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— Várják a magyar békedele 
gáclót. X 'uiílyb.'ii m. gtörlént'A-
előkés'/ü'efek  a tn agyar delegáció fogad-
tatására. Huszár Károly miniszterelnök 
órtcsiteito a párisi legfőbb  tanácsot, 
bo;;y a békede1'. i^cló tanainak '*'jt>iö 
iéso folyamatban  van. Közben megin 
duitak a magyar nomzrtgyülési válasz 
í.áf>ok  is a meg nem szállott térülőtökén. 
A kormány rendeletére, a szent korona 
ujbó: felkerüli,  a címerekre. Migyar 
köztársaság helyért ideiglenesen, mig a 
nemzetgyűlés az államformáról  véglege-
sen dönt, a „magyar állam" kifejezés 
kötelező. Aa angol befolyás  Budapesten 
mindinkább érvényesül. Csak nem bizo-
nyos, hogy Magyarország újból király-
ság lesz. Az eddigi jelek szerint a nem-
zet többsége Teck angol herceget 
óhajtja magyar királynak megkoronázni. 
A Habsburgoknak is sok híve van a 
papság és mágnások körébea, de ez az 

al>ck> igyre v?» ;.ii uvjóbői. Auglia öt 
milliárd kor. kö csöür uyuj'oit Magyar-
orsónak. Araerii a és Magyarország 
kő/ő-t a viszony ismét a régi barátsá-
gos kezd lenui. Budapesten rend van, 
melyet a uemzeii hadsereg tart fen. 
H'irthy Miklós f<  bér gárdája mindenütt 
ura a helyzetnek. Orasiáni tábornok a 
budapesti francii  mi?aió feje  Mjekntette, 
hogy a?. íui-atisíiok cuk addig ma-
radnak Budap-'S • ii, mig á román és 
.szerb csapatok vissza nem vonulnak a 
d t m a r;; á c i ó s vonalra. 

A semleges al tárnok buda-
pesti képviselői rokonszeuvü-
ket nyilvánítottak Magyarország 
iránt. A Dicia j-k Svédország, 
Dái-i i, Sparsyoioiví.-g, H »;!tiini| f,  Svájc 
es Norvégia budapes i prezfuilánsai 
meglá>Oí?a»iák Huss:;})- Károly miniszter-
..:lii:"?köt, rokonáétnvünv. fi  ki Ma-
gyarország iránt és ni', gigéríék támoga-
tásukat az ország újjászervezésihez. 

Január középén lesznek a 
magyarországi valaaztasok. A vá-
l-.isztfjvi  mozgalmak s?z-»Jen arányokban 
folynak.  A mtniszrereinök ogy beĉ i lap-
nak kij'-l Mitet'e, hogy a nemzeígjülési 
választások junuár hó 15-én minden-
esetre megtörténnek, ugy, hogy az első 
parlamenti üléa már január 22-én meg-
tartinti legyen. Addig az államforma 
kérdéáe nem kerülhet napirendre. 

- Antant misszió j á r ja be 
Ésaakmagyarországot. Mislrolczról 
jelelik. hogy od* pár nappal ezelőtt 
Troi.jmont franci  t őrnagy vezetése alatt 
egy angol és egy olasz kapitányból álló 
antant misszió érkezeit. A bizottság 
onnan tovább folytatta  útját. Szerencsre, 
Tokajba és Sátoraljaújhelyre. 

— A horvátok Szerbia ellen. 
Zágrábból jelentik, hogy a horvát lakos-
ságnak több mint négyötöd része titkos 
szavazás utján ellene nyilatkozott a 
Szerbiával való egyesülésnek. A szava-
zás eredményét közölték a párisi béke-
konferenciával.  A horvátok megelégsze-
nek teljes autonómiával is. 



olda C S I K I L A P O K . ám. 
—A kommunisták uj ébredése. 

A keresztény egyesülés nemzeti pártjá-
ban Friedrich volt miniszterelnök, a je-
lenlegi kormány hadügyminisztere azt 
mondta, hogy biztos tudomása van arról, 
hogy Böhm Vilmos, a szovjetkormány 
hadügyi népbiztosa és elvtársai a fel-
vidéki tótság közt bolsevista zászló-
aljakat szerveztek azzal a céllal, hog\ 
ismét magukhoz ragadják a hatalmat 
Budapesten és a magyar vidékeken. A 
fővárosi  laktanyákban is kommunista 
agitáció folyik,  izgató röpiratokat ter-
jesztenek. Ezzel a türelem fonalát  vég-
leg elszakították. 

Majd a galíciaiak kiutasításáról be 
szélt Priedrich. Nem lehet továb tűrni, 
úgymond, hogy egy félmillió  bevándo-
rolt idegen miatt a magyar testvérek 
éhezzenek és fagyoskodjanak. 

Végül azt hangoztatta, hogy az er 
kölcstelen sajtónak pusztulnia keli. 

