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POLITIKAI, KÖZ'iAZDASAííl i:;s TARSAIMLMI MKTIL\ 

Szerkesztőség éa kitdóhivnta) 
Vákar L. könyy- ea papirkereBkcdéae Csikszcredn, Fiílelós szerkó 
hova « ' a P szellemi részét illeti minden küzii-inónv. 
raluuiut hirdetések és elóü/.etési dijak i* küldundnk. 

Megjelenik minden Tasarmp. 

a szerkesztő Dr. ÉLTHEH GYULA. B i ó í i í c t ó " » » *> 
LaptllíajJonos VÁKÁR L. : rlM-d«»R«s d;jnk a logol<>«obbau sziunittati.a* 

Kósira*o>. nom adatnak vicasa. 

A politikai helyzet. 
B 'c-ból jo-onti1-', h.^jy Huvár m>. 

Lj.ir minisUorelntfk  e. párol:- voutc-í 
i-i >•;. t-if'.'jttítte  prcgrai.mj*'. Az uz elvr-, 
hogy Magyarországot di'iiiokratikus Al-
iimmá tt'gy»-b, ^vígböl szükséges. hogy 

választanokat miuel előbb megejtsék, 
m..'ii csuk a nemzetgyűlés iesz hivatva 
tlónteni az Miam forma  fölött.  Blztosi-
iaui keli továbbá a választások szabad-
sagai is a noinztugyülés összeá^ita-
ííára A biztosítékok t űzött a sfó.'ás.sza 
badiág és egyeeü éui jog szerepelnek. 
A terrorista fenyegetéseket  el k<-:l 
nyomni és ennek alapjáu ?» láüddiiani 
szilé aajiőirányzaiokat be kell tiltKni. A 
sajtószabadság csak a u>ib«n li&z im-g 
szorítva, hogy aiapelvl- oct kimondj ik 
mindennemű kommunista propaganda 
tilalmat. 

Huszár Marin*  enor i a progr̂ mmn̂ k 
m^va'ésu áia el'4 két uehezség gördill. 
Mind a keVöt a szocá'ista párt támasztja. 
A? t-gyik az, hogy a válssztáso-.at a 
szocialisták szeretnék 2—3 hju.-.ppai 
eltömi. A máíik, hogy erűink alapján a 
nemze.gyűlés minél későbben gyűljön 
Ö98ZP. 

Huszár boszede után a pártvezérek 
köztm hosszas vitatkozás volt, amely 
megegyezésre vezetett. Eanek rrtel'ne 
ben a magyarországi választásokat 1920 
január hó 20-ika és 31-ike között tart 
ják meg. 

A szociálisták közül egyedül Qarami 
vett részt a gyűlésen, helyben hagyta 
ezt a határozatot, azonban bejeienieUe, 
hogy helybenhagyáshoz pártja utólagos 
beleegyezése szükséges. 

A Csiki  Lapok 
uj előfizetési  ára. 

Ismeretes  olvasóközönségünk  előtt, 
hogy az újságok rövid  időközökben 
egymásután  kénytelenek  előfizetési 
dijaikat  felemelni,  hogy a lapok  roha-
mosan emelkedő  előállítási  költségeit 
fedezni  tudják.  A legtöbb  lap igy is 
veszteséggel  zárta  számadásait,  minek 
folytán  kénytelen  volt  megjelenését 
beszüntetni.  Ma  már kevés  láp jelenik 
neg és  azok is nehéz  harcot vivnak 
iétfentartásukkal.  E kevesekhez tario 
zunk mi is, akik az előfizetési  dijak 
emelésénél  ezideig  a legnagyobb  mér-
sékletet  tanusitottuk.  Most  is az a 
Qil  vezet, hogy a legminimálisabb  lét-

fenntartási  eszközein/:  biztosításával 
a Csiki  Lapokat  továbbra is fenntart 
hassuk és ezáltal  a közérdeket,  ha 
sok nehézséggel  és kevésbbé tökéle-
tesen is, mint ahogyan mi szeretnők, 
de  legjobb sz%dékkal  szolgáljuk.  Hogy 
a Csiki  Lapok önköltségi  előállítását 
jövőre  is biztosítani  tudjuk,  kénytele-
nek vagyunk  lapunk  előfizetési  árát 
1920. évi január hó 1-től kezdődőleg  a 
következő  Összegekben  megállapítani: 

Egy évre 32 korona. 
Félévre 16 korona. 
Negyedévre . . 8 korona. 

Aki 1920. január hó 15-ig egy egész 
évre előfizet,  annak 32 korona helyett 
csak 28 koronát kell beküldenie kiadó-
hivatalunknak. 

Akik hátralékaikat e hó folyamán 
be nem küldik, azoknak a lap küldé-
sét december 31-ével beszüntetjük. 

Kérjük  olvasóközönségük  megértő 
támogatását,  mert ma a magyarság-
nak lapunkra  nagyobb szüksége  van, 
mint ezelőtt. 

Csíkszereda,  1919. évi december  hó 
12-én. 

