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<! i u i. rii ;«k e. leg o l o e o b s n s;-nrr.ittatr.it'.. 
fttl.'.íp-  k visar.a. 

Kötelességem icaz a holnap; miuisztertaná 
csou a magyar kormáuy ílisspontját provo-
kálnom. 

Egyelőre azo:<bati uem lehe'ek más}, mint 
a saját n.' vvi-'fien  hódolatról s éppiw e. hódo-
lásbol kifolyólag  kijelenteni, lio*y az a r̂c&aziv 
h.iboru* megoíd'isórt a felelősségi  t nem válal-
liatoiu. 

Oróf  Tisza  Isiv-xn. 

Az ünneplő Budapest, 
Budapestről és ktv:ettutasok beszeli!-.: Horthy, 

a ma.'yai- ueni/eti had-ier^jţ főv<*  ro kiáltványt 
boc-ájtoU ki még szoiibaion. Ebbeu bejelenti, 
hogy egy évi züllés után az ujj.'t.inilletétt ma-
gys*r híidtrő — bula a Duaautul nemes népé-
nek — mogindul Budapest felé.  Nemzetközi 
^Undorok s megrontott magyarok uralmának 
végo van. Az újjáébredt Magyarország le fog 
sujtuni a/okra, akik az épitő munkát hátrál-
tatni akarják, lit keil némulnia minden kisbitü-
á. gtieu és g.uiCioskodâsnak. Kegyeimezutt ön-
tudatot és tettreké.sz magatartást követel mín-
denkitői. 

A budapos'i lapok egyöntetűen megállapít-
ják, hogy a román sereg-k abüolut rendben 
vonultak ki 6a semnrfele  incidens nem történt. 

ügy amikkor — tékái pénteken — Budafo-
kon fchüst  a Horthy-hadsereg első kiilönit-
lOvUye. U. zájh ijókoü jött rk uz első d:»ru ô Ias 
csapaok es e e<itp. tokát nagy ünnepséggel és 
le kea . déssel fogadták.  — Dieudorfor  alezredes 
vezette a csapatokat s az első jelen test Dáui 
Balázs vette át. 

A sereg ünnepélyes bevonulása vasárnap 
rendkívüli ünnepségek mellett ment végre. A 
kelenföldi  állomáson szálltak ki a katonák és 
a Fvhtiivári-utot; a üo.lért-térre vonultak, ahol 
Bódy Tivadar polgármester üdvözölte őket A 
(iiegerk»zé3t ágyúlövés jelentette a főváros 
lakosságinak. A díszmenet innen haraogzu-
t,áí- közbeu a Ferenc Jozíef-hidoo,  Kálvin-téren, 
Károly-köruton keresztül ment az Országház-
térre, ahol fényes  ünnepség zajlott le óriási 
közönség jelenlétében. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A fehérhátu.  bankjegyek kicserélése 

megtörtént. A Csikszeredai Takarékpénztár 
Részvénytársaság által kicserélés végett átvett 
fehérhátu  bankjegy ek ellenértéke megérkezett 
B azt nevezett pénzintézet üzletfeleinek  kifizeti. 
Az érdekeltek megnyugtatására közöljük, hogy 
a Csikszeredai Takarékpénztár által kicserélés 
vegett beszolgáltatott fehérpénzek  között nem 
volt a kommün uralom alatt forgalomba  ho-
zott hamisítványokból egyetlen darab se, aa 
öaszed beszolgáltatott fehérbankjegyek  be let-
tek cserélve. 

A Román sajtó Tiszáról. 
A .R-mi-mimea", T 4.e Jo^eccu lapja, ne;-

l.-glaiuu. e i iuerő cikkben *>rolékez':tt 
Tisz:i is.\,iniót. Az oszirák -Viirös köuy'V-ből 
idézi az álUmtérfiu  For-me/ Józsefhez  »nttrz» it 
leveleit, amelyet a következő ôro!» k d vezér be: 

Tisza l-'.v.iii gróf  a mngyur-osztrak monarc-
hia ítgjeientő?eoh, legnagyobb államférfi.;  volt. 
Mielö't lelőtték, szemébe moidtagyilkosainak, 
nojiy <) e'lenezie a háborút. A hazája nala nél-
kül iiztüie meg a szerbeknek ezt a háborúi, 
amely aztán az egész világot, lángba bornott-i. 

Moülnnaig mindenki azt hiit^, Tisza b:.zu-
ilul', hogy inifgtneuekUljti'i  boBszuto'. Ma pe-
űii luind'.n kétséget kizá<-t mi ivliabili'áira ezt 
ti túrhetlt-u igaz embert az o*zuák „Vörös 
köt.y\". Ma mindenki előtt nipféuylón  világos, 
nugy árf.vilanul  ha't meg. 

A töivnclcm tehát már is rfiete't  elégtételt 
adui ti-.'ki ÉS kiterült- nagy ne'-it a viiággyil-
kotok  fekote  uevsoru!<ól, kik a föld  kgreUe-
«Hicsebii, legvéresebb háborúját ul:d-:ztek. S 
a törtÚK'Uni még csak ezután fogja  e!i->mer<« 

igazolni, hogy Tixz i hazája éke, büszke-
Sbg.: voit. 

