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A magyar béke. 
A legújabb híradások arról száruo nak be, 

bogtí a nagykövetek konferenciája  Yersaiiies-
ben május hó 6-án átadta végleges válaszát 
a magyar bekedeledátusoknak, melyet l'ravsz-
noszky követünk már el id hozott Budapestre, 
hol az aiáirás kérdésében határoznak. Ennek 
határideje május hó 16. 

A híradások ellentétesek, mert egyik verzió 
szerint a nagykövetek konferenciája  elutasí-
totta a magyar ellenjavaslatokat, másik verzió 
szerint pedig lényeges gazdasági engedmenya-
ket tett, sót több ipari nagy városban elren-
delte a népszavazást. Annyi valószínűnek lat-
szik, hogy a magyar beke csakugyan a végső 
döntó Btadiumba jutott. A legközelebbi napok 
részletes felvilágosítással  fognak  szo gáíni, ad-
dig a kerdéahez a:ig lehet hozzászólani. 

Alább adjuk a magyar békéről szóló híre-
inket. 

Bukarest, május 10. 
Az Orient lyoni tudósítója jelenti lapjanak : 
A nagykövetek szerdán tartott konferen-

ciája eihatarozra, hogy a magyar delegációnak 
átadja válaszát ennek legutóbbi memorandu-
mára. Az okmányt Henry ezredes adta at 
Versaillban a magyar delegtáusoknak. A magyar 
kormanynak tiz nap áll reudelkezésére, hog\ 
váiaszoijon, elfogadja-e,  vagy sem a békefel-
tételeket, melyek a Millerand álcal aláirt kiaerő-
levfelben  foglaltatnak.  A szövetséges és tár-uit 
hatalmak a Magyarország által l'oimuiázott 
különböző tiltakozásnak nem adnak helyet. 
Nevezetesen kijelentik, hogy népszavazásra 
uincs szükség azért, hogy Magyaroi-s/agböí 
kiszakitia^.sanak azok a lakosságok, meiyek a 
fegyverszünet  óta spontán csatlakoztak az 
ugyanazon füju  es nyelvű szomszédokhoz;, Ro-
mániához, Csehszlovákiához, Szerbiához. Ili 
néhány magyar sziget idog< n területekre van 
beékelve, ez olyan következmény, melyet lehe-
tetlen volt kikerülni. 

Az Iadépendance Roumaine az alábbi távi-
ratot kapta Lyonból, május hetedikéről: 

íme a főbb  pontjai annak a kisérő levet-
nek, melyet a szövetséges és társult hatalmak 
nevében a magyar delegáció elnökének küldtek: 

— Ha a magyar ellenjavaslatoknnk a szö-
vetséges hatalmak részéről történt tanulmányo-
zásának eredménye lényeges vonásaiban nem 
egyezik meg ezen ellenjav&siatokkal, ennek sz 
az oka, hogy a hatalmakra nézve lehetetlen-
nek látszott elfogadni  azt az álláspontot, melyre 
a magyar delegáció helyezkedett. 

A szövetséges és társulat hatalmak kifeje-
zik azt a reményt, hogy Magyarország a jövő-
ben Európában a béke és fctabiiitás  egyik eleme 
lesz. Valóban, ami a hatalmakat illeti, ezek 
nem felejtik  el, hogy Magyarországot is fele-
lősség terheli a világháború felidézésében  és 
általábau abban az imperiálista politikaban, 
melyet a kettős monarchia folytatott. 

A szövetséges és társulat hatalmak csak 
érett megfontolás  után után foglaltak  állást 

amellett, hogy a bókrfdtéieiek  közt szereplő 
területi klauzulákat egyeden ponton nem mó-
dosítják. Ha mégis erre hutaroziáx ei magu-
kat, ez azsrt tártén', mert m -g vannak rola 
győződve, hogy a megá lapított hátatoknak 
áltáluk eszközlendő bárminő módosítása sok-
kal súlyosabb következményeket vonna maga 
után, mint amiuöket a magyar delegáció han-
goztat. 