/1  ,CSIKI  LAPOK' 
szerkesztősége  és kiadóhivatala. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Választások a vármegye magán-

javainál. A vármegye magánjavainál több 
állás van üresedésbe. A dr. Csiky József 
nyugdíjazásával megüresedett igazgatói állás 
betöltését illetőleg, m<?lyre jelenleg dr. Gaal 
Endre van helyettesítve, általában az a felfo-
gás, hogy ezt cs-.k a törvényhatósági bizott-
ság töltheti be, amely tudvalevőleg több mint 
egy éve közgyűlést nem tartott. A gazdattati 
és számvevői állásra a pályázati határidő le 
járt. A pályázatok kiírása a legteljesebb ered-
mécnyel járt, mennyiben a gazdatis/.ti állásra 
15, a számvevői állásra 12, legnagyobb rész-
ben szakképzett egyén adta be pály ázatát. A 
gazdaíi'-zti áliásra pályáztak többek között 
Bándi Béla okleveles gaídász, gazdasági in-
téző 13 óv óta a gróf  Károlyi Lajos-féle  szat-
mármogyci uradalomban. Diplomáját Magyar-
óváron Fzereztc. Az állásra főleg  mindenirányu 
prakszúa ajáulja. A pályázók között van Szőke 
Mihály nagy szentmiklósi gazdasági tanár, to-
.vábbá Péterflfy  József  debreczeni főldmíves-
iskolai lifazgaté,  akik diplomáikat szintén a 
magyaróvári gazdasági akadémián szerezték. 
Nem tartjuk valószínűnek, hogy Péterffy  Jó-
xsef  jelenlegi állását fe.cserólné  a tölgyesi 

gazda'iszli állással Ii pályázókon kivül van-
nak ieti-Msé̂  s, ji izda-âjţi dip^mákkal rendel-
kező fiatalabb  pá!;, ávók is, akik minpenesotre 
tíULnéí! derekain ni'.-jj.diatiák hely őket. — A 
számvevői álltra D.;jbukát Jakabon kivül 
pályáztak K-ezegh Győző, Veress Domokos, 
Albert l-tvan ni:-g többen. Felesleges talán 
említeni, hogy Dájl.ukat Jakab megválasztása 
oiztaara vehető. A gazda tisz'i adásra a 20-as 
bizoi'ság fogja  ineg-jteni a választást január 
havában. 

— üliko Baiinthalala. Még szeptember-
ben megemlékezünk M kó B.ilint &y. főispán-
n..k Budapesten történt -Jhalálozásáról. A posta 
még csak most hozta el a melyen sújtott csa-
lád gjászjelöutésót, melyet alább szószerint 
köziiitiu;: Üzv. csiosókoresziuii Torma Imréné 
szül. Miké Bena ugy a saját, mint leáuya Ma-
riska, dezseri baró Kudny&nszky Józsefné  és 
íerj>-, báró Kuduyaastky József,  továbbá unokái 
báró Kuday ánszky Sándor és menyasszonya 
szeüimiklós: es óvári báró Pongracz Sarolta 
es báró Rudnyaúszky Imre, végűi az Összes 
rokonság neveben fajdalommal  jelenti, hogy 
szeretett testvére, illetve nagybatya és rokon 
nagy moltéáágu csikzsögödi Mikó Bálint v. b. 1.1., 
fóruiidiliázi  n^ug. fóî pan,  a Szent István 
és Lipót-rend lovagja, a roman lovagitnd nagy-
kere»ztjeaet a csiüaggal tulajdonosa stb. folyó 
uó 11-éu, röviií szenvedés éa a haldoklók 
azumsegének ájtatos feivetele  utan, eletenek 
79-ik cveben joubietre szenderüit. A megboi-
dogu.t bült tetemei foiyó  hó 15-én, hétfőn 
délután fél  4 órakor fognak  a róm. kath. egy-
ház szei'Larús:*i szerint a kerepesi-ut meilelti 
temetó haloitasbazában beszentel tetni és ott 
ideiglenes nyugalomra tétetni, a viszonyok 
valtoztaval pedig Zsögödbe szallittatván a csik-
bomiyói éirbolibau örök nyugaiomra helyez-
tetni. Az engesztelő szentuiioe-aldozat folyó  bó 
IG-áu dolelött 10 orakor íog Budapesten az 
egyeieuii templomban az elhunyt lelki üdveéri 
uz e^ek Urának bemutattatni. Budapest, 1919. 
szeptember én. Áldás poraira! 

— Meghiusult tempiomrablás. Egy 
uria-oan öltözött czi,agymegyei íeiti nappal el-
rejtőzölt a gyergyószentmiklósi latiu szert, 
templomban s mikor este a temp omot már 
bezártuk, hozzákezdett lerve végrehajtásához. 
Csak egy perselyt tudott feltörni,  mikor a kó-
rusban imádkozó Nagy Jauos sekrestyés éber 
tigyelmét felhívta  a kihallatszó gyanúi nesz 
é3 igy sikerült a toivajt lefülelni,  akit átadtak 
a katonai parancsnokságnak. 

— Lesz cukor. A bukaresti Orient jelenti, 
hogy a botfalusi  cukorgyár működik és az er-
délyi szükséglet számára elegendő cukrot íog 
termelni. — A cukrot a kolozsvári élelmezési 
ügyosztály fogja  kiárusítani és 8—9 koronájá-
val fogja  adni ki.ójat. Ezt irja a kolozsvári 
„Ellejzék". Vajjoa mi az oka, hogy Csíksze-
redában a cukor kilogrammja mégis 26 kor. I ? 
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— Hat waggon liszt érkezett. Az Agrár 

Takarékpénztár csikszeredai fiókja  által szál-
lított liaztmennyiségből a mult héten hat wag-
gonnal városunkba megérkezett és nyomban 
kiosztatott. A közönség nagyon régen várta és 
nélkülözte a lisztet, melyet megérkezése után 
a városi hatóság által kiadott utalványokra 
csakhamar széthordott. — További szállítmá-
nyokra nagy szükség volna. Remény volt rá, 
bogy ez a második szállítmány olc óbb lesz, 
ez azonban nem következett be, mert az árak 
a mu'tkoriak maradtak. 

— Baromfitolvajok.  Ismeretlen tettesek 
kedden és csütörtökön dr. Gál József  Ügyvéd 
udvaráról négy iuzott libát és tizenegy tyúkot 
loptak el. 