A szerb háborút már 1 *J14. évi juüus hó 
7 én kotyvasztották a bécsi inibisztértinácaou. 
Azoa a gya'á/aioá emiékii ülea u. a vüron könyv 
Kzerint, esyesegyedui Tisza ?zsva/utt a h tbom 
ellee. Mikor iatta. hogy szavait sernaiH e veszik, 
ezt az alákbi emlékiratot küldte < 1 a csá zárnak: 

— Felség! 
A b' Wini örvendetesen biztxió hirek ó? a 

.NZtrbiai eaemények fölötti  méltó fo'haborodás 
azî a szándékot érlelték meg a tegnapi taná-
cson résztvevő miniszterekben, bogy háborút 
inditsunk elkeseredett ellenségünk, Szerbia 
ellen. 

— Nem voltam abban a helyzetben, hogy 
e*t a tervet helyeseljem. A Szerbia elleni tá-
madás ok ve ti «'n maga után vonja Oroszország 
beavatkozását a vele a világháborút, amely 
esetben én, dacára a berlini körök vak opti-
mizmusának, Románia semlegességét nagyon 
vitásnak tartom. 

Miután ebben az orosz és román hadakat 
ellenségnek kell tekintenünk, ránk nézve a 
háború nagyon kedvezőtlen lesz. 

Nem helyeselhetem tehát azt az akciót, 
araeiy háborús következményekkel járna, mert 
épp most arattam Berlinben egy régen óhajtott 
sikert Ez a siker pedig az, hogy ezután Ber-
lin nem gáncsoskodik az én balkáni politikám 
ban. Különben is most nyertem meg azon 
eszközöket, amelyek a Balkán fejiődés  jelen 
tékenyeo előmozdítani vannak hivatva. Ezáltal 
ott számunkra kedvező politikát folytathatok. 
— Mindez arra a reményre jogo9it, hogyha 
ránk erőszakolnák a háborút, kesébb sokkal 
jobb kilátások mellett elvállalhatnék. 

Bulgărit szerepe, i 
KérdtíSemre, melyet a vezérkar főnökéhez: 

iniéfctein.  hogy az általános fegyvert*  z s foiy-  j 
tán ini'--ént oszlanak meg az erők a Itardmak 
közt, a főnök  rövid gondolkozás után cxi fe-
lelte: .Inkább a mi hátrányunkra". Kbbői a 
válaszból is arra -ehet következtetni, hogy oz 
a kedvezőtlen mego«zláa nem lesz lényeges, 
ha a Ba'kán feltételeit  kedvezően tudjuk össze-
állítani. 

Anglia magatartésa. 
Kz az eljárás nagyon megkönnyítené Német-

ország befolyásoló  pzerepét Bukar-stben s eset-
leg Oroszországot is visszatartaná a háborútól. 
Igy < 'öreiáthi-.tólng Anglia nyomást gyakorolna 
az antantra és a cárra s bizonyítván előttünk, 
hogy uem lehet céljuk a diu.-.szliadien-
an^rkiát păr*foi{olnioV. 

Ö .szefo^aiva  az elmoudottaka', magá la 
pitha'otn, hogy nia egy esetleges háborút min 
(lenképpen kedvezőtlen k<>rU'mények »őzt kel-
leim Ví.'gi" küzdenünk, de ha elhalasztjuk, dip-
lomáciailag a fenti  módon kihasználhatjuk 
előnyünkre az időt és ekkor a haladék az 
erők koustrl ációját javunkra billentené. H » 
ezen politikai niér'ege!é?ekh:>z a pénzügyieVet 
is hozzáadom, előre jelenthetem, hogy ez(-k 
óríááilag megterhelnék az államot egy hát-o- u 
esttén. A szenvedést s a nyomort m -g növelné, 
a t:r.-ad alomra «Ivi^eHietetlenne tenné a ter-
heket és ezek a1 apján nagyon lelkiismeretesen 
megfontolt  gondotkod->B után, sobogy sem oszt-
hatom a Sücri-ia ellen vezetendő támadásért a 
felelőssége'. 

Ez azonban nem azt teszi, hogy Szerbiával 
szemben erénytelennek kell lenni; ez árt-ina a 
monarchia presztizf-nek. 

A kihívásoknak nem kell tehát zsebt vvág 
nunk és akkor én is vállalom a felelőséget  a 
háború következményeiért, ha a mi jogos ké-
résünket elutasítanák. 

Az én véleményem szerint azonban alkal-
mat küll adnunk Szerbiának, hogy elkerülhesse 
a háború egy diplomácia vereség árán. S ha 
mégis háborúba kényszerítenének legalább azt 
bizonyíthassuk a világnak, hogy mi csak jogos 
önvédelemből nyulunk fegyverünkhöz. 

Szerbiához tehát határozott han_'U jegyzé-
ket kell küldenünk, de ne legyen fenyegető, 
abban Eoroljuk fel  konkrét reklamációnkat és 
fűzzük  hozzá szigorú követeléseinket." 

Tisza elhárítja a felelősséget. 
Ilyen elintézésre kell hát törekednünk há-

ború helyett Ha Szerbia engedne, el kell fo-
gadnunk, ne álljuk útját Szerbia esetleges 
visszavonulási szándékának. 