A.középeurópai etnográfiai  feltételek  olya-
nok, hogy valóban lehetetten, hogy a politikai 
ü a tarok teljes kíterjedesiikbeu megfeleljenek 
az etnikai határoknak. De ebből a helyzetből 
nem lehet annak a jogosultságára következ-
tem', hogy toubűL ert voina modo^Has nélkül 
hagyni a régi területi statust. 

M ĝ egy évezredes aiiapota a doigoknak, 
sem aiihal l'öan, ha felismertetett,  hogy ellen-
kezik a igazságossággal. S ha a szovetseges 
es társuk kaUiQiuk fölöslegesnek  i leitek, hogy 
népszavazáshoz folyamodjanak,  ez csak anuak 
a megbizony odasa utan torient, hogy ez a ntp-
sziiv.tz^s nem hozna meg azokat az eredmé-
nyeket, melyekhez Kózepeuropa etnográfiái  íel-
leie.einek es nemzeti a&piracionak uuuimanyo-
zasa vezetett. 

A népek akarata megnyilatkozott az 1918-iki 
oktobert es novomoeri napokon, midőn a ket-
tős mouarchia öos^eomloti es a sokáig eluyo-
molt uepek egyesükek oiasz, roman, jugoszláv 
va^y cseh-sziovak toslviriikkei. 

A szovetseges es társult hatalmak eiegtotel 
>el veszik tudomásul u magyar delegáció hoz-
zájárulását azou eivokhez, uiviye* a nemze-
tek szövttiségeuck alapjaUi azoigaluák. A szö-
vetség ueuicsak az aiaitó uuiiuoK jogait veszi 
figyeimeüe,  haut-m egyu tal o-yau organizmust 
is teremt, melynek segítségévéi, nyugodt ído-
beu es törvényéi uton olyan megegyezesekei 
is létesít, uiüiyei a béke szabaiy ozaxaoan uj 
körülmenyeket tesznek szükségessé. 

Az a lojalitás, mellyel Magyarország a szer-
ződet] áitai ráruházott kötelezettsegeKet telje-
síti. közelebb hozza azt az órat, amikor Ma-
gyarország is fölvehető  lesz a Nemzetek Li-
gajaüa. 

Paris, május 10. 
A Havas-ügynökség jelenti, hogy a nagy-

követi konferencia  befejezte  tanácskozásait a 
magyar békeszerződés módositasai tekinteté-
ben. E ho 6-án at is nyújtottak a módosított 
békeszerződést a magyar delegáció Parisban 
időző tagjainak, akik a módosításokat távira-
tilag jelenteluk Budapestre. Ugy hírük, hogy 
a módosítások, amelyek a szerződéstervezeten 
történtek, legnagyobb reszt gazdasági termé-
szetűek. A békeszerződés aláirásanak május 
hó 16-ig kell megtörténnie. Ami a népszavazási 
illeti, nagyobb területekre nézve elutasították 
a népszavazás kérését, tekintettel a szövetsé-
gesekre és csupán egy-két ipari városra nézve 
fognak  népszavazással dönteni. 

Az antant v&laszjegyzéke 
Budapesten. 

Lapzártakor vett hireink megerősítik, hogy 
az antant válaszd megerkezett Budapestre, 
ahol rendkívül nagy izgató'.tságot és megdöb-
benést 'keltett. A válaszjegyzék azt a passzu-
sat, hosy ezeréves uralom nem jogcím, ha 
ezen uralom jogtalan volt vagy annak látszik 
— erélyesen visszautalják. Apponyinak egész 
erkölcsi suiyára van szükség, hogy a kedélye-
ket némileg lecsillapítsa. Az antant a területi 
határokon nem változtatott, csupán gazdasági 
es pénzügyi engedineayekct tett. A rutén au-
tonom képviseletnek azonban joga van kinyil-
vánítani, hogy Felsőmagyarország hová akar 
csatlakozni. Budapesten az aláírás kérdését a 
nemzetgyűlés targyalja. Az eddigi jelek szerint 
a j: 1/iiiegi vezetők a békeszerződést nem írják 
a á. Az aláírási határidő, ha meg nem hosz-
szabbittatik, május 15. 