— A magyar békedelegátusok Paris-
ban. Huszár Károly miniszterelnök hivatalosan 
értesítette az antant legfőbb  tanácsát, hogy 
meghívására a magyar békedelegáiu.-ok név-
sorának összeaiiitása most folyik  és a dele-
gáció a legrövidebb idő alatt urnák iudul a 
békeszerződés átvételéért. 

— Karáosonyi méztészták. A sz<kely-
udvarheJ,\i méztésztagyár karácsonyfákra  al-
kalmat) friss  készítményei megérkeztek Csík-
szeredába, «hol Biró Józ-wfuél  állandóan bár-
mily mennyiségben kaphatók. 

— Az u j magyar miniszterei nők. Hu-
szár Károlyról, aki mint népp.irii képviselő 
került be a parlamentbe, kevesen tudjak, hogy 
pályáját mint tanitó kezdte Fehér megyében. 
Miot hirl»piró keiüit Budapestre Molnár apát 
Néplap-jíitioz és mint szónok és agitator, mar 
régebb idő óta nemcsak pártjának, de a ma-
gyar parlamentnek egyik legmunkásabb, log-
taUntumosabb tagja volt. Az uj magyar minisz-
terelnök hosszú ideig, mint néptanító és dol-
gos, aktiv újságíró kereste kenyerét éa a ke-
resztényszocialista mozgalom évek óta ugyan-
csak nevéhez fűződik. 

— Mackensen Budapesten keresztül 
hazautazott Németországba. Mackensen 
tábornagy, egy francia  tiszt és néhány gy >r 
mati katona kíséretében Budapestről jövés 
Bécsbe érkezeit. A pályaudvaron összegyűlt 
tömeg lelkesen tüntetett a iiadvezT mellett, 
aki rövid tartózkodás után foh  titta utjAt Né-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCÁJA. 
Esetek. 

Borközi állapotban, dohányfüstben  a uőkről 
folyt  a társalgás. Ez az örök téma. L 'bírálták, 
majd pedig felmagasztalták  őke>. 

Beleszólt a társalgásba a társaság egyik 
bohém tagja le, ki szentimentális tiu. Előtte 
nem léteznek rossz nők. 

— Fiuk I Ti csak biráini tudjátok a nőt és 
képesek vagytok egyetlen hibájáért pálc :t törni 
felette.  Pedig a nőben mindig található valami 
megragadó jelenség, tulajdonság, amellyel ké-
pes a nőiességét körülfonni  megaranyozó f>-ny-
nyel. Természetesen ide lélek kell, nem pedis 
mindenben élvhajhászatot kereső kai^ndor-sziv. 

És az 8rag bohém, anélkül, hogy kérette 
volna magát, előbbi .szavaival összefüggés  nél-
kül, elmondott két esetet. 

1. 
A mult év februárjában,  Budapesten való 

tartózkodásom alatt a Szent János-kórház női 
osztályán látogattam meg egy nő-ismerősömet. 
A kórteremben idős és fiatal  nők feküdtek. 
Köszöntem és alig is figyeltem  meg őket. A 
betegemmel diskuráltam, mikor a szomszédos 
áeyhoz látogató jött és a bete* felült  az ágy-
ban. Ekkor néztem esak oda. Gyönyörű szőke 

metországba. Az az elterjedt hir, mintha a 
tábornagy beteg volna, valótlan, valamint az 
is, mintha internáltsága alatt memoárokat irt 
volna. A tábornagy nem szándékozik memoáro-
kat irni. 

— Műsorral egybekötött táno 
estély. A „Csikszeredai Ipartestület" 
1919. évi december hó 26 án (Karácsony 
másodnapján) Vigadó nagytermében 
műsoros eötélyt rendez. Nem áll módunk-
ban, hogy a műsort leközölhessük, de 
annyit eiőre ia megírhatunk, hogy a 
műsor minden egyes nonija gazdag és 
változatos lesz. 

— Alkoholmentes választas. Parisból 
jeiendk. ho*y a magyar miniaztertasác* egy-
hangúlag elhatározta, hogy a nemzetgyűlési 
választásokat január 25 én tartja meg. Mttkri-
déii idejű két évre terjed, mindazonáltal jogá-
ban aii a nemzetgyűlésnek korábban is fel-
oszlatni. Választójoga van minden 24 ik élet 
évet betöltött férfinek  és nőneV, a nők azon-
ban csak akkor rendelkeznék választójoggal, 
ha valamelyik Magyarországon beszélt nyelvet 
birják. azok a ki*koru férfiak,  akik 1918. évi 
november elseje előtt a fronton  legalább 12 
hóiig szolgálatot teljesítettek, szin'én választó-1 
joggal vannak feluházva.  A 24 évet betöltött 
nők szintén választhatót. A választás napján 
a szeszesital-fogyasztás  el van tiltva. A sza-
va//»» l.öt' le/ö 

A bánsági sbváok magyar barát-
sága. A bánsági magyarok november 24-én 
társadalmi és kulturális szervezetet alakítottak, 
amelynek célja az, hoţţy a svábságot a régi 
h :gyományokhoz hív- n. a magyarsághoz vari 
hűségében megtartja. A szervezkedő ülésen 
Bloyer Jakab miniszter és Steuer György dr. 
államtitkár mondottak nagysikerű beszedet, a 
melyekben azt fejtegették,  hogy a evab nép-
nek kipróbált és hivatott vezetőkre van szük-
sége, akik biztosítja'-: a mag\arfiá2s;al  való 
együttműködést ós távol tartják a svábságot 
minden szélsőségén irányzattól. A srábíág 
aztTv.íi.etLn'-k elnökéül dr. Kayser (Szilárd sza-
badalmi bírót választották meg. 

haj, finom  arcvon ások, csillogó kék szemek és 
kiesi-kicsi rózsás száj.. Meglepődve figyeltem 
és tudja Isten miért, egyszerre valami ábitat 
szállta meg a lelkem. Ez az áhítat fokozódott, 
midőn a takaró lecsúszott a beteg nő nyaká-
ról s megjelent hófehér  nyaka s rajta ezüst 
láncon Szűz Mária érme. Fiuk, szerettem volna 
odamenni és megcsókolni, nem azt a hóiiszta-
,-águ nyakat, hanem azt az érmet, éc, a szen-
tet tagadó kálvinista. 