Bátor voltam Felséged előtt részletesen ki-
jelenteni véleményemet. Tudatában vagyok 
felelősségemnek,  mint aki bírja Felséged bizal-
mát e nehéz időkben, bátor vagyok a közép 
utat ajánlani. 



olda C S I K I L A P O K . ám. 
— Kiutasítások. Az ősz folyamán  meg-

kezdett kiutasítások a napokban folytatódtak. 
Ujabban kiutasító végzéseket kaptak többek 
között László Géza, Fejér Sándor, dr. György-
pál Domokos, Dájbukát Jakab, dr. György Gá-
bor, dr. Zakariás Manó, dr. Tauber József, 
dr. Szántó Samu, dr. Kováts Albert, dr. Ko-
vács Gyártás, dr. Nagy Béni, dr. Fodor Antal, 
dr. Imecs János, Szász Lajos. Amint a név 
sorból láthatjuk, a kiutasítottak javarésze 
20—40 év óta lakik megszakitas nélkül váro-
sunkban, csikszeredai községi illetőségűek és 
nagyobbára föld-  és háztulajdonosok. A kiuta-
sítás ma, a tél közepén mindenkire nézve a 
legsúlyosabb szerencsétlenség. Betetőzese a 
háború szenvedéseinek, mert a kiutasitottnak 
ezernyi Bzenvedéseu felül  a mindennapi ke-
nyere sincs biztosítva. Maniu G\ula, a kor-
mányzótanács elnöke több izben nyomatékosan 
kijelentette, hogy a kiutasítások c.?ak korlátolt 
mértékben, indokolt és elkerülhetetlen esetek-
ben és akkor is a méltányosság szemeiöu tar-
tásával fognak  végrehajtatni. Reméljük, hogy 
az illetékes hatóságok megtalálják azt a közép-
utat, mely sok családanyát és gyermeket meg-
ment a teljes pusztu'ástól 

— Jegyxö  urak!  Kiknek  az újévben 
felfektetendő  iktató,  mutatóra lesz szük-
sége, szíveskedjenek  azt folyó  évi decem-
ber bó 10-ig kiadóhivatalunknál  megren-
delni,  mivel ezek  a nyomtatványok  — te-
kintettel  a mindinkább  fokozódó  papir-
hiányra — csak megrendelésre  készülnek. 

— Eljegyzés. Balogh Géza csikszeredai 
borkereskedő eljegyezte özv. Cseli Károlyne 
szül. Pap Mariskat, Csikszentkirályon. 

— Kinevezések, áthelyezések. Az er-
délyi püspök Kiss Denest zetehki plébánosnak 
nevezte ki, Darvas Aíbert segédielkészt Ditró 
ból Csató&zegre, Lajos Balázst Csatószegrői 
Petrozsenybe, Mosontzki Jenő Henriket CNik-
szentdumokosról Gyulafehérvárrá  helyezte ár. 
Kiss Déaes gyergyőremetei esperes-plebános 
hosszú idő óta lelkipásztorkodik Remetén. N m-
csak a községi, hanem a törvényhatósági elet-
ben is tevékeny résztvett. Távozását a vár-
megye közönsége bizonyara őszinte snjnálko 
zással veszi tudomásul. 

— Állasvaltoztatas. B. Nagy József,  az 
Agrár Takarékpénztár r. t. hnlyi fiókjának 
tisztviselője, közel 11 évi mlikődes után meg-
vált az Agrár kötelékéből s mint főkönyvelő, 
véglegesített minőségben, a Csikszeredai Ta 
karékpénztár részvénytársasághoz lépett be. 
B. Nagy József  személyében, a Csíkszeredai 
Takarékpénztár, vármegyénk ezen legelőkelőbb 
és legnagyobb pénzintézete, bgy a helyi pénz-
piacon jól bevezetett és általános közbecsülés-
nek örvendő főtisztviselut  uyert, ki ismereteit 
és szaktudásai a jövőben ezen vármegyei ala-
pítású és kizárólag vármegyei érdeket szol-
gáló intézet javara fogja  hasznosítani. 

— Nem közlekedjek a vonatok. A 
személy- és áruforgalmat  egy pár napra be-
Bzüntetiek. Vonatok nem közkkedoek. 

— A pápa a papi nötlenség mellett. 
Az erdélyi püspök körlevelet adott ki, mely-
ben erélyesen megcáfolja  azt a hirt, hogy a 
pápa a papi nötlenség törvényét enyhíteni 
óhajtja. 

— Lakáshivatal Csíkszeredában. A 
lakáshivatal a polgármester eluökleie alatt 
megalakul. Minden a lalibérleti vis;.ou>bol 
folyó  ügyek a hivatalhoz beadhatók, mert mű-
ködéséi megkezdette. 

— Karácsonyi szünet. Az igazgatótanács 
határozata érielmebeo a státus intezeteiben a 
karácsonyi szünet december 19 én délben kez-
dődik s tart 1920. január 8-ig bezárólag. 

— Választások Magyarországon. A 
magyar minisztertanács elhatározta, hogy de-
cember 21-én az egész meg nem Bzállott te-
rületen megtartja a választásokat. A nemzet-
gyűlés 1920. január 3-án ül össze, két évre 
szóló mandátummal, de előbb is feloszlatható. 