— A magyar békedelegációt 
már végleg összeállították. A mi 
nisztertanács a párisi békekonferenciára 
kiküldendó magyar delegátusok névsorát 
a kővetkezőkben állapította meg: 

Elnök : gróf  Apponyi Aibert. Fómeg 
bízottak: Teleky Pál gróf,  Somsaich 
József  külügyminiszter; báró Lers Vil-
mos külUgyi államtitkár, dr. Popovics 
Sándor, volt pénzügyminiszter, dr. ZjI-
tán Béla, volt igazságügymiuiszter. 

Megbízottak : Dr. Walkó Lajoa pénz-
ügyi államtitkár, dr. Kállay Tibor pénz 
ügyi államtitkár, grof  Csáky Imre, a 
külügyminisztérium, báró Láng Bőid 
a hadügyminisztérium, Reusa Andor a 
földmivelésügyi  minisztérium részéről. 

Politikai tanácsadók : Dr. Giea-jW ;iu 
Sándor, Lovászy Márton, nagyatádi 
Szabó látván, Miakits Ferenc. 

Közgazdasági tanácsadók: Bernát 
István, Lánczy Leó, Székács Antai; to-
vábbá a pénzintézetek megfelelő  kikül-
döttjei, a Gyáriparosok Országos Szövet-
ségének egy kiküldöttje. 

Főtitkárság : Praznovszky lváa rend 
kívüli követ, Wettstein János kövels< gi 
háztanácsos, dr Hancz Ernő konzul. 

Ezenkívül a magyarországi románok, 
tótok, ruthének, délmagyarországi neme-
tek és vendek egy egy kiküldöttje». Vé-
gül Zielinszky Sziláid műegyetemi tanár, 
Kovács Aiajos min. tanúcaoa, Cuolnoúy 
Jenő egyetemi tanár, Bacrik Ármin, 
Yoíland Arthur miniszteri tanácsos éti a 
Baj tó tiz képviselője. 

Hogy mikor indul a delegáció Pá-
rieba, arról értesülésünk még nincsen. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— MarosvásárhelyGyergyósaentmik-

lós között közlekedő 8007. és 8008. számú 
személyvonatokat, szüntették be további intéz-
kedésig. A Brassóból reggel induló személy-
vonat a Bzékely körvasuton Székelykocsárdig 
közlekedik. 

— Házasság. Dr. Gaal Endre, a várme-
gyei magánjavak igazgatója vasárnap délután 
házasságot kötött Kováts Endre városi főjegyző 
leányával, Irénkével Csíkszeredán. 

— Kérelem a közönséghez. A 
csíkszeredai róm. kath. elenii népisko-
lának 280 tanulója van, akiknek további 
oktatása most veszélyben forog,  mert 
a mai nehéz megélhetési viszonyok kö-
zött az iskolaalapok jövedelmei nem 
elegendők az iskola személyi és dologi 
kiadásainak fedezésére.  Bizonyára nem 
szükséges nyomatékosabban rámutat 
nunk arra, hogy mily  fontossággal  bir 
280 tanulónak iskoláztatása és tovább 
képzése. Ma a helyzet as. hogy ha kellő 
társadalmi segélyt nem nyujtunk, az 
iskola kénytelen lesz beszüntetni mtt 
ködösét és 280 tanuló iskoia nélkül ma 
rad. Ennek m-m szabad megtörténni, 
mart megvan a mód arra, hogy a tár-
sadalom a szükséges anyagi eszközöket 
az iskola további fenntartásához  meg-
adja E'egendő talán rámutatnunk arra, 
hogy Kolozsvárt a tanév elején az 
„Ellenzék" igen rövid idő alatt félmillió 
koronát gyűjtött a szegény tanulók tan-
dijaira és felsegiiésére.  Nálunk is van-
nak, kik a háború alaU nagy jövede-
lemre tettek s;:í»rt, sót szép vagyont 
szereztek. Elsősorban ezekhez fordulunk, 
remélve, hogy szavunk nem marad 
vissíhang nélkül- Mindenki adakozzék 
teheíssge szerint, a pénzintézetek és 
magánosok egyaránt, senki ki na vonja 
magát. Jelentékeny össvegeket adhat-
nak kereskedőink és iparosaink is, akik 
közül számosan jelentékeny vagyont 
szereztek és nagy jövedelmek urai. Mi 
számon tartunk mindenkit és bizton re-
méljük, hogy az adakozók közül nem 
marad el senki, kire névsaerint. rá kel-
lene mutatnunk es akit kötelességére 
figyelmeztetnünk  keikbe. A vármegye 
székhelyén 280 tanköteles iskola nélkül 
njm maradhat: Adakozzunk tehát azokon 
a gyiijtöivokí n, melyek a közönség ré-
szere a napokban kiboesájtatnak. Az 
adományokat a lehetőség szerint nyűg 
rázzuk lapunUmn. — A pénzintézetek 
fl>ryelinébe  ajin'juk, hogy az üzleti év 
lezárásával szokásos jótékony célú ado-
mányaikat ezu tal a cíikszoredai róm. 
kath. elemi iskolának adják. 