A hangulat Budapesten. 
l'razcowszky Béla, a magyar békedelegáció 

főtitkára,  a békeszerződés végleges feltételei-
vel Budapestre érkezeit. 

A Magyar Területvédő Liga a magyar nem-
zethez felhívást  intéz, melyben hangsúlyozza, 
hogy a békét — Magyarország halálos Ítéle-
tét — nem szabad 2láirni. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A költőfesze-t  bővítése. 

Rendes korühr^nyek között a méhcsaládok 
úpriiis vés;*? annyira kifejlődnek,  hogy szük-
sogesse válik a l öl őrószek kibővítése. 

A c alád roh moaan fejlődik,  az anya nap-
ról niipr.t több petét rak le s ha a fészekben 
levő összes If-pek  ei vannak foglalva,  — bő-
vítenünk ke'.!. Mivel sokféle  bővítési eljárás 
van, köztük helyes és helytelen, Bzükségnek 
taiálom néhány helyrs bővítési eljárás ismerte-
tését. A bővítést sem korán kezdeni, sem ké-
sőre halasztani n&m szabad. A gyümölcsfák 
tivir.l„;zása idején már lehet bővíteni azokat a 
családokat, melyek teljesen hátra fejlődtek, 
ilietve összes építményeiket elfoglalták.  A bő-
vítésnek ugyanis az a célja, hogy a család 
kapjon elég üres építményt a fejlődésre  és a 
friss  m /. és virágpor elraktározására. Rajzásra 
szánt csaladokat csak 8—9 pár keretre bővit-
s'ik, mert akkor gyorsabban készül a rajzásra, 
mivel az anyának ninc9 hely a petézésre. Ki 
nem fejlődött  családokat nem szabad bővíteni, 
mert a megbontott fészekben  kihűlhet a fiasi-
tás, mivel a gyenge család nem birja betakarni. 
A fészek  bővítésénél tartsuk szabályul a kö-
vetkezőket : 

Nem szabad a fészket  a kötőtér szétválasz-
tásává! bővítenünk. A mézes kereteket a fiasi-
tasig szedjük ki s közvetlen a Hasítás mellé 
rakjunk szép dolgozósejtes kereteket, de csak 
annyit amennyit a család kényelmesen eltakar 
s végül a kiszedett mézes keretekből betesszünk 

Veszek használt iskolai tankönyveket bármily mennyiségben, 
a legmagasabb áron 
Vákár k$nyvkereske< 

dcse Csikszereda. 
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2 darabot. Egyszerre nem szabad 4 keretnél 
többel bővítenünk és a heresejtes kereteket 
csak a homlokfalnál  használjuk. Ha nem volna 
elegendő tartalék lépünk, vegyünk az alsó sor-
ból alkalmas kereteket s azt helyezzük a Hasí-
tás mögé, alul pedig ezek helyére rakjunk 
egész mülépes kereteket. Mivel az időjárás 
nagyon változó, nem szabad a fészket  ugy 
bővíteni, hogy az üres lépet a fiisltásos  lépek 
közé tegyük, mert ha az idő hidegre fordul  a 
méhek összehúzódnak és a takaratlanul hagyott 
flasitás  bezápul (elhal) s könnyen léphetik fel 
nyomában a ragadós költésrothadás. Ezt a bő-
vítési eljárást csak nyáron alkalmazzuk mikor 
a család teljesen ki van fejlődve  és nincs helye 
a friss  méz elraktározására. Ekkor bővitbetünk 
müléppel is, mert a család gyorsan kiépíti és 
ezáltal ÍB több tartalék lépünk lesz Rajzásra 
bzánt családokat müléppel bóviténünk nem 
ssabad, mert az épitéssel eltöltik az időt és 
kéBÓre rajzanak. A bóvitéssei sokat segítünk 
a család fejlődésén,  az anya kifejtheti  teljes 
petézőképességét és a család észrevehetőleg 
rohamosan fejlődik. 