— Pánik a moziban. A mult hét Bzoin- j 
botján Jókai Aranyembert adták a moziban. 
A Benkő Zsigmond tulajdonát képező mozit 

most vette meg a város, moly alkalommal uj, 
eléggé BikerUlt páholyokat is csináltatott. A 
közönség egyéb szórakozás hiányában az eddigi-
nél jóval nagyobb Bzámmal látogatja a mozit. 
A szombati előadáson a Vigadó nagyterme 
zsúfolásig  megtelt. Különösen a karzaton vol-
tak heringek módjára összezsúfolva,  nagyobb-
részben deákok és leányiskolái tanulók. Kló-
adás közben a függöny  iszonyú robajjal leesett 
és nyomban utánna a villany kialudt. A kö-
zönség köréből valaki elkiáltotta. hogy tüz 
van. Kire olyan p n̂ik lett, hogy nagyobb sze-
rencsétlenség elkerülése tisztán a szerencsés 
véletlennek köszönhető. A közönség élet-halál 
harcot vívott az egyetlen kijáró előtt. Sokat 
letapostak a tolongók, soknak ruháját tépték 
ö'-sze. A karzati uj páholyok egy része a to-
longásban darabokra törött. Egy kis lányt ájul-
tan vittek el, sokan kisebb sérüléseket szen-
vedtek. Nagyobb baj szerencsére nem történt. 
Egy negyedórai ádáz tusa után a pánik meg-
szűnt. n rendőrség a vizsgálatot bevezette. 
Ajánljuk figyelmébe,  hogy az ajtók befelé  nyil-
unk, a vészkijáratoknak nem volt m»ij a kulcsa 
és oly nagyszámú jegyeket adtuk ki, amely 
meg D 'TN engedhető. A közönség napokig ret-
tegve beszélt a történtekről. 

— Házasság. Lányi Ernő szépvizi gyógy-
szerész csütörtökön kötött házasságot Szász 
Lijos vármegyei főjegyző  ós neje Biága Berta 
lef.nj  ával, Irétikével. 

— Összeégett a vonaton. Novembor hó 
20-án este 7 óra tájban Várhegy es Galóczás 
között, szerencsétlenség történt a Kocsárd telé 
haladó *zeinéiyvonat egyik kocsijában. Többen, 
köztiik két csiksomlyói legény petroleumot 
vittek korsókban és egy nagyobb pléhedény-
ben cserevásár céljaira Marostorda megyébe. 
Az egyik korsóból kiömlö't egy kevés petró-
leum és egy megeyujtott gyufától  lángba bo 
ru t a kocsi, tü.'et, fogott  egy 20 év körüli 
fiatal  nő ruhája és a szerencsétlennek egész 
teste megégett mellétől lefelé.  Kívüle jelen-
téktelenebb égési sebeket szenvedett még egy 
férfi  a jobb kezén. Nem e'ső ez az eset a 
mostani időkben. Ennek oka egyrészt a nép-
nek mérhetetlen könnyelműsége, amelyet tanú-
sít nemcsak éghető ^s robbanó anyagokkal 
szemben, hanem gépek mellett, gyárakban, 
vasútnál egyaránt, s amelyné fogva  * a figyel-
meztető, jóindulalu szóra csak fölényes  neve-
téssel szoktak valaszoIni. Másrészt hibás a 
petróleum rosszasága, mely tudatosan vagy 
on'udatlauul igen sok benzint tartalin iz és igy 
párologni képes már közönséges szobahőmér-
séken és elpárologván, a levegővel robbanó 
gázkeveréket alkot. A jó petroleumha bedo-
bott égő gyufa  elalszik és szobahőmérséken a 
feléje  tartott gyufától  meggyúlnia nem szabad. 
Azt hisszük, a köznek tjszünk szolgálatot, 
mikor ezekre a régi, közismertnek feltételez-
hető dolgokra felhívjuk  a figyelmét  azoknak, 
kik petróleummal kereskednek és azoknak is, 
kiknek a kereskedés ellenőrzése hivatásuk. 

— Megnyílt a Jégpálya. A csikszeredai 
Korcsolya Egylet a napokban ujraalakult. El-
nöknek egyhangúlag újból Veres Árpádot vá-
lasztották meg, igazgató lett Lux József, 
ellenőr ifj.  Veress Sándor. A jégpavillon ab-
lakait és ajtóit ellopták és a pavillont is meg-
rongáiták, miáltal az egyletnek sok kárt okoz-
tak. A helyreállítás már megtörtént és érte-
sülésünk szerint a jégpályát vasárnap délután 
zenével ünnepélyesen megnyitják. Az érdek-
lődés általános. 

— Róm. kath. elemi iskolai tanitói 
kinevezosek. Csikdelne: Lászió Peíer, Incze 
D neü. Csikmenaság: Pál Gyula, Bukó Albert, 
Szőke Ágoston, Szókéné Holló Anna, Lázár 
Ferenc. Csikrákos: Csutak Gá-pár, Jakab Ln-
jos, Barabás Rózá ia. Göröcsfalva:  Fodor Mik-
lós, Kovács B mi. Vacsárcsi: Máté László, 
Fiokér Stefánia.  Csikpálfalva  : Bartalis Imre, 
Kálnoky Anna. Lázárfalva:  Imre Jenő, dr. 
Ábrahámné Nagy Klára. Csikszereda : Székely 
Károly, Kajtsa József,  Szabónó Dem ;ter Berta, 
Laczné Jankovich Viktória, dr. Fenessyné 
Eördögh Erzsébet, Zsögöd: Salló Albert, Ador-
jánná Dájbukát Lujza. C-ikszentdomokos: Csá-
szár Donát, Blénessy Károly, Györgypál Ká-
roly, Simon Fnenc, Blénessyné Dsokebin Ka-

