 

fOíiuuk  tia^eit vevőinknek 
elárusítani. 1-2 

Erdélyi Bortermelők Szövetkezete 
Irodája: Kossu:li u;C.a 8. aicám. 

Más vállalat miatt elft&é  egy Hof-
fer-félo  teljesen jó kaiban levő 

4-es gőzeséplő garnitura 
mindüu hozzátartosó felszereléssel. 
Cim megtudható a kiadóhivatalban. 
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Meghívás. 

Alulírott részvénytársaság részvényeseit 
Gyergyószentmiklóson, 1919. évi 
december hó 10 én délelőtt 10 óra-
kor az Agrár Takarékpénztár r. t. fiók 

intézete helyiségében tartandó 
rendkívüli közgyűlésre meghívjuk. 

Tárgysorozat: 
1. Igazgatóság jelentése arról, hogy 

az 1918. szeptember hó 25 én elhatáro-
zott alaptőke felemelése  nem volt ke-
resztülvihető. 

2. Alaptőke leszállítása s ezzel kap 
csolatos alapszabály módosítása. 

3. A felszámolás  kimondása, illetve 
a felszámolás  folytatása  iránti határozat-
hozatal. 

4. Az igazgatóság lemondása »':•; fel-
számolók kirendelése. 

5. Ingatlanok értékesítésének elha-
tározása. 

6. Esetleges indítványok. 
Gyergyószentuiiklós, 1919. novem-

ber 15 én. 
A Hitelintézet Részvénytársaság 

i-2 Igazgatósága. 

Nr. 4121 — 1919. 
ki. 

Hirdetmény. 
A gyergyói járás főszolgabírója  köz-

hirré teszi, hogy Madarász József  fjyer-
gyócsomalalvi lakosnál folyó  hó 22 ike 
óra egy 2 hónapos sárgás szőrll gőlyc 
malac, bal első lábán fekete  folt,  ftl 
van fogva. 

Jogos tulajdonosa 30 napon belül 
jelentkezzék, mert ellenkező esetben, 
mint kóbor állat elárvereztetik. 

Gheorgheni (Gyergyószentmiklós), 
1919. évi október hó 31-én. 

Deacu, 
főszolgabíró. 

\mmmm* 

i r IK 

• B e . £ 
^ FOGORVOS jjj 
Ş Rondel naponta délután 2—6 óráig. ^ 
ţ Csíkszereda, Mikó-utoa 34. szám v 

Nr. 4120-1919. 
ki. 

Hirdetmény. 
A gyergyói járás főszolgabírója  kőzze 

teszi, hogy Deák Pater gyergyecaoma-
falvi  lakósnál folyó  hó 19-ike óta egy 
darab 1V* éves sztlrke szörü kanca 
csikó, homlokán hodos, fel  van fogva 

Jogos tulajdonosa 30 napon belUl 
jelentkezzék, mert ellenkező esetken 
mint kóbor állat elárvereztetik. 

Gheorgheni (Qyergyószentmiklós), 
1919. évi október hó 31-én. 

Deacu, 
főszolgabíró. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszépviz községházánál 1919. évi 

december hó 3-án d. e. 10 órakor 
zárt írásbeli ajánlattal összekötött nyil-
vános árverésen eladalik Szépviz hatá 
rán, a kósteleki úttól balra, Szépviztol 
mintegy 5 kilóméterre a Bede József 
féle  havas lemért 6610 m' Iában álló 
fenyőfaanyaga  és 510 ms kéreg. 

Kikiáltási ár m'-ként 45 kor. 
A leteendő bánatpénz 10°/o. 
Kihasználási idő 1921 év vége. 
Részletes feltételek  Fejér L:̂ jos ven 

déglősnél Csikszeredában és az árverés 
kor a helyszínén tudhatók meg. 2—3 

El lBMIBMiaíBlBl lBlB^IBlBia iaS^íá i 

I 

I 

Értesítés! 
Székely és Réti t l S S K :1; 
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 helyisegében 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  35— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. 

IlininWMfpj 

Tordai Cellulosegyár Részvénytársaság 
csikszentsimoni göz fii  részén 

telj'-sen jó állapotban levő, 
legmodernebb, legelső gyártmányú 

szalagfürész olcsón eladó. 
2-2 

m FflJBOROK 
u. in.: rizling, leányka, tra §j 

j |j min, bakar, oportó stb. jutá- gj 
— nyos áron kaphatók bármilyen gj 

nagy mennyisében és kölcsön alj 
hordókban. Valamint, mindennemű HÜ 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tisztelt 
vevők bt cj'-íi pártfogását f  0 ri 1«! 

Neumann Benő Szászrégen 
79-

( E ^ e ü H ü s ü H ü ^ i j í i ^ í i } EüUrS 
m 

egy ügyes kiárusító leányt, 
ki önállóan számol és üzletet vezet 

IMRE ELEK, c t ó z CSÍKSZEREDÁBAN 

* SZESZ ÉS SZESZESITAL * 
ţf KITÉRŐK FIGYELMÉBE! £ 

Csíkszereda r. t. város Mikó-utca 22 sz. 
alatt szesz ób szeszesitalok nagyban és Jfc 
kiosinybeni k i m é r é s é t m e g n y i t o t t a . V u 

^ ^ .1 llanJóan mkláron tart 
szavatolt 96° os szeszt, valamint rum, fr 

fg  cognac, szilvórium, borseprő és minden- Şţ 
nemű likőr feléket.  ^ 

Tekinlettel urru, hogy kii/.vcLlcniil elsőrendű J J 
^ gyári üsszeköllelésciin vaiuiuk, módomliHn 
«> vau a l. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 5T 
2 minőségben pedig a legmesszebbmenő igé-
T> nyukuek elegei léve. kiszolgálni. Szives párL- J J 

logást kérve, maradok kiváló tis/u-lettel J f 

** Szántó Ernű üzletvezető. ** 
^ Csikszereda, Mikó-utoa 22. szám. ^ 

rniTHitJi iroiföi  i5i|pftfi  un i nu rsitci 
Eladó 8 drb elsőrendű piroytarka 

1 drb máafé'evc-s  berni simmenthali 

Vass postámé -térné! Gy imesbükkön. 
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E l B E i l i i i i l B l i â l l i E a i s i î i l l i i i l l E 

Egy cipesznek való v a r r ó g é p e t 
keresek megvételre. — Cim a 
kiadóhivatalban. 2— 

Eladó egy teljesen jó karban levő 
e s e r é p v e t ő g é p 

2 0 0 0 d . r b a c é l - é a I O O O d.r"b 
ItnţBpgljrfi  f a l e m e z z e l ,  t o v á b b á e g y 

20 méteres faház 
a l o l a l s : é s a j t ó l s l c a i e g - y i i t t 

Zerbesz Györgynél, Zsögödfürdön. 
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TISZTA SZESZBŐL KÉSZÜLT ECET. 
É R T E S Í T É S ! Van szerencsém Csiksze-

" rcda es vidéke fogyasztó 
közönségének becses tudomásara hozni, hogy 

ríl 
1 1» s 

Csikszeredaban, Apaffy  Mihály utca 6. szám 
alatt ismét üzembe helyeztem. Kitűnő gyári ece-
temre különösen folhivom  11 kereskedő urak figyelmét 
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<£ÁL ISTVÁN ECETŐYARQS, CSIKSZEREPA. 
Vyoaatott Vákár L. könyvnyomdájában, Ceikmredábaa. CMxnnit; C«nwlelu. 