— Jótékonycólu előadás. Csíkszeredá-
ban, 1919. december 26-án, a Vigadó színház-
termében, a csíkszeredai ipartestület pénztára 
javára tánccal egybekötött műsoros tarka-
estélyt rendeznek a következő műsorral: 

1. A rémes dráiua, vígjáték 1 felvonásban. 
A férj,  Sjivarth K-zső. Feleség Hclvig Ella 
Udvarló, Helvig Vilmos. Ügyelő D Darás Jó-
zsef.  I-sö színész, Gáspár Gábor. II. színész, 
ifj.  Biró Sándor. 1-ső színésznő Kovács Erzsi. 
Öreg ur, László József. 

2. Monolog- és énekszámok: 
a) D Darás József:  A poloska, Az agg-

legény. 
b) Szemerjay Eliz: Jaj, nem látták-e a 

mamámat? 
c) Ifj.  LáBzló József:  A levél, Kacagj Ba-

Jazzó. 
d) Balázs Irma: Izé kisasszony. 
e) Helvig Eda és D. Darás József:  Táncos 

duette. Ez lesz az idén a sláger. 
f)  Fegyvereei Medi: De megjártam. 
g) Biró Jucika és ifj.  Biró Sándor: Táncos 

duette. Kopogó, Ropogó. 
h) Helvig Ella és Ligeti Samu: Duette Lili 

bárónőből: TUndérkirálynóm légy a párom. 

i) D. Darás József,  Helvig Ella, Biró Ju-
cika, Balázs Irma, Fegyveres! Medi, Hamari I., 
Kovács Erzsi: Tánc septet. Palikám, Palikám. 

3. A bűvös szék, vígjáték 1 felvonásban. 
Miniszter, Kovács Árpád. Államtitkár, Helvig 
Vilmos. A felesége,  Biró Jucika. Sziv Sándor 
újságíró, Filó Árpád. Kállay referens,  Bájer 
Béla. Dr. Fu'da orvos, László József.  Genius 
meBter Gáspár Gábor. Dávid, Marci hivatal-
szolgák Fegyveresi Médi óh Kovács Erzsi. 
Hordár, ifj.  Bíró Sándor. 

Conferál  Helvig Vilmos. 
Jegyek előre válthatók Pototzky Fái ur 

divatUzletében ,és este a pénztárnál. Felülfize-
téseket köszönettel fogad  és hirlapilag nyug-
táz az ipartestület rendezősége. 

— Valótlan híresztelések Koós Mi-
hályról. Dr. Koós Mihály magyar földmivelés-
ügyi miniszteri államtitkárról, a fö-dinível  s-
ügyi minisztérium marosvásárhelyi és kolozs-
vári kirendeltségének Erdélyszeríc ismert es 
általános népszerűségnek örvendő volt vezető-
jéről egyes erdélyi körökben tead.-nciózusan 
azt a hírt terjesztették, hogy bolsevista vádak-
kal terhelten Budapesten le van tartóztatva. 
Amint; most értesülünk, ez a híresztelés valót-
lan. Dr. Koós Mihály államtitkár működő tagja 
a magyar földmivelésügyi  minisztériumnak és 
Rubinek miniszter megbízásából jeleuleg a 
mezőgazdasági kamarákra vonatkozó törvény-
javaslatot késziti elő. 

— Műkedvelői előadás. A csikborzso-
,ai ifjú-ági  egyesület, 1919. december 28-án 
vasárnap, az iskola termeiben, sajat pénztára 
javára, műkedvelői előadással egybekötött tánc-
estélyt rendez, mely alkalommal sziure kerül 
Tóth Ed'; „A tolotic" cimü népszicraüve. Sze-
meiyek: Kontra Fridoliu, budapesti magánzó. 
Kovács Péter. Krizsa lelösége, Cdiszénié La-
katos Annuska. Miklós, ennek fia  első felesé-
gétől, mészárosmester, Bilosţh József.  Ábris 
mészáros legény Lukács Lajos. Rézi, Fái.i, 
Kati. Kisvárosi zsidó kisasszonyok, Balog Juci, 
Balog Erzsike és Nagy Juliska. Lőrinc, Móric 
zsidó legények Kovács József  és Szakács Félix. 
Dolgos, városi jegyző Lakatos Károly. Rigó, 
váiosi biró Erőss Imre. P-ter, kisbíró Erőss 
B la. Ördög Sára, vén koldusasszony Balog 
Mózesáé. Angyal Linka, cseled Kontráóknai 
Kovács Linuska. Mrawcsák Johan, ifj.  Szakács 
Balázs. A ..jó lelkű" korcsmáros, Lakatos Ká-
roly. Pestvárosi rendőr Nagy Kálmán Vidéki 
pandur Erőss László. János bácsi, kórház-
felügyelő  Balogh Vendel. Sz-íjasné, Komáué 
ápolónők Balogh Juczi és Nagy Juliska. Az 
előadás kezdete csie fél  7 órakor. Belépő-
díjak : I—III. sor ülőhely 20 K. IV—VI. sor 
17 K Állóhely 14 K. Karzat 12 K. 