talin, Krauszné Fodor Anna, Gyórffy  J. Margit, 
Simon, Ráduly Juliánná. Csikszentgyürgy: 
Csiszér Gábor, Keresztes Vincze, Pap Krzsé 
bet, Márton Károly. Csikszentmihály: Dobos 
Dénes, Kristó Domokos. Ajnád: Szántó Jenő, 
László Berta. Csikszentmiklós: Lázár Pá!, 
Ferenc. Borzsova: Bocskor Ferenc, Balogh 
József.  Csikszenttamás : Á»o<ton József,  B»-
lázs Anna, Bara Ignác, Bodoni Matild, Guál 
Sándor, Papp József.  Bélbor: Vadász József. 
Borszék: Vadász Károly, Hartwig Frigyen, 
Bartalis Julin, Vadász Erzsébet. Gy.-Holló: 
Bence József,  Beucéné Mosonyi Márii. Remeié: 
Molnár Károly, Molnár Ilonka, Ponscher Ala 
jos, Ponscherné Krdósi Sarolta, György Géza, 
Györgyné Velczer Ottilia, Csomós G.'thur, 
Varga János, Borka Lajos, Baké Etelka, László 
Anna. Gyimesbükk Élthes András, Nagy Tá-
rná", Dancsné Gál Karolina, F.l'lms .láuos, Fii-
lek i Árpád, É'thes Katalin. Uyimesfelsőlok: 
Jánosai János, Szotyori Amáli, Pr-li 0} ula, 
Péli Gyuláné. Kászonjakabfalva:  Balázsi Sán-
dor, Hozó Anna. Hzépviz: Madara i Gjula, 
Bocskor József,  Miklós Géza Tolgyeshagó to-
alja: Bencze Elek. Tusnád : Tekse Jáaos, Bat-
hos Gyula. Ujtusnád: Élthes Lajos, Taukó 
Mária. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A m é h é s z t é l i t e e n d ő i . 

A tél hivatalosan is megérkezett. A terme 
szet kihalt, csendeB, a méhek nyugalma teljes, 
csak alig halható halk zümmöge&sel jelzik, 
hogy meg elnek. Haerösebben zugnak, valami 
bajuk van. Ezt meyá lapítani most mar nem 
lehet. Mindössze arra ügyelünk, hogy a ropjuk 
szabad, de széltől védett legyen. Napsugártol 
is védjük meh- inket, mert a meleg kicsalja 
fészkükből  ós a hirtelen beálló hideg megder-
meszti meheinket. A roplyuk elé helyezzünk 
deszkácskákat olyan formán,  hogy a szel és 
napsugárról védve legyen, de a levegő és a 
méhek járását ne akadalyozza. Ha a levegő 
népközben 10—12 fokra  felemelkedik,  akkor a 
méhek kiröpülnek tisztulás vegetr. Ha a nu-lios 
elejét ekkor hó borítja, takarisuk el, vagy hint-
sünk rá szalmát. Hasmenéstől, v:uy a méz 
cukrosodásától most még nem ig«n szenvednek 
a mehek, mert az csak kérőbb fog  bekövet-
kezni, amikor a bélsár nagyon meggyül a vég-
bélben. Vízhiánytól sem kell tartanunk, mert 
a kaptárban okvetlen annyi vízpára csapódik 
k\ amennyi a telelő méhcsa'ádnak szükséges. 
De védeni kelt a méhcsalád nyugalmát, zajtól 
és télen a fellépni  szokott méhellenségtól. 

Télen leggyakoribb és legveszedelmesebb 
az egér, mely bejutván a kaptárba, folyiouos 
rágcsál ásával és undorító szagával fölötte  in-
gerli a méheket. A Bzalmából font  kasoknak 
még az oldalat is kirágja és benn is fészkei. 
Kaptároknál szűkítő rácscsal, kasoknál pedig 
bojtorjánnal és a roplyuk elé vert szegekkel 
védekezzünk. Zajtalanul működő egérfogóval 
pusztítjuk őket. A macskát erre a célra hasz-
nain! nem tanác-os, mivel ide-oda ugrándoza-
sával zavarja a meheket. A harkályok és cin-
kék a kaptaron való kopogtatásukkal szinten 
kárt okoznak. Sót a harkály lyukat is vés a 
kaptáron. Gyakori elriasztással es hálók kit'e-
szitésével védekezünk ellenük. A méhész pe-
dig készítsen kaptárukat és más mehész-.Mi 
eszközöket s a meglevőket javítsa, iit-zut-a ki-
olvassza ki a használhatatlan lépeket, oivas-
gasson, tanu'jon ós tanítson másokat is. Ked-
wltesse meg e szép és jövedelmező foglalko-
zást ismerőseivel, barátaival. Lépjen bo a cs:k-
vármegyei méhészek egyesületébe es szerezzen 
tagokat. Tamogassák az egyesületet eR a vidé-
kiek alakítsanak köröket és azt kapcsoljak be 
a vármegyei egyesületbe, mert azt mondja a 
példabeszéd: „Egyesülésbe az erol" Ha nem 
lesz hosszú és kemény telünk, nyugodtan és 
reménnyel várbaljuk a tavaszt, amikor ébred 
a természet és szeretett munkásaink édes zon-
gással töltik el méheseink környékét. 

Csikszereda, 1919. évi november hó 27-én. 
Csomor Aladár, 

oki. méhéez-uitikter, 
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KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL.+) 

Mindazoknak, kik felejthetetlen  jó feleségem 
elhalálozása ."lka!mával részvétüket fwjoz'ék 
ti és a temetésen reszkettek, ezu;on mondok 
hálás köszönetet. 