Oiyrn volt a mozdulata, mint egy ártatlan 
gyermeké, kinek nincs is fogalma  nz élet szeny-
nyéről. Megalkottam magam előtt pillanatra 
Madonna képét. Hozzá hasonlíthatott a biblia 
szépségű Mária és lehet, hogy ez az összeha-
sonlításom már istentelenség volt. Ki volt ez a 
nő? N«m tudtam. Nem érdeklődtem multj» 
iránt. Novót megjegyeztem: Gizi. Ezt egy ne-
kem küldött társas lapról tudtam meg utóbb, 
melyen tréfásan  odavetett néhány sort. És képe 
sokszor ott van emlékeim kóbor utjain. Lehet, 
ba érdeklődöm életéről iluzióm szétfoszlik,  mint 
a pára őszi napsütésben és nz én Madonnám-
ban utcai leány-erkölcsöki t fedezek  fel.  De 
igy megmaradt az illúzió, mert nem férkőztem 
oda a múltjához, melynek talán vannak foltjai... 
Ezek a foltok,  melyek a nőket szépségük mel-
lett is az érték minimális fokára  sülyesztik 
azon férfiak  előtt, akik a nőben nemcsaV a 
testat, hanem a lelket is nézik... 

— Harminoféle  magyar pénz van for-
galomban. Bécsből jelentik: Az osztrák-ma-
gyar bank vezetősége most kezdi meg a közeii 
likvidáció előmunkálatait, melyeknél a legna-
gyobb nehézséget az okozza, hogy a volt mo-
narchia területén nagyon sok különböző tipusu 
pénz van forgalomban.  Igy megállapítást nyert, 
hogy a volt Magyarországon a közös bank ál-
tal kiadott következő pénzek vannak: Tízezres 
ezres. Kétféle  50 koronás. Huszkoronás három-
féle  van: régi, uj és Ilik kiadisu. A tízkoro-
nás papírpénz kétféle  kiadású, kékszinü éa 
fehérszegélyü.  A kétkoronás papírpénz három-
féle,  régi, kékszínű, pirosszinü és szovjet két-
koronás. Ezeket a pénzeket „kékpénz" néven 
ismerik-

— Ahol a magyar béke készül Nt uilly. 
Ez a név most már belekerül magyar his-
tóriái h. A párisi békekonferencia  oda "hiiji, 
m?g Magyarország békedelegáíu-sait in, mini 
Hu'gária képviselőit, a békeszerződés feltéte 
leinek átadására és a béke ügyében való tár-
gyalásokra. Neuillj voltakép Pária, a francia 
főváros,  autiak egy városrésze a boulognei 
e»dö szomszédságában van s egyik legvonzóbb 
külvárosa Párisnak. Szebbnél szebb házak es 
villák emelkednek beime, melyeket fők̂ p  tő-
kepénzesek éB egy szintén poétikus részében 
munkások laknak. A Lkósainak száma közel 
jár a negyvenezerhez. Az ut Párisiiéi Neuilly! e 
a Napoleoni hadsereg vonalán vezet ki s a 
történelmi emlékek e^ész sorát időzi fel  a 
sétálóban. Ott. van epyik pa>kjáb:it> a remii.--
Bance-stílusban épült városház», melyben majd 
a magyar béketárgyalások fognak  végbamcuni 
s ahonnan Magyarország uj jövendője fon  ki-
sarjadni. Kgy vagy két hónap múlva eldől, 
hogy N::uilly neve milyen botükkel kerül bele 
a históriába. 

— Moratorium a váltókra. A kormány-
zótanács igazságügyi reszortjának fónöke  a 
váltókra, kereskedelmi utalványokra és hitel-
levelekre vonatkozó intézkedések kielégítéséül 
rendeletet adott ki. Eszerint a váltók, keres-
kedelmi utal vámok és az érték apadást HZMI-
ved.-tt hitellevelek közül azoknak, melyek 
szeptember 30 tói 1919. decomher 31-ig ese-
dékesek, a fizetés  határidejét 1920. január hó 
15-ig hosszabbította meg. 

2. 
...Zsazsát ti is ismeritek. Barna hajú, vil-

logó, fekete  szemű fruska  volt, később pedig, 
mikor ismét összehozott vele a sors, fekete 
haja szőke volt. Átfestette.  És ez jobban is 
talált sápadságához, amoly érdekesse tette. Én 
kis borzosnak hívtam. A nagyváradi életemet 
kellemessé varázsolta a társasága. Pedig róla 
sem mondtak annak idején jókat. Én tudtam 
azonban élettörténetét. Menekülését a szülei 
háztól a mostoha apa szerelme miatt. Éhezését. 
Szenvedését. Nem is hittem róla rosszat es 
mindig jó tanácsokkal láttam el. Ha a Buuyi 
tai-ligetbeo, a Rulikovszky-temetöbeo, vagy a 
S2Ó11Ő3 hegyeken barangoltunk kettesben, min-
dig ugy tekintettem, miatln a testvérem volm. 
Tudtam azt is, hos;y van neki egy Sanyija, 
alti főhadnagy  a 24-esekuól, a civilben pedig 
joghallgató. 

— Szereted-e Sanyit? — examináltam egy 
alkalommal. 