— Vádirat Tisza gyilkosai ellen Ér-
tesülés szerint a magyar államügyészség a leg-
közelebbi napokuan eikésziti Tisza István gróf 
gyilkosainak vádiratát. Ebben az ügyben eddig 
a következő letartóztatások történtek: K*'ri l'ál, 
Magyar L-jos, Fényes L.íszló újságírók. Helt:ii 
Viktor, Sztanykovszky Tibor, Dobó István, 
Gjertner Marcell Mór, Hütiner Ferenc, Este-
fáuyi  Js nő, Lengyel Líszló, Czeuner Zoltán, 
Hoffmaun  György, János Audor és Pásztor 
Jcn<\ a katonatauács tagjai, Szabó Forenc 
csendórórmester, Vágó (Wilheim) Jenő, Hans-
mann József  gyanúsítottak. A letartóztatott 
egyének részben felbujtók,  részben közvetlen 
tettesei a gyilkosságnak, részben bűnsegédek, 
ré'zbeu bűnpártolók, mert előzetesen tudtak a 
gyilkosságról, de nem tettek Bemmit annak 
meggátlása érdekében. A letartóztatottakon 
kívül még Pogány József  volt népbiztos, mint 
tettes ellen is vádat emelnek. 
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— Eljegyzés. Bájer Béla (Csikszereda) és 

Púvid Annuska (Blikkszád) jegyesek. 
_ Kabaré-estóly Szépvizen. A csik-

gzentmiklósi miikedvelő társaság, Szépvizeo, 
1919. évi december hó 26 án (Karácsony má-
sodnapján), este 7 órától kezdődőleg a kaszinó 
nagytermében kabaré-estélyt rendez. A tiszta 
jövedelem a hadiárvát és özvegyek javára 
fordi'tHtil-:.  Helyárak: I. hely 20 K, II. hdy 
15 K, III. hely 15 K. Műsor után tánc lesz. 

— A hadifoglyokért.  A Vöröskereszt 
ênfi  nemzetközi bizottságához a szibériai hadi-

foglyok  helyzetéről aggasztó hirek érkeznek. 
Hazaszállításuk számos kísérlet dacára sincs 
még szervezve és néhány hónap előtt nem is 
történhetik meg. A Vöröskereszt kiküldöttek 
egyhangúlag azonnali segítséget, kémek a sok 
ezer szerencsétlen ember számára, akik hideg-
lól és éhségtől szenvednek éa akiket járványok 
tizedelnek. A helyzet, különösen Közép- és 
Nyugat Szibériában súlyos, ez országrészek 
gazdasági viszonyai következtében. Ha a hadi-
foglyokat  a vhdivosztoki szövetséges bázisok 
közelébe lehetne vinni és ott várnák hazaszállí-
tásukat, sorsuk jelentékenyen javulna. A Vö-
röskereszt nemzetközi bizottsága a hadifoglyok 
érdekében táviratot intézett a mikádóhoz, a 
ineiyben kéri, hogy minél nagyobb számú hadi-
ioglyot vegyen J ipán igazgatás alá. Ezenkívül 
előterjesztést tett a párisi főtanácshoz,  hogy 
azoouai foganatosítsa  a legerélyesebb rend-
szabályokat arra nézve, hogy ezt a helyzetet 
orvosolják. 

— Pásztor já tékok. Az ünntpi hangú'ut 
umelésére cb a növendékek fellépésének  gya-
korlására a karczfalvi  r. k. el. iskola Oernádt 
Anna és Domokos Péter tanítók vezetése a.'att 
azép pásztorjátékot rendez december 25-én ós 
26-sn este. Az ottani r. k. polgári iskola mű-
soros pásztorjátéka január 6-án és 11-éu este 
leE-z Farkas Ilonka és László Aranka tanárnők 
rendezése mellett. Az előadások iránt, melyek 
az ifjúsági  könyvtár javára lesznek, a vidéken 
nagy az érdeklődés. 

— A haboruban eltűntek holttányii-
vanitasa. Debrecenből jelentik, hogy a ma-
gyar igazságügyminiszter rendeletet adott ki a 
haboruban eltűntek holttanyilvánitásáró'. E 
szerint a bíróság kérelemre holtnak nyilvánítja 
a haboruban eltűnt egyéneket, ha 1914. év 
julius >24. napja után, de még az 1917. évi 
január 1. napja előtt tűntek ei és azóta nin-
csen semmi h;r — életbenlétükről. A holttá-
nyilvánítási a házastárs, az örököd, vagy az 
kérheti, aki jogilag érdekelve van az eltüut 
halálának megállapításában. Az eljáráB a járás-
bíróságok hatáskörébe tartozik. 