Csikszereda, 1920. évi április hó 28-án. 
Csomor Aladár, 

oki. méhész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— H á s a s B á g . Moldován Oyula keres-

kedő, kolozsvári lakós és csiki Székely Röza 
csíkszeredai lakós f.  é. május hó 1-én házas-
ságot kötöttek. 

— A magyar választások. A nemzet-
gyűlés 48 ÚBZántuli választó kerületre elren-
delte a választásokat s junius 13. és 14-ére 
tűzte ki. 

— Mit mond Horthy? A .Temps" lon-
doni távirata szerint a Reuter-ügynökseg leve 
lezóje meginterjúvolta Horthy Miklós kormány-
zót. A kormányzó beszélgetésében rámutatott 
arra, mennyire megjavult a helyzet Magyar-
országon. Megcáfolta  a zsidók tömeges legyil-
kolásáról terjesztett nevetséges vádakat, azután 
hangsúlyozta, hogy Magyarországon a király-
ságot vissza kell állítani. A köztársasági elnök-
nek 5 évenként való választása feltétlenül  min-
dig vérontással járna. Végül tiltakozott az el-
fogadhatatlan  béke ellen. 

— Országos vásár. A most lezajlott csik-
szeredai orezágos vásárra az állatfelbaj  tás igen 
élénk, a kínálattal szemben azonban a keres 
let Igeo lanyha volt. KötéB aránylag kevés jótt 
létre. Egy pár ökör átlagára 32.000 korona, 
egy pár ló 36—60000 korono, egy tebén 
10—20000 korona volt. A kirakóvasár igen 
magas árak mellett Bzintén élénken zajlott le. 

— A nemzetgyűlés ülésszaka. Bécsből 
jelentik: A magyar nemzetgyűlés csak julius 
elején szakítja meg üléseit, hogy a képviselők 
résztveheBsenek a tiszántúli választásokon. A 
korai meleg időjárás folytán  az idén két-három 
héttel korábban kezdődik el az aratás, mint 
rendesen. A gazdaképviselők ezért azt kíván-
ják, hogy az országgyűlés korábban kezdje el 
a nyári Bziinetet és közvetlenül aratás után, a 
szokottnál hamarább kezdje meg tárgyalásait. 

— A fagyos  szentek. Pongrác, Szervác 
és Bonifác  az idén sem hagyta el rossz szo-
kását, bár a korai kedvező időjárás után azt 
lehetett remélni, hogy a fagy  elmarad. A fagy 
az idén a veteményekben és a gyümölcsösök-
ben tett elég jelentékeny kárt, de ha Orbán 
jól viseli magát, a nagyobb károsodástól men-
tesítve lehetünk. 

— Nitti józan politikája. Az amster-
dami „Telegraph" azt irja, hogy Nitti ugy a 
szövetséges hatalmakkal, mint a volt ellensé-
gekkel Bzemben erős morális helyzetben van. 
Olaszország befolyása  6ohasem volt nagyobb 
mint ma és a szövetségesek között létre jött 
megegyezés valószínűleg Nittinek köazönhető. 
Egy államférfiú  sincs annyira meggyőződve az 
Oroszországgal kötendő béke szükségéről, mely 
nélkül Európában a béke lehetetlen. Nitti nem-
csak nemzeti, de páneurópai célokat tart szem 
előtt. A sanremói konferencia  előtt ő tette meg 
az első lépést az európai politika szolidárltása 
felé.  A német kancellár meghívása Spaaban 
is az 5 műve. Nitti nyilt fellépése  a legyőzött 
nemzetek érdekében az első fénysugár  a téve-
dések hosBzu sorozatában és a mult fájdalmas 
katasztrófáiban. 