— Hát igent — válaszolta ugy félvállról. 
— Hát Sanyi téged ? 
Válasz helyett előszedte Sauyi leveleit, 

melyek csaknem igy kezdődtek : „Édes Aranyos 
Kis Madaram lu 

A boldogság sorai voltak és ígéretek a jö-
vőre, amikor majd törvényes formákkal  is 
egymásé lehetnek. 

A kis borsoB pedig nem örült e soroknak, 
nem örUit annak, hogy nagyságot asszony k 
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_ A budapesti tőzsdéről. Legutóbbi 

hirek szériát a jegyzések a következők: Ma-
gyar Hitel 1065. Osztrák Hitel 815. Jelzálog 
582. Hazai Bank 515. Magyar Bank 775. Le-
számitoló 615. Fabank 1756. Merkúr 270. 
Kereskedelmi Bank 4425. Beociini 1780. 
Szászvári 1630. Magnezit 1690. Sdgó 2275. 
Rima 1780. Klotüd 840. Gumi 1580. 

— Korteskednek Budapesten. Bécsből 
jelentik, hogy a magyarországi választási elő-
készületek nagyban fo  ynak. A pártok körében 
már tárgyalnak a jelöltek személyére vonat-
kozólag. A Terézváros egyik kerületének Lem-
zeti pártja Hegedűs Lorátitot, az Erzsébetváros 
egyik kerülete pedig a demokrata Ugrón Gá-
bort jelölte. 

— Tánciskolái ertesites. Értesii,»in a t. 
közönséget, hogy tánciskolám kurzusát folyó 
hó 17 én (: Z rd.iu) este 7—9 óráig az Európa 
nagytermében megkezdem. Beiratkozásokat a 
szálloda tulajdonosa elfogadja.  Siíves pártfo-
gás'' kér Salamon Itozsúa, oki. táuct.anitónő. 

— Adományok a gyergyói árvahaz-
nak. Lukacs J., Pail R. IV. és Bania M. III. 
polgáristlik gyűjtése Szárhegyen 212 K 40 f 
és természetbeni adományok 400 K értékben, 
Ferencz K. 111. és Bartis J. 11. pidgaristák 
gyűjtése ugyanott 202 K 28 f  ts termé z^t-
beni adományok 360 K értékben, Nagy A., 
Burján M. és Ferenczy M. 111. polgáristak gyűj-
tése Gyergyócsomafalvan  295 K és természet-
beni adomanyok 415 K értékben; a gyergyó-
ujfalvi  Rózsafüzér  társulat gyűjtése 200 K és 
természetbeni adomanyok 1150 K értékben, 
Marton András havonkint 52 klgr. liszt, ózv. 
Lázár Jánosne 3 véka gabona, Kopacz Lukacs 
2 veka buza, Lórincz Istvaa 1 véka buza, Tú-
rok Ágnes 1 vóka gabona, özv. ferenczy  Sau-
dorné 1 véka gabona, 2 véka burgonya; Pail 
tíándornó 4 klgr. hus, özv. Balázs lstvánue 
1 véka burgonya, 1 véka zöidség. Isten fizesse 
megl 

— Az aradi rendőrtisztek nem lop-
tek át az államrendőrseghez. Aradról je-
lentik: A aapokban járt la az ujabb hatariuó, 
melyet a rendőrfőnök  adott a rendőrtiszteknek, 
hogy lépjenek az államrendőrség köíelukebe. 
A rendóriiöziek közül egy sem jelentkezett. 

lehet. A szabadságát imádta, nem pedig az 
aláirásos formulát,  amely hozzáköti egy férfi 
oldalához. Olyan volt a lelke, a szive, rniut a 
szabad madár... 

— Nem ugy van fiacskám!  — igyekeztem 
a szeszélyt kiverni a fejéből,  neked arra az 
útra keli térni, amely nyugodt otthont biztosit. 
Sanyi szeret és neked kötelességed megbecsülni 
At. Punktum I 

Hogy tnikép töltötte azután az életét, nem 
tudom. De amint jól értoBültem tegnap, Zsazsa, 
a kis borzoB kitartott Sanyija meliett és Sanyi 
révén előkelő társaságokban fordul  mog. Sanyi 
félredobta  a doktor juris cimét, most cipész-
mesterséget tanul s legkozvlebb cipészmübelyi 
nyitva, felesegül  is veszi Zsazsát. H* nem ÍB 
nagyságos asszony, lesz belőle tekintet-js asz-
szony. Éa pedig ma is megvagyok győződve, 
hogy a kis borzos nem is volt rossz; bűne, 
hogy okos leány volt, ki kacérkodott és sze-
rette, hogy minél többen hódoljanak neki, csak 
az ez átkozott pletyka ejt sokszor foltot  a női 
becsületen, amit a férfi  legtöbbször minden 
meggyőződés nélkül szentirasnak tart. Igy ke-
letkeznek a társadalomban az úgynevezett le-
nézett nők, kikről olyan sokat mondó kézle-
gyintéssel beszélünk. 

— Fiuk, ne nevessetek ki, igyunk a meg-
vetett, a lenézett nőkért I 

Kováéi  J.  István. 

— Marosvásárhelyen — irja a Székely 
Ellenzék — az időszámítás órarendjében vál 
toztatást rendelt el és foganatosított  is a tér 
parancsnokság, félóránál  t;ibbet hátráltatja az 
óraszámitást, a középouróp aihoz (a vasútihoz) 
szabván a polgári időt is. Helyeién, okosan 
tette, mert anaebronizmus volt a rövid napok 
idején a nyári, korakozdeli időszámítás szerint 
igazodni üzleti, iskolai, hivatali, polgári, ipiri 
foglalkozásban  Most már reggel 7 órakor kora 
reggeli fény  van s nem álmo* szürkület. 