— Mulatság. A karczfalvi  ifjúság  farsang 
első szombatján, január 10 én este a csiknagy-
boldogasszonyi nagyharang-alap javára nagy 
sikerűnek ígérkező zártkörű táncmulatságot 
rendez. Bár a meghívókon feltüutetve  nincs, 
ugy halljuk, hogy a reudezóség meglepetés-
szerűkig néhány élvezetes kabaret-számmal is 
fog  kedveskedni a vendégeknek. Zenét a csik-
szeredai első zenekar Bzolgáltatja. 

— A villanyvilágítás szabályozása. 
Múltkori felszólalásunkra  a városi villamosmü 
üzemvezetősége akként intézkedett, hogy az 
áramszolgáltatás éjjeii 1 óráig és reggel fél  6 
órától fél  8 óráig zavartalan legyen. Ez az 
intézkedés megszűnteti azokat a bajokat, me-
lyek az iskolákban, kórházban és gazdaságok 
ban az áram hiánya miatt előállottak. Az áram 
hektowattját 20 fillérről  30 fillérre  éa 30 fillér-
ről 50 fillérre  gyors egymásutánban azért kel-
lett emelni, mert az olaj egységára 180 ko-
rona. Az emelésnek oka ez és nem a petró-
leum, melyet csak nagyon rövid Ideig hasz-

náltak az üzemnél. Információnk  szerint a mai 
50 filléres  egységár megmarad mindaddig, mig 
az olaj 180 koronás egységára nem redukáló-
dik. Az üzem legutóbb naiţy deficittel  dolgo-
zott, ezért az egységár jelentékeny felemelése 
elkerülhetetlen volt. További információnk  sze-
rint az egységár az 1911 évinek, mikor az 
tizem városunkban megindult, csak ötszöröse, 
tehát ha egy 16 gyertyás lámpáért 1911-ben 
1 K 20 fi'lér  átalányt fizettek,  ma 6 koronát 
kell fizetni,  ami a mai viszonyok mellett, tul-
magasDak nem tekinthető. Esetleges panaszok 
a városi mérnöki hivatalhoz adandók be. Aki 
egész éjjeli áramot magáncélra óhajt igénybe 
venni, a városi mérnöki hivatalnál megrendel-
heti. Éjjeli 1 órától 2 óráig 40 koronát, min-
den további óra után 20 koronát kell fizetui. 

— Sári biró. Városunk ifjú  kereskedői 
éa magántisztviselői, kik legutóbb egyesületbe 
tömörültek, az uj egyesület javára a mult hét 
szombatján a Vigadóban színre hoztuk Móricz 
Zsigmond Sári bíróját. A darab megválasztása 
nem mondható szerenc-ésnek, mert kaphattak 
volna jobb és hatásosabb darabot eleget. Mű-
kedvelőink azonban '.ültettek ezen és főcélju-
kat, a közönség egy estét betöltő szórakozását, 
a legteljesebb mértékben elérték. Móricz Zsig 
mond joizü humora mindvégig derűs jelene-
tekre adott alkalmat, ami lelkes műkedvelőink 
érdeme, akik a kitűnő rendsző, Spri-ncz György 
vezetése ós irányítása mellett fényes  bizony-
ságát adták játékkészségüknek és tehetségük-
nek. A közönség megértő meleg érdeklődést 
mutatott az uj egyesület első -.«v.replese iránt. 
A Vigadó egészen megtelt, a jegyek hamaro-
san eikeltek. Ez biztosította az erkölcsi éti 
anyagi sikert egyaránt. Nagy és kellemes meg-
lepetéssel szolgált Csiszér Margit, aki a biró-
nét adta s valójában a darab színpadi sikerét 
biztosította. Beszéde, arcjátéka, temperamen-
tuma éa főszerepének  átérzese oly fenyes 
kvalitásokról tett tanúságot, amilyeneket csak 
a legkivá:óbb művésznőknél tapasztalhatunk. 
A siker oroszlánrésze kétségtelenül az övé. A 
közönség sűrű tnpsokkal és zajos elismeréssel 
honoráltB. Kitűnő alakítást nyújtott Karácsony 
János Sári biróban és Bencze József  Jóika 
szerepében. Mindketten u műkedvelők igen 
értékes tagjai. Sokat mulatóit a közönség ifj. 
Papp Karoly mókáin, ki állandóan zajos de 
rültségben tartotta a közönséget. Kedves je-
lenség volt a Bzinpadon György Bözsíke ós 
Kolin Olga, kik kisebb szerepeiket elismerésre 
méitó buzgalommal töltötték be. Jók voltak 
Rancz Sándor, Petres Juczi, Fogolyán Lukács, 
Hajnód Erzsike és Rancz Gubor. Rjméljüt, 
hogy műkedvelőink nem állanak meg az első 
sikeres lépésnél. E.őadás utáu szépségverseny 
és tánc volt. Az estélyen ifj.  Miczi Miska ki-
tűnő zenekara muzsikait. 