Csikszer da. 1Í)!0. évi november hó. 
Czáka Béla 

és gyermekoi. 
*) E rovat tinit közlői ti-líi'vt nem vállal fele-

MaBKKflt  a Szerk. 
Község  elölj  (íróság  ok figyelmébe. 

I  román kormányzótanács  által  előirt  uj-
mintájú  személyazonossági,  illetve  nta7ási 
igazolványok  százanként  fűzve  bármily 
mennyiségben kaphatók  a Vákár-  féle  könyv-
nyomdába  Csíkszeredában. 

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 ű 
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 o áll. 

GYÁRT: I. miuőségU finom  szitált lisz 
tekét, darát, zsetnlekását, korpát, 
takarmány liszteket. :—: :—: 

VETŐMAGOT TISZTIT Triőrön. 

Házahál tát vái és csépel motorral. 
13—18 

SÍ. 49—1919. 

Faeladási hirdetmény. 
Uyergyőc^oniafuiva  kö/.bir: okosság 

eladja a községházánál 1019. é v i d e -
cember hó 27 én dóiu^án 2 órai.or 
kezdődő árverésen a Gye-rgyócionnfuivu 
'nózségií határában levő Putna-old tl n< vü 
e'fdejéuok  mintegy 5 kat. hold ti rü:e-
U-ii található kihasználásra engedélye 
•ít'ii 109:J dirab lucfenyő  és 870 d--rab 
bükk iik'ifaállomáuyát. 

A vágás tertl lete az országúttól 12 
kilométer a M. A. V. gyó-szentmiitlési á^io 
másáról pedig 20 kilómóter távolban var.. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
tümeukir.ii beméré3 szerint 780.92."} 
köbméter lucfenyő  kereskedelmi fa  és 
1310 28 köbméter bllkktüzifa  fát  tar 
uilmaz. 

Kikiáltási á r : a fenyő  köbméteren 
ként 25 korona, a bükkfának  10 kor 
köbméterenként, bánatpénz a kikiáltási 
i-.rnak 10 százaléka. Kihasználás időtar-
tama 1922. év március 30 ig tart. 

Az árverési és szerződési feltételek 
uz erdőbirtokos alólirott. képviselőjénél, 
továbbá a gyergjÍHZentmiUósi járási 
erdógondnokságnál rendelkezésre álla 
nak Az erdógondnokságnál megtekint-
hető a réaz.etes becslési munkáiul is. 

ü yan ajánlatok, meiyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eltérnek, vagy 
bana'péuízcl ellárvti nincsenek, figye 
lembe nem vétetnek; utóajánlaiok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajáuiaiok a szóbe i ár-
verés megkezdése elölt az árverező bi-
zottság elnökénél nyújtandók bi . — A 
megajánlott öss .eg számokkal es betllk 
kel is kiírandó s az ajánlatban kifeje-
zendő az, hogy ajánlattevő az árverési 
ós szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és mag.it. azoknak aláveti-

Gyergyócíomafalván,  1919. évi no-
vember hó 17 én. 
Rokaly Alajos, Bartalis Imre, 

kb. elnök. kb. jegyző. 

8 

börös utazó bunda eladó. | 
© i a u M f t á é k i T f t t f t l l t i a ,  o 

0OOOOOOOOOOO|OOOOOOOOOOO# 
Meghivás. 

Alulírott részvénytársaság részvényeseit 
Gyergyószentmiklóson, 1919. evi 
december hó 10 én d?ieiotr 10. m-
kor a? Agrár Takarói pénztár r. i. fiók 

inié/.eto helyiségi-lu-.u taruuido 

rendkívüli közgyűlésre meghívjuk. 
T á r g y s o r o i. a t : 

1. Ig»zg»fóság  j e l enes* arról, hogy 
az 1918. sz< ptemlK-r hó 25 <-n eliiu áro-
zott ait:ptöko felemelése  nem volt ke-
resztUlvihető. 

2. Alaptőke leszállítása s ezzel kap 
csolatos alapszabály mód'isi'ása. 

3. A feR^mul  kimondása, illetve 
n felszámolás  folytatása  iránti határozat-
hozatal. 

4. k% i/.->7.gátóiiág lemondása és fel 
számolók kiretdtlógn. 

5. Ingatlanok értékesítésének elha-
tárolása. 

(). Esetleges indítványok. 
Gyergyóazentmi!<''ós, 1919. nevein 

ber 16 '-p. 
A Hitelintézet Részvénytársaság 

2-2 Igazgatósága. 

!31ălBlBlEn5ţ(aial511Bial51 íol 

FflJBOROK 
(1 

11 m.: rizling, leányka, tra !g| 
min, bakar, oportó stb. jutá gí 
nyos áron kaphatók báimilyen jg 
nagy mennyisccben kölcsön 
hordókban. Valamint mindennemű 

SZESZESITALOK, 
cognac és likőr is kicsiny-
ben és nagyban. — A tiszteit 
vevők becses pártfogását  kéri 

Neumann Benő Szászrégen. 
8 0 -

• 
• 

egy teljesen jó karban 
levő kitűnő bangu acél-
szerkezetű kereazthuros Eladó 

RÖVID ZONGORA. 
Cim a kiadóhivatalban. 

m 
BORFOGYASZTÓK ÉS 88 
KERESKEDŐK FIGYELMÉBE. 