— Ket Bzekely leány gázmérgezés 
következtében meghalt. Szomorú eset tör-
tént Brassóban, a rau!t héten egy este dr. Czeil 
Rudolfnak  a bolonyai Ma.om-utca 7. sz. r-.iatti 
lakásán. A nála szolgálatban álló Tamás Bor-
bála C3ikszentgyör,?yi illetőségű cselédleányt, 
valamint a pintén el-ból a í.-Fzségb l̂ való Far-
kas Krisztinát, aki csak ideiglenesen dr. Czellnó 
Bjcsbó: való ha.íutiTüSvlK maradt volna a la-
kásban, halva ta'á'tá!;. A vizf-gá  at meg-ül.;-
pitotta, hogy a gázk .lyha mindkét csapja nyitva 
volt s a szoR-aesíilen leányok gázinér^-zés 
áldozatai lettek. 

— Ahol legtöbbet ér a korona. Ró-
mából jelen-ik, hogy f?gy  királyi rend •.'let az 
olasz fe  ü'béiyegzésii osztrák-magyar korona 
értekét 60 olasz ontimesben állapította meg. 

— Letartóztatták a Tisza-ügyben Fé-
ny es Las^iot Kéri Pál a fogházban  azt. val 
lotU, hogy Károlyi Mihály és társai megálla-
podtak tavaly, bogy Tiszát .'a m-g 8 <-<v.ór 
politikust meitöletnok. A a ös-zeesk'ieölí k];zotl. 
volt Kényes Ltszsó és Pogány J••jzsef  is. A 
rendörseg emialt lttartóztatta Fényes L-lsziót. 

— Átépítik a világ leghíresebb opera 
házát, A Scala színháznak. Milano világhír» 
operájának színpadát át keh alakítani, m< rí 
nagyon re»; módi. Felkeli emelni a titóze:et 
és méiycbbí is keli ienui, hogy modern szín-
játszó technika berendezéseit ei líhessen he-
lyezni brun*;. A szinh iz főbejárata  t's oldal-
bejárata közé a Cas Reila, egy regi törtéoeú 
épület vau L'tepit.-e. Ezt n\ost a színházhoz 
csal ják, hogy iiy módon a kórus es a baHet 
külön helyet kaphassou. Az átalakító munká 
latokat a drezdai operaház mintájára végzik. 
Ez az átalakítás lehetővé fo^ja  tenni, hogy a 
szünetek rövidebbek legyenek é.i hogy Bokka. 
több operaelőadást lehessen rendezni. A adó-
téren nem szándékoznak változtatni. Az épít-
kezések kivitele egy evet fog  igénybe venni. 

Szenzációs mozitalálmany. A párisi 
tudományos akadémia tagjai és azok, akik an-
nak legutóbbi ülésén résztvettek, elsőknek 
gyönyörködhettek oiyan látványban, amely 
valószínűleg nemsokára lázba fogja  hozni a 
közönséget. Szines rnozgóféuj  képekről van szó. 
A töubszinü foiografalás  módszereinek felhasz-
nálásával lehetségessé vált oiyau kép.;t veiiteni 
a vászonra, amelyek a természetben felelhető 
összes színeket, még a legfinomabb  arnyalato-
kat is hiveu visszaadjak. Az akadémia ülésén 
látni lehetet» a francia  katonákat, a kakiba 
öltözött belga, angol és amerikai katonaiat 
kék ég alatt masírozni, miközben kiuomim 
zászlaik sziuoi napfényben  ragyogtak. Azután 
gyöujörü virágokat, csodálatos gyümölcsöket, 
változó színekben pompázó lepkeket, alpesi 
vidékeket stb. mutattak b>:. Ezeket az ered-
ményeket ugy érik el, hogy három különböző 
egyszínű alapfilmet  nasznáinak és azokat együt-
tesen vetítik vászonra. 

Igaa testvériség. Ausztria fölhívására 
a német köztársaság elnöke megindító választ 
adott. Németország népe elhatározta, hogy 
hitenként minden német polgár lísztadagjábó) 
50 grammot fogaak  megtakarítani, mi össze-
sen 2 millió kiló, azaz 200 wasgoa iisztet je-
lent. Ezt a megtakarított mennyiséget Bécsnek 
ajándékozzák, mert Bécs városi ;zenved a 
legtöblet az éhségtől. 

— Van még uj a nap alatt. Dr. Gal-
lippoo, franci  i tudományos akadémia tagja, 
hires egyiptológus a;-: akadémiának bejelentette, 
hoay egy újonnan felfedezet  egyiptomi papiros-
emlékiraton, amely macában is történelmi 
becsértékkel bsr, éíö mikroorganizmusra buk-
kant .k. Amikora papiro!.al fölmelegítették, 
hogv a betűk jobban előtűnj n>-k-, a több, mint 
hu<-? zásjulos iratokon mozogni kezdettek a 
besz.'radt apró bacilusok. 

Kiadóhivatali üzenetek, 
Cs. A. Kászonjakabfalva.  A gőzcBéplő-

gep S/.űc.' Far-'nc tulnjdonát kép zi, Csikbor-
zsován B.ivebb felvilágosítást  mi nem adha-
tunk. 

Az A l c s i k i M ü m a l o m é s V i i 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 — — 
» kü/.öns=--g' rendelkezéséi© áll. 

G Y Á R T : I. miu-'iaSíü finom  szitált. l in-
••ket, darát, zsömle kását, korpát, 

íai'armány lisz'okefc.  :—: : ; 
VETŐMAGOT TISZTIT Triörön. 