— Sorozás. A román kormányzótanács 
3227—1919. sz. rendeletével az 1897, 1898, 
1899. evfoly«mbeli  egyének összeírását elren-
delte nemzetiségre való tekintet néikül. Össze-
irandók a fönt  jelzett évfolyambeli  fiatalok  az 
esetben is, ba jelenleg katonák vagy szabad-
ságolva vannak. Jelentkezni tartoznak azon 
ifjak  is, kik nem születtek ugyan Csikszere-
dán, de itt tartózkodnak. Jelentkezni a városi 
tanács katonai ügyosztályánál kell. 

Magyarország ellátása élelemmel 
ÓB szénnel. A Havas ügynökség jeíeutese 
szerint a főtanács  intézkedéseket tett, hogy a 
mány elismerése által megfelelően  gondoskod-
janak Magyarország lakósságáról. Elrendelték, 
hogy Fiúmén át Magyarországot sürgősen el-
lássák élelmiszerrel ós nyersanyaggal. Uay 
szintén Causy ezredes, a monarchiából alakult 
államok eaénellátáaára szervezett antant bizott-

ság elnökének jelentése alapján intézkedéseket 
teFz, hogy a vaggonok sürgői kiállításával 
egyidejűleg mrgfele'ó  szénmemiyiséget szállít-
sanak Cíehoiszigból. 

— Az Ipartestület Elnöksége kéri a 
testületi tagokat, hogy tags. gidij hátralékaikat 
e hó végéig fizessék  be. 

— Egy het múlva újra megindulnak 
a gyorsvonatok. Bukarestből jelentik, hogy 
gyorsvonat közlekedést december 21-én újból 
megnyitják, miután addik a katonai szállításo-
kat befejezik. 

— Jó példa. Bukarestből jelentik, hogy 
Szovjetorazágbau a spekulánsok ellen behozták 
a halálbüntetést. Az ítélethozatal sommás uton 
történik es az ítéletet nyilvánosan fogják  végre-
hajtani. Pétrrvaron már több tűzifa-.spekulánst 
főbelőttek. 

— Az égben nincs tüdő vész Egy an-
gol katonai repülő-orvos arról a megfigyelés-
ről számolt be, hogy a tuberkulotikufiokra 
ntz*o a legjobb orvosság naponta bizonyos 
ideig a magas régiókban tartózkodni. Azt ajanlja, 
hogy szorkesyzeuek léghajó-szanatóriumokat, 
amelyek szálljanak fel  legalább 5000 méter 
magasr,», nhol egy-két napig tartózkodva a 
betegek iéíegz^jék be a tiszta, újjáteremtő 
levegőt. Az ottani levegő sokkal egészségesebb, 
baciliusmentesebb, mint a hegyeken, ahol a 
hegység és növényzet maga mégis némileg fer-
tőzi a ieve&őr. Az orvos szerint egyenesen 
buciilutöllő hatása van. 

— Köszönetnyilvánítás. C-ikszeredában 
1919. évi december hó 13-án megtartott mű-
kedvelői előadáson feiiilfizettek  a következők : 
Cseh István mészáros 100 K, Turi Zoltán 70, 
Veress Eiekné, Albert és Merza 50-50, Hódoai 
Ernő 35, Petres Aodor, Poiotzky Pál, Fried 
Samu 30 30, Ziibesz Márton 26, Karda Gyula, 
Jakab István, Mágyari Andor, dr. Élthes Béla 
25 25, Harcsa József,  Zacbarine, Nagy János, 
Micbua Rezső, Löffier  Marcell, Csiby Károly, 
Vnos Fereuc, Tarsny Sándor 20-20, N. N. 85, 
Wender Emánuel 14, N. N 15, ifj.  Nagy Ödön, 
Grünwald Albert, Maudel Béla, Imre Árpád, 
Kökösy Alb-?rt, Péter György, N. N., özv. Mol-
nár Lászlóue, Sciiusíer József,  Fried József, 
özv. Hajnód Pá'né, özv. Hajnód Józsefné, 
Petres J*i)os, Gáspár Gábor, N. N. 10-10, N. 
N. 7, Biró Juczika 6, X. N., Szopos Domokos, 
N. N., Ilyes István, Balázsy Lajos, N. N., N. 
N., Surnya Miklós, Fraciu hadnagy 5-5 kor., 
Ifj.  Szabó Lajos 40 koronát. — Ezen kivül 
B,»nha lwoiy fodrász  és Filó Károly 50—50 
korona és Tásczos Sándor 300 koronával 
járult hozzá a felultizetésekhez.  A teljes bevé-
tel feküfketések,  tzépségveraeny és a jegyek-
bői 5904 korona. Kiadás 4323 korona. Az 
egyesület aiapjára letétbe helyeztetett 1581 
korona. Fogadjál, a íVlüifizetők,  valamint a 
bútor és ruha kölcsönzők a rendezóség^iálás 
köszönetét. 