— Hármas esküvő. Finna Imre osdolai 
földbirtokos  május hó 9-én vezette oltárhoz 
Incze Katiczát Csikszentsimonon. Ugyanakkor 
volt eBküvője Incze Sándor csikszentsimoni 
birtokosnak Gombos Gizellával és Bedó Mózes 
csikBzentkirályi birtokosnak Gombos Mariská-
val Csikszentimrén. A Gombos-nővérek Gom-
bos István csikszentimrei birtokosnak a leányai. 
A hármas esküvő igen nagy érdeklődés mel-
lett zajlott le. 

— Lakásváltoztatás. Gyergyószentmik-
lósról jelentik, hogy Deacu János főszolgabí-
rót hivatalos visszaélések miatt állásától fel-
függesztették  és letartóztatták. A kitelepítések 
és a közélelmezés körüli visszaélések miatt 
merültek fel  ellene sulyoB vádak, melyekből 
kifolyólag  megjelent hivatalában Csikvármegye 
újonnan kinevezett prefektusa,  subprefektusa 
és a brasBÓi ügyész. A megejtett vizsgálat 
után felhívták  Deacut hivatala átadására, aki 
azt megtagadta, hivatkozva arra, hogy kine-
vezését a kormányzótanácstól kapta s az füg-
gesztheti ót fel.  Miután a hivatalátadás mégis 
megtörtént, Deacut letartóztatták és a brassói 
ügyészség fogházába  kisérték. 

— Az Ipartestület majálisa. A hely-
beli Ipartestület májuB 28-án, Pünkösd másod-
napján, a csikszeredai fürdőn,  tombolával, con-
fettivel,  serpentinnel és más szórakoztató dol-
gokkal összekötött majálist rendez, melyre az 
előkészületek nagyban folynak.  Az érdeklődés 
általános. Részletes műsort a napokban kibo-
csátandó falragaszokon  olvashatók. 

— Renaşterea vádjai. A Renaşterea Ro-
mana irja: A Consiliul Dirigent felszámoló 
bizottsága súlyos visszaélésre bukkant rá. A 
Consiliul Dirigent a bukaresti központi kor-
mánytól száz millió lei segélyt kapott. Kn 
azonban, mint száz millió koronát könyvelt el. 
Súlyosabbá te?zi a dolgot, hogy abban az idő-
ben a koronának az árfolyama  nagyon alacso-
nyan állott. 

— A cenzura. Bár a cenzura leg-
enyhébb kezelesere rendeletek adattak 
ki, mely szerint a külpolitika és kato-
nai helyzet kivételével a sajtó ismét 
szabad lett, — a Csiki Lapok legutóbbi 
számai olyan erős és indokol&tian cen 
zura alá estek, mely éppen az Avareacu-
korinány intencióival merőben ellenke 
zik es semmi esetre sem alkalmas arra 
hogy az Avarescu-féle  purifikáció  érde 
keit szolgálják. Ez az elbánás példátlan 
Erdélyben, mely ellen a legilletékesebb 
helyen keresUnk gyökeres orvoslást. 

— Amerika 12 0 0 0 magyar hadifog-
lyot küld haza. New Yorkból jelentik, hogy 
az amerikai magyar egyesületek nagy gyüjteBt 
indítottak a Szibériában levő magyar hadifog-
lyok bazaszállittatása érdekében. A gyűjtés 
eredménye 300.000 dollár. Amerika kormánya 
5 hajót bocsájt a szállítás céljaira. A szállítás 
összköltsége 12.000 embert Bzámitva 1,500.000 
dollár. Ebből 1,200.000 az amerikai jótékony-
sági egyesületek adománya. 