Házaknál iát vá£ és csépel motorral. 
15—1« 

Sz.  23—1919. 2-2 

Faeladási hirdetmény. 
A kr>7.má-?i ivözbivto.c-i'^g eladja 

Ko"«Ai i'.ozfí!:-t.rh;.i?,á;iái  1919. évi de-
cember hó 29 811 d'.*iu!•-!n 2 órakor 
kexdöúő árverése-n a Csik-'-sr-'tiegye Tus-
nád kcíẑ 'gq határában i«vö Hipiitakalja 
ae-.'íi iíi.-j. n,!: nvníügy 26 km. hóid 
terü:ötoü <x>6 5U607- 1900 F. M. szám 
aiai' iiiha«?-ná!iU>ra eugedí-jyf.-zott  luo-
és j .g-jny:-fer:yo  frtíiüoiiíanyát. 

A vágás tsífülolft  a/: országútiéi 9 
Mii» r a r«4v. fus/iádi  á'iomásától 
P'.íd'f?  10 2 kiiO'.r'-w.f  távolban van. 

A/. e'adás tárgyát k*:p";ió fat'Ulomány 
rü'ír ; b. niiTÍ3 szeriot 5332 oi' 
bruho 4273 m3 nettó fenyő  haazon 
fat  la r? ai maz (S600 drb). 

Kikiáltási ár 126600 korona, bánat-
p:. nv. a l:ikiá'íá;«i ártsak 10°/« a. Kibasz-
UHlái idóíai'ii.ma 2 év. 

Az árverési c-í á.-.t.-rződösi feltételek 
az rrdóbirlokos aluiirott képvl»--»!/»jAnél, 
?ov.tbbá a c.'it-^onfiii-ífoni  járási ordö 
gondooVságnái rcj-.d «Skeẑ sro állanak. 
Á< 'ií,iíö^oíh1íioí;?:4(v?;-íí  rc'w>.tc-Linthető a 
részle'-ea beo-slé?i munkálat is. 

Oiyan »j4nia?ok, melyek az árverési 
és s'/t.-rzödési ft'li.éŝ .li-'kiő!  elt- rnek, 
vagy bán 'p.̂ nasel eliát-va üi; cí t-nek, 
figyelőmbe  nem vó^emjk; u'óajánlatok 
el uem fogadtatnak. 

írásbeli zárt aj4n;»!ok a szób' li ár-
verés megkeidcs-i előu az árverező bi-
zottság eiaökéiió'1 nyújtandók be. A meg-
ajánlott összeg Rzámokkívi és btiükkel 
íb kiir̂ ndó s az ajánlatban kifejezendő 
as, hogy ajánlattevő az árverési és 
t»'/j'>/-7('5(iévsi feltételeket  teijesrn isoieri és 
mâ t̂- ftíoknak  aiáveti. 

Kozmáson, 1919. évi december hó 
l-én. 
Kozma István, Osváth István, 

kb. elnök. kb. j«gy«fl. 
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Rendel naponta délután 2—6 óráig, k 
Csikszereda, Mikó-utoa 34. szám. ^ i 
KIMÉRŐK FIGYELMÉBE! 

* SZESZ ÉS SZESZESITAL * « 
* 
ţ ţ Csikszereda r. t. város Miko-utoa 22. az. 

alatt SEBBZ éa azeazeaitalok nagyban éa 
Í J klosinybeni k iméréaé t megnyi tot ta . H 

9 
2 állandóan raktáron tart: 

szavatolt 96°-os szeszt, valamint rum, şg 
cognsc, szilvórium, borseprő és minden- ţ ţ 

ţ ţ nemű likőr feléket. ţ ţ 
ţ ţ Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű Ş ţ 

gyári üissekőtietéscim vannak, módomban 
2 T a n • vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 
*S minőségben pedig a legmesszebbmenő igé- ** 
Í J ajeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt-

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel' Jfc 

J* Szántó Ernő üzletvezető, * 
** Ciikszarada, Mikó-utoa 22. asám. 

fi 

Székely^ 
Értesités! J|j 

óo Dá+i erdélyréssí öutorgyár r. í. ÍM 
tJbntJll Maresva^arii !;sr, [jf! 

előnyösen ismert cég. intozetlinknéi pj 

m i n t a s z o b á k a t 1 
helyezett el, me yek minő-ég és ár 
tekinteteben a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyisegobeu 
megtekinthetők én megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  38— 
Agrár takarékpénztár r. 
^ n Csikszereda. 

i ^ ü í H i ^ ü l ^ l l l l l i l i l ü i i 

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

Nagymihály Sándor csikszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhe'yi épitési anyagraktáraiból. 

71-

FfiJBOROK 
u. ni.: rizling, leányka, tra 
min, bakar, oporto stb. jutá-
nyof  f.ron  k*ph:itók bármilyen 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordókban Valamint mindennemű 

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

Neumann Benő Szászrégen. 

• • 
• • 

egy teljesen jó karban 
levó kitfinő  hangú aoél-
azerkezetü kereszthuroa Eladó 

RÖVID ZONGORA. 
Cim a kiadóhivatalban. 

• 
• • • 

É r t e s i t s s a o . 
a t. Közönséget, hogy üz'etembe mindég 
kész ruhák, pongyolák, kosztüm blúzok, 
gyerek ruhák és szövetek is kaphatók. 
Ruhák varrását, átalakítását, férfi  és 
női fehérnemű  és baba kelengye elké-
szítését, valamint harisnyák javítását ós 
kalapok átalakítását Bolid árak mellett 
üzletembe elváüaliatnak és elkészíttetnek. 
Szives pártfogást  kér, kiváló tisztelettel: 

DajbuKát G. divatáru kereskedő, Csíkszeredában. 

Faeladási hirdetmény. 
A csiksicnimihályi közbirtokosság 

eladja Csiksz! utraihály községházánál 
1919. évi december hó 18-án dél-
előtt 9 órakor kezdődő Arverozéeen 
a II. határroszben levő Bodor vész— 
Seíétparak ós Görbe és Naskalat nevű 
. rd'íinek széidöntéeektől és tovább fenn 
nem tartható kereskedelmi célokra al-
kalmas álio törzsekből áiió lucfenyő 
faanvtígár. 