Szerkesztői üzenetek. 
A. Ö Helyben. A cukor beszerzési ára 

Bothfa'uban  10 ko'ona 30 fillér.  Hogy lesz 
belő'e 26 korona, nem tudjuk. 

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 rendelkezéséle áll. 

GYÁRT : I- minőségű finom  szitált lisz-
t?ket, darát, zsemlekását, korpát, 
takarmány iiaztoket. :—: :—: 

VETŐMAGOT TISZTIT Triörön. 
Házainál tát Tán fis  csépet motorral 
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K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Méhészek szövetkezete. 

Alapítási tervezet. 
Alább szószén nt közöljük a székelyföldi 

méhészek értékesítő szövetkezetének alapítási 
tervezetét: 

„A szövetkezet alakul azon célból, bogy 
tagjai anyagi helyzetét a kölcsönösség és ön-
segély alapján javítsa, vállalkozásaikban és 
üzleti Ügyeikben segitBe, termékeiket értéke-
sítse, tagjaikat méhcsaládokkal s megbízható 
gyümölcsfákkal  ellása, a méhészkedéshez s a 
méhészeti iparhoz szükséges berendezéseket, 
eszközöket beszerezze s azokat a tagoknak 
jatáoyoB áron rendelkezésre bocsássa. 

E cél elérése érdekében a méhészet es 
gyümölcstermelésbe vágó összes cikkeket, fel-
szereléseket, eszközöket raktáron torija s az 
értékesítés céljából nyilt üzleteket nyit, fióko-
kat szervez, uj piacot létesít. Tagjainak méhé-
szetük és gyümölcstermelésük fejlesztésére 
előleget, illetve hitelt nyújt. Svájci mintára 
bevezeti a méhcsaládok biztosítását és törzs-
könyvezését. Tagjai részére havi értesítőt ed 
ki s szakkönyvekről gondolkodik. Értékesiti a 
tagok mezőgazdasági termékeit is, mig a nem 
méhészkedő tagok háztartását garantált méz-
termékkel, gyümölcsfajokkal  B az ebből készült 
gazdasági, háztartási, valamint élvezeti cikkek-
kel ellátja. 

Cime: A Székelyföldi  Méhészek Értékesítő 
Szövetkezete. 

Székhelye: Székelyudvárhely. Fiókja: Csík-
szereda, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, 
Bárót. 

Határozatlan időre alakul. 
A szövetkezet üzleti tőkéje a tagok által 

jegyzett üzletrészekből áll. Egy üzletrész 100 
koronában állapittatik meg, mely a belépéskor 
egyszerre postán, vagy banki átutilással az 
Udvarhelymegyei Takarékpénztárhoz Székely-
udvarhelyre az üzletrészenkint megállapított 5 
korona alapítási költséggel együtt legkésőbb 
1920. évi január bó 20 ig bt fizetendő.  Egy tag 
több üzletrészt is jegyezhet. Az üzletrészek 
folyószámmal  látatnak el, névre szólanak s a 
névérték teljesen befizetése  után állíttatnak ki. 
Az üzletrészek csakis az igazgatóság hozzájá-
rulásával ruházhatók át másra. 

A tag felelőssége  korlátolt s csakis a jegy-
zett üzletrész névértéke erőjéig fn.Iel. 

A tag jogai: részt vesz a szövetkezet üzle-
teiben, közgyűlésein, tanácskozási, szavazati 
cselekvő és szenvedő választói joga van és a 
befizetett  üzletrész után az evi nyereségből 
reaeeő jutalékot kapja. 

A szövetkezet működését 1920. évi febiuár 
hó l-én megkezdi. 

Szókelyudvarhely, 1919. évi november hó 
20-án. 

A székelyföldi  méhészegyesületek és körök 
tiszti karainak egyemleges megbízásából: 

Oál Imre  a. k., 
méhészeti felügyelő." 

A szövetkezet alapitása igen nagy érdeke 
a csiki méhészeknek is, hogy újból fellendítsék 
az egykor virágzó csiki méhészetet. Tekintve 
a mai közlekedési és átutalási nehézsegeket, 
üzletrész-jegyzéseket elfogad  és továbbit a 
Cdikvármegyei Méhész-Egylet nevében Biró 
József  Csíkszeredán. Ugyancsak elő lehet je 
gyezni, vagy megrendelni országos hármas 
képtárakat 300 korona és országos egyes kap-
tárakat 160 korona darabonkénti árban, ugy 
szintén méhészeti segédeszközöket is. a kap 
tárak gyári előállít?":, megindult és legközelebb 
a szállítás is megkezdődik. 