— A Hargita haramiái. Még emléke-
zetes az a sok útszéli betyárság és fosztoga-
tás, amelyet két katonaruhába öltözött fegy-
veres rabló a Székelyudvarhelyre vezető har-
gitai uton a jámbor utasokon heteken és hóna-
pokon át elkövettek. Utóbb már annyira fel-
bátorodtak, hogy a falvakba  is beható tak, igy 
Szentegyházasfaluban  éjnek idején fegyverrel 
törtek be Boros Domokos korcsmájába, amint 
azt kpunkban annak idején megírtuk. A meg-
tollasodott tettesek az erélyes nyomozás foly-
tán kézrek rültek Lajos József  Kottyán és 
Holló Lajos Bálinté csiktaploczai volt katonák 
személyében, akiket értesülésünk szerint a 
brassói törvényszék Bzámtalan bűncselekmé-
nyeikért másfél  évi börtönre itélt. Az elitél-
teket büntetésük kitöltése végett visszaszállí-
tották a helybeli törvényszéki fogházba,  ahol 
naponként a járásbíróság utcai irodai ablakain 
at nézegetik a járókelőket. Tekintettel arra 
hogy a kiszabott büntetésbe hat hónapi vizs-
gálati fogságot  is beszámított a bíróság, tette-
sek már ősz folyamán  kiszabadulnak, ami uem 
is tekinthető túlságosan sulyoB büntetésnek 
mikor számtalan embert egy-eev feirvverért 
2—3 évi börtönre Ítéltek. 

— Angolok veszik meg az erdélyi 
fü rdőke t .  Nagyváradról jelentik-. Bukarest 
felől  Nagyváradra érkezett H. Stier manches-
teri vállalkozó, aki egy nagy angol konzorcium 
megbízásából az erdélyi fürdőket  járja be azzal 
a szándékkal, hogy összevásárolja őket. Stier 
már járt Szovátán, Borszéken és Herkules-
fürdőn  és egyelőre orientálódott, hogy milyen 
befektetésre  volna szükség ahhoz, hogy a fürdő-
ket a nyugati igényeknek megfelelő  arányok-
ban kifejlesszék.  Stier most a biharmegyei 
fürdőket  veszi Borra. Kilátogatott a Félix- és 
Püspök-fürdőkbe,  ahol megszemlélte a helyi-
ségeket és a gyógyvizekbői mintát vett, hogy 
Londonba küldje alapos vegyelemzés céljából. 
Stier kiutazott Biharfürdőre  is. Bukarestben 
a csúcsai kastély átvételéről is tárgyalt és 
Várad felé  utaztában egy napra kiszállott Csú-
csán, ahol hatalmas ideggyógyintézetet szán-
dékozik létesíteni. Stier elmondta, hogy utjá 
nak egyelőre csupán tájékozódás a célja és a 
komoly tárgyalásokra csak akkor kerül a sor, 
amikor utjának tapasztalatairól a konzorcium-
nak beszámol. 

— A rendőrök bánásmódja. Több ol-
dalról azt a panaszt vesszük, hogy a rendőr-
legénység legtöbbször minden alapos ok nélkül 
fényes  nappal tettlegesen bántalmazza az utcán 
járó-kelőket, köztük asszonyokat is. Nem hisz-
ezük, hogy erről a rendőrfőnöknek  tudomása 
lenne, éppen ezért felhivjuk  figyelmét  a több 
oldalról felmerült  panaszokra, mert ha valaki 
vét a fennálló  törvények és rendeletek eilen, 
annak bot nélküli büntetése is meg van álla-
pítva, de annál súlyosabb a tettleges bántal-
mazás akkor, mikor ártatlanokat sujt. 

— Fiume kaposolatot akar Magyar-
országgal. A „Züricher Zeitung* római je-
lentése szerint a fiumei  városi tanács memo-
randummal fordult  az olasz kormányhoz, hogy 
biztosítson a városnak valamely közlekedési 
kapcsolatot Magyarországgal, miután forgalmá-
nak kilencven százalékát innen kapta s Hor-
vátország csak tiz százalékkal járult hozzá. 
Fiúméban különben sztrájk van s D'Annunzio 
önkéntesei és munkások közt több véres össze-
ütközésre került a sor. 

— Méhészek figyelmébe.  Mülép és ke-
retfogó  kapható Biró József  egyleti pénztár-
noknál Csíkszeredán. 