A kibaaxnáhí.̂  torűieie a gyimes 
közép:oki országúttól '2—6 kim., a C. 
F R gyimesközop oki állomásától pe-
dig 3 - 6 kim. iávo'.baa van. 

Az eladás tárgyat képező faállomány 
szembecslés szerint erdőrésüenkéDt: 
Bodorvész—Setétpatak mintegy 600 m1, 
Görbe mintegy 500 m1, Naskalat mint 
egy 500 m1 vegyes méretű faanyag. 

Kikiál'ási ár ni'-kint 35 korona, bá-
natpénz a kikiáltási arnuk l0°/# a. Ki-
hnsználús időtartama 1 év. 

Az árverezési és szerződési feltéte-
lek az erdőbirtokos alulírott képviselő 
jénAl, továbbá H SZ pvizi járási erdő-
gondnokságnál rendelkezésre állanak. 
ki erdőgondnokságnál megtekinthető a 
részletes becslési munkálat is. 

Oiyan ajánlatok, amelyek az árve-
rési és szerződési feltételektől  eltérnek, 
vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek, 
figyelembe  nem vétetnek; utóajánlatok 
el nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár-
verés megkezdése előtt az árverező bi 
zuttság elnökénél nyújtandók be. A meg 
ajánlott összeg számokkal és betűkkel 
is kiírandó s az ajánlatban kifejezendő 
az, hogy ajánlattevő az árverési és szer 
zftdr̂ i  feltételeket  teljesen ismeri és 
m̂ g-iU azoknak ;iláve"'i. 

Ajánlatok a fenti  erdőre,azek faanya-
gára egyenkint is tehetők. 

Csikszentmihály, 1919. évi d< cem 
ber hó 1-én. 2 -2 
Léhner Gyula, Sándor András, 

bírt. jegyző. birt. elnök. 

Faeladási hirdetmény. 
Cüiksaépviz községházánál 1919. évi 

december hó 18 án d e. 10 órakor 
zárt írásbeli ajánlattal összekötött nyil-
vános árverésen eladat ik Szép viz hatá-
rán, a kósteleki úttól balra, Szépviztől 
mintegy 5 kilómóterre a Bede József-
féle  havas lemért 6610 m' lábán álló 
fe.iyőfaanyaga  és 510 ni1 kéreg. 

Kikiáltási ár m' ként 45 kor. 
A leteendő bánatpénz 10°/». 
Kihasználási idö 1921 év vége. 
Részletes feltételek  Fejér Lajos ven-

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

E L A D Ó ' 1 c s i k B z e r e d t t i i e r - Hitköz 
ség tulajdonát képező, 

I drb befalazott  kazán, I drb „Wortlng-
ton' QÖzszivatyu,  2 drb s I köbméter 
vlztartány, qöi- és vízvezeték csövek. 

Rósenheck Izidor, Zimmermann Adolf, 
hitk. jegyző. hitk. elnök. 

3-3 

É R T E S Í T É S . 
Van szerencsém Csikszereda város él 
vidéke mélyen tisztelt hölgyközönségót 
értesíteni, hogy december hó 1-től kezdve 

NŐI DIVAT-SZALONT 
nyitottam, hol elvállalok angol és francia 
munkákat a legújabb divatszerint. Egyben 
értesítem a m. t. hölgyközönségot, hogy 

SZABÁSZATI TANFOLYAMOT 
nyitok 1010. éti  december hó 7-töl kez-
dődőleg, haladók é.s kezdők rószére. Fel-
világosítással l akásomon , Csikszereda 
Kossuth L.-u 20. sz a. bármikor szolgá-
lok. Szives pártfogásukat  kéri tisztelettel 

Kövér Sándorné nói szabó. 
Ugyanott eladó egy drb pénzszekrány éa 
2 drb tizedea mérleg 100 éa 200 kg. aulyig-

l 2 - 6 • 

Njanatott Vákár könyvnyomdájában, CWkiMredábaa. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszenímihaly eladja Csikszent-

mihály községházánál 1919. évi de-
cember hó 18-án d. e. 11 órakor 
kezdődő árverésen a II. határrészben 
lévő, Bánd nevű erdejóbeu levő azeî 
döntésen es tovább fenn  nem tartlui'ó 
kereskedelmi célokra alkalmas lucfenyő 
faállományát. 

A kilia?ználí..s területe a gyimes 
közép-oki országútiéi 3 kilométer, a 
C F. R. gyiinoskozeploki állomásától 
pedig 3 kilómét-er távolban vau. 

Az eladás tárgyát képező faállomány 
Hzembecslés szerint 500 m1 vegyes mé-
retű fát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár m'-ként 35 korona, bá-
natpénz a kikiáltási árnak 10%-a. Ki 
használás időtartama 1 év. 

Az árverési ós szerzódesi fettételek 
az erdőbirtokos a-óürott képviselőjénél, 
továbbá a csikszépvizi (Frumoasa) járát-i 
erdögondnokságtiul rendelkezésre áli* 
nak. Az erdögondnokságnál megtekint 
hető a részletes becslési munkálat 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési 
és szerződési feltételektől  eitérnek. vagy 
bánatpénzzel ellátva nincsenek, figye-
lembe nein vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogudtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli ár 
verés megkezdése előtt az árverező bi 
zottság elnökénél njujtandók be. A meg-
ajánlott összeg számokkal és belükkel 
is kiírandó s az ajánlatban kifej"üondő 
az, hogy ajánlattevő az árverési és szer-
ződési feltételeket  teljeseu ismni és 
magát azoknak aláveti. 

Csikszentmihály, 1919. évi december 
hó 1 én. 2—2 
Léhner Gyula, Kósa István, 

k. jegyző. k. biró. 
I : 