Van sze-rencsí nk éreáiteiv, 
hogy folyó  ho 24-től 
ki-?dódi)i"ir fee'tn  kec^ira-
kom.ny 1917. évi termésű, 

hegyaljai, édes, kitünö zamatu 
faj- és asztali borokat 

fou,U'!~.  iis/reif  vevőinknek 
e'.iru-i'ani. 2—2 

Erdélyi Bortermelőit: Szövetkezete 
I r o d á j a : Kossuth u ca 8. szám. -M» 

Faeladási hirdetmény. 
Csil«!>2f-p  kOfeS'  gil 'ZHIlál 1919. évi 

december hó 3-án d. e. lo órakor 
>:art írásbeli üjaniuriai összekötött nyíl-
va i;(>s ái voréh'.'n eladat'k S'/épviz hatá-
ra. a kuátüieki UUÓ' b;t.M, tíz< pvizioi 
mintegy 5 kilométerre a 13 de Jozsef-
t 'Je havas leimii 6610 nia lábán Alíó 
fenyut-iianyaga  es ö lo m* kéreg. 

Kikiáitáíi ;tr m'-ként 45 kor. 
A leteendő báütilp. n.i 10°/o. 
Kihaoznáiasi idó 1921 ev vege. 
R^azieiefl  felto'elek  Fejér Lajos ven-

dt'g-osiit'i CsiUszeredAbítn es az Árverés-
kor ;t síicén tudhatók meg. 3 

F e d e l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket srb., s »., mindenféle 
epitesi anyagot ailandóan ralrtá-
ron taí'i 3 aíok bármikor kapha'ók 

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi építési anyagraktáraiból, 

6 9 -

TISZTA SZESZBŐL KÉSZÜLT ECET. 
p p Ţ p o i Ţ p Q J Vau szerencsém Osiksze-

reda es vidéke fogyasztó 
közönségének becses tudomásara hozni, hogy 

Csikszeredaban, Apaffy  Mihály utca 6. szám 
alatt ismét üzembe helyeztem. Kitűnő gyári ece-
temre különösen feihivoin  a kereskedő urak figyelmét. 

4 - 5 

<£ÁL ISTVÁN KETŐYÁR0S- CSÍKSZEREDA. 
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Î FOGORVOS 

Bendel naponta délután 2—6 óráig. 
Ceikscereda, Mikó-utoa 34. ssám 

'10-1 

Zsögödfílrdon  minden pénteken 
délután, valamint szombat és 
vasárnap egész nap, meleg-

fürdő  ái! a közönség rendelkezésért?. 

| SZESZ ÉS SZESZESITAL 0 
g KITÉRŐK FMíLtAÍBÍl fj 

Csikszereda r. t. vároa Mikó-utca 22. sz. Ş ţ 

K alatt szesz ée azeageaitn'ok nagyban éB 5 * 

kiosinybeni k i m é r é s é t m e g n y i t o t t a . € • 

állandóan raktáron tart: ş g 
^ szavatolt 96°-os szeszt, valamint rum, ţg 
ţg cognac, szilvórium, borseprö és minden- ţ ţ 
^ nemű likőr feleket.  ^ 

Tekintettel arrit, liofry  küzvotloniil elsürcmiii 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban 
van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 
minőségben pedig a legmesszebbmenő igé-

T& uyekoek cli-get téve, kiszolgálni. Szives párt- <v 
^ logást kérve, maradok kiváló tisztelettel J J 

Szántó Ernő üzletvezető, * 
J j Caikscereda, Mikó-utca 22. Bsám. ^ 

Asztalosok, 
napszámosok, 
10—15 éves fiúgyerme-
kek fizetéssel  felvétet-
nek azonnal. 

Első Csikszeredai Bútor-
gyár R. T., Csíkszereda. 

( & é g t t e s v é & y n a é k . ) 

ügy cipésznek való v a r r ó g é p e t 
keresek megvételre. — Cim a 
kiadóhivatalban. 3— 

A 
fél  éves koeza sil Idők és 
2—3 hónapos választolt 

MALACOK ELAPOK. 
1 2 

xtesit© ttex 
a t. Közonség' t, hogy üzletembe mindég 
kész ruhák, pongyolák, kosztüm blúzok, 
gyerek ruhák és szövetek iá kaphatók' 
Ruhák varrását, átalakítását, fi.-ifi  i'M 
uői fehérnemű  és baba kelengye elk,.. 
szitését, valamint harisnyák javit:is-.t ó-
kalapok átalakítás. t solid ár.=k niHlei! 
üzletembe elvál'.aUatr.ak éR elk '-íziutn»< l. 
Szives p'.rífogáfit  kér, kiváló !ÍH/i(>!e:te. 

Dajbukát G. divatáru kereskedő, Csíkszeredában 
1-3 

Szám 883 -1919. mj. 
Faeladási hirdetmény. 

Crtikvármi'í-ye magánjavak íg«-/g ítés^a eh-dj 1 C >-t n*d ibnü az î ay. 
ga}ós/ig líivíitulos helyiségében (a vármpgyf  háíí/stnái) 1920. évi január ho 
26>án délelőtt 10 órakor z*rt irásbel'- ••ján'a'ok alapján tj-vasnlo r>yilvA,;.,, 
•irv-r '-He;) a C«ikvarri?gye fíyer-íyétölgyi'H  község liataráb-wi levő S/üMa/'.ölg^ 

Sv:-• r•1!îcii•}).«t.;ik és JegespaUk nevű n-szebt-n mintegy 1323 hu d 
••«•t-»n rvndszores gazdasági torv alapján 6 évi k ilian* naivra úiigí-délxon-u 
fenyő  és bükkfa  állományát. 