Végül itt emiitjük meg, bogy Gál Imre 
méhészeti felügyelő  szerkesztősében megjelent 
a „Méhészgazdák Naptára* 1920-ra. Ára 6 K. 
Megrendeleetó Biró Józsefnél  Csíkszeredán. A 
naptárban benne vannak az országos vásárok is. 

A jövő évi mülép szükséglet szintén elője-
gyezhető Biró József  egyesületi pénztárnokná'. 

• T H 1 B I 0 flá»OB  B t 
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• Rendel naponta délután 2—6 óráig 
ş Csikssereda, Mikó-utoa 84. Beám 
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« SZESZ ÉS SZESZESITAL 
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Csíkszereda r. t. váron Mikó-utoa 22. BÜ. 
alatt 8B8BB ée sgeazeBitalok nagyban 5b 
kioainybeni k imérésé t megnyi to t ta . 

állandóan raktáron tart: 
szavatolt 96°-os szeszt, valamint rum, § 
cognac, tzihórium, bor seprő ós minden- Şţ 

nemű likőr félékei  ft 
Tekiutettel oTra, hogy közvetlenül elsőrendű Şţ 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban 
van a t. vevőimet  a legolcsóbb napi árakon, 
minőségben pedig a legmesszebbmenő igé-
nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt-

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

H 
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Szántó Ernő üzletvezető, 
Csíkszereda, Mikó-utoa 22. szám. 
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Értesí tés! 
Q7pkol\/ÓQ RPÍÍ erilélyrészi bulorgyár r. t. OltiKtily ntJll Marosvásárhelyt, 
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 kieléeitik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők ós megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  39— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 
= = Csikszereda. = 
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Értesitem a nagyérdemű vevóközönséget, hogy a 

likörgyártási üzemet 
újból fölvettem.  — Mától kezdve mindenfajta 
likőr a legméltányosabb árakban kapható. — 
Zimmermann Adolf,  Zsögödi szeszgyár. 

1-3 
Nr. 4498/1919. 

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

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

72-
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FflJBOROK 
u. m.: rizling, leányka, t ra 
min, bakar, oportó stb. jutá-
nyos áron kaphatók 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. 

83-
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ki. 
Hirdetmény. 

A gyergyószentmiklÓBi járás főszol-
gabírója közzé teszi, hogy Ambrus Tamáa 
szárhegyi határ tanácsosnál folyó  hó 17. 
óta egy darab 12 évesnek látszó szürke-
szőrü herélt ló fel  van fogva. 

Ha a fent  irt, állat igazolt, tulajdo-
nosa törvényes időn belül nem jelent-
kezik az állat, mint gazdátlan jószág 
nyilvános árverésen el fog  adatni. 

Gheorgheni (Gyergyószeutmiklós), 
1919. évi december hó 2 án. 

Deacu, 
főszolgabíró. 

ERTESITES. 
Vau szerencsém Csíkszereda város és 
vidéke mélyen tisztelt hülgyközönségét 
értesíteni, hogy december hó 1-től kezdve 

NŐI DIVAT-SZALONT 
nyitottam, hol ei vállalok angol ós liaucia 
munkákat a legújabb divatszerint. Egyben 
értesitem a m. t. hülgyközönségét, hogy 

SZABÁSZATI TANFOLYAMOT 
nyitok 1910. évi deoember hó 7-től kez-
dődőleg, haladók ós kezdők részérő. Fel-
világosítással l akásomon, Csíkszereda 
Kossuth L .-u. 20. sz. a. bármikor szolgá-
lok. Szives pártfogásukat  kéri tisztelettel 

K ö v é r S á n d o r n é női szabó. 
Ugyanott eladó egy drb pénzBzekrény és 
2 drb tieedes mérleg ÍOO és 200 kg. súlyig-

3 - 6 • 

Naptárak 
az 1920. szökőévre 
kaphatók Vákár könyvke-

reskedésében Csíkszeredában. 
Nr. 4436/1919. 

ki. 
Hirdetmény. 

A gyergyi járás főszolgabírója  közzé 
teszi, hogy Voides D imeter vaalábi határ 
ríanácaosnál folyó  év október bó 31. 
óta egy darab 6—7 évesnek látszó fe-
hérszőrű kancza, nyakán csengővel és 
egy darab egy éves Bárgaszörü jegy 
nélküli ló csikó fel  van fogva. 

Ha fenntirt  állatok igazolt tulajdo 
nosa törvényes^ időn belül nem jelent-
keznék, ugy azok, mint gazdátlan jó-
szágok nyilvános árverésen eladatnak. 

Gheorgheni (Gyergyószenlmiklós), 
1919. évi december hó 2 án. 

Deacu, 
főszolgabíró. 

H I R D E T É S E K 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
Nyraurtott Vákár könyvnyomdájában, Cgikueredábwi. 