A vágás ti-rU!í-<o a Borszék — Tölgyesi orf-xáguttól  l(i'3 km., Maro Ii 
vl -. va.iU'i á!!omá.-uó< p«-dig 43 km. távolban vau Tutajb ,-.kCWí én rak.-d : Ifi  km. 
távozásban Gyergyótöigyeaen vau 

Az eladás tárgyá' képezd frâilomttny  a? 1913. évien logauaiusiuift  t<i; -
felvétel,  tovább.i az 1919. évben nasr.özöit hadt^o'gál'atá&i karf»-:vei-ei 

"'5 növetd- k grâmiito alapján a következő: 
A) Szerencsepatakban: 
I. Fenyő (lucr-uyő é8 kisebb réa>:bou jt-s^nyt-í; ny<'>.) 

126.508 darul) 114 3S3 37 ut' neţi» 

2 7 fi  fi 
2 742 

i:) Ép luszonfatömeg  . 
b) A katonaság áital levágott, <le 

f-l  tü'iít használt fatömeg 
c) Ltt'o;*. száradt fatötneg 

Összesen 
II Bükk 
B) Jegespatakban: 
l. Fenyő ('"ucftnyő  kisebb réHübfU  ; uvv'fv  ny<V) 

2 O I íl 3fi 
2.9ti1.) s:t 

132.01 fi  düi'i' ii 
8.980 

1 1 9 402 Mi ni» 11'.-•!'• 
9 «34 90 

Értesítés! 
Székely és Réti " S S É ! ; 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezott el, melyek minő,ég és ár 
tekintetében r. legmesszebbmenő igé-
iteket íb kielégítik. — A mintaszoüák 
iataíetünk külön helyiségében 
vegtekinthotők és inesrenddésítk 

ugyanitt feJvét=tn.":fc.  3&-
A|rár takarékpénztár r. t. fiókja 

, Csíkszereda. • • 

r 

^ L A D O S c s ' ' í 9 2 e r t i d í i ' 'z r- Hitköz-
_ _ _ _ _ _ _ _  B.g tulajdonát képező, 

I drb befalazutt  kazán, I drb „Worting-
teiT gőzszivatyu, 2 drb s I köbméter 
viztartany, gőz- és vízvezeték csövek. 

Értekezhetni: Zimmermann Adolf, 
elnök és Rosenbek Izidor, jegyzővel 1-3 

a) Ép hâ zunfiitöuio 
b) A katonaság álfái  levágott, dt 

fol  nem hasztiitit fatömeg 
c) (íAIj >n száradt, fa'.ömeg 

Ö s;1, .scn 
11. B i lkk 
Üászer-en: 
I. Feuyö 
II. Bükk 

117 301 d; mb 112 872 Nl n,' /.h té 
989 

1 073 
799 IS 
897.0.'» 

1 19 3fi3  (ittrab 
fi  037 

S-wencr.?- pitákra. 
J<jg<ispa!.aLra 

251 379 
15.017 

Kikiáltási ár. 

114.f)t>9  0-l fii'  Ii:-
6*»77 36 

233.971 00 
Ifi  612 20 

3.437 631 kn.n.na 7S tiln-r. 
3 338.6(57 korona 31 liíl̂ r 
ö.776.30« korona liilér. Az egész (íjzyütt kereken 

Bánatpénz a kikiáltási árnak 5 százaléka. 
Kihuszn lás időtartama 6 év. 
Ajánlatok tehetők külön a szerencstípataki és külön a jogespataki erdőkre, 

vagy pedig együtt uz egészre. 
Az árverési és szerződési feltételek  az erdőbirtokos alulírott képviselt-

jénél rendelkezésre áílauak, ugyanott megt(>.kintheró részle'^s bc.có é:i iituu 
UAliit is. 

Oiyan ajánlatok, niciyek az árverési és .«zorzödó-s: f*jlfét«I»>ktő!  »Itérní i 
vagy bátiiitpéuzi'̂ i ellátva nitcsenok, vagy pedig az ajánlatok felbontásinak 
megkezdése után érkeznek, figyelembe  nem vétetnek, utóajánlaiok el nem 
fogad'üínab. 

Az irásb.di zárt ajánlatok az árverés tartására fent  meghatározó-1 időig 
árverező bizottság elnökénél nyújtandók be, ha postán küldetnek „A \ár-

Riê yei magaojavaV i^nz^atóságának Csikszereda* Cimzesdök és „Ajánlat az 
1920 övi janu;tr hó 26 áu tarta«dó faotadáshoa*  feliráasal  Is eliáthnclók. 

A megajánlolt összeg széduokkal és betűkkel is kiir&ndó s az ajánlatban 
í-ifejezendő  az, hogy ajánfatlevő  az árverési és szerződési feltételeket  te'jespn 
ismeri s magát azoknak aláveti s hogy uz ajánlat a szercnea pataki, vagy a 
jogeepataki faállományra,  vagy az eladás tárgyát képező öaszeR faállományra 
létetik e? Ha az eladás tárgyát képező összes faállományra  tétetik ajánlat, abban 
az esetben a ezerenesepataki éa j«ge&pataki faállományért  megajánlott vételár 
is küíőu külön feltüntetendő. 

Csikvármegye magánjuvainak igazgatósága. 
Csikszereda, 1919. évi november hó 22-én. 

Dr. Oaal Endre. 
1—2 igazgató. 

Nyomatott Vákár L. könyvnyomdájában, Cslkueredábaa. 