— Amerikai magyarok adománya. 
Bécsből jelentik: A Verhovay segélyegylet, 
amely HaBehonban, az Egyesült-Államokban 
székel, egy millió kétszázezer koronát ado-
mányozott a magyar Vöröskeresztnek, a ma-
gyar kórházak támogatására. A Vöröskereszt 
az adományt 8 kórház között osztotta fel. 

— Tej kapható Mikó-utca 17—b. szám 
alatt. 

— Taslauan miniszter Csikszeredan. 
Taslauan Oktávián román ipari és kereske-
delemügyi miniszter szerdán Sepsiszentg>örgy-
ről automobilon Csíkszeredára érkezett, hol 
az Avarescu fele  néppártot alakította meg. 
Értesülésünk szerint a központi végrehajtó bi-
zottság tagjai lettek többek, között Viadone 
számvevőségi főnök,  Péter Árpád állampénz-
tári főtanácsos  és dr. Gaal Endre, a magáu-
javak Igazgatója. 

— Az Oltáregylet műsoros délutánja. 
A helybeli Olţâregylet junius 3-án, Űrnapján 
délután a polgári leányiskola nagytermében 
tartja meg szokásos műsoros délutánját, melyre 
az előkészületek már folyamatban  vannak. 

NYÍLTTÉR.*) 
Vasárnap, május hó 16 án a Városi 

moziban szenzációs műsor: 
A „Pierott" cimü olasz dráma 

4 felvonásban  megy, főszerepben  Diana 
Carena. 

Csütörtökön május hó 20-án .Ka-
landornő karmai közt" cimü 4 fel-
vonásos érdekfeszítő  dráma és ezt 
kővető mellékkép, főszerepben  Erna 
Marena. 

Polgár Ede Lajos, 
^ ^ ^ ^ Városi mozi színház bérlője. 

*) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele-
lÖMéget a Ss«rk. él Kiadó. 
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A román katonai paranosnokság rendeletére 

köaőljük: 
21. Kórös Palt Monostor község Szolnok-

dobokam., 3 évi elzárás és 2000 lei pénzbün-
tetésre, mivel nem jelent meg a tárgyaláson. 
22. Chies Teafiit  Mihacs község Szolnokdobo-
kamegye, 3 évi elzárás és 2000 lei pénzbün 
tetésre, mivel nem jelent meg a tárgyaláson. 
23. Krisztián Andrást Gyimesbükk község Csik 
megye, 1 évi elzárás 300 lei pénzbüntetésre. 
24. Nagy Sándort Gyergyószentmi'ilós Csikra 
3 évi elzárás és 2000 lei pénzbüntetésre. 25. 
Krisztián Trajánt Stainut község Alsófehérm., 
1 havi elzárás és 500 lei pénzbüntetésre. 2ö! 
Mara Miklóst 1 havi elzárás és 500 lei pénz-
büntetésre. 27. 8zekeres Ágostont 500 lei pénz-
büntetésre, mind kettő Strainat Alsófehérm. 
28. Magilu Jánost Pelatilu község Marostorda 
m., 2 havi elzárásra. 29. Simon Vazult Globo-
vat község Kisküküllőm., 6 havi elzárás 1000 
iei pénzbüntetésre. 30 Pál Pétert Kézdiszent-
lélek Háromszékre., 1 évi elzárás ós 1000 lei 
pénzbüntetésre. 31. Simion Miba.yt Sárpatak 
Marostordam., 1 havi elzáráB és 500 lei pénz-
büntetésre. 32. Simion Pétert Marospatak Aia-
rostordam., 1 havi elzárás és 500 lei pénzbün-
tetésre. 33. Oltian Mihályt Marospatak Maros-
tordam., 3 havi elzárás és 500 lei pénzbünte-
tésre. 34. Zeich György Marosárpatak Alaros-
tordam., 3 havi elzárás es 500 lei pénzbünte-
tésre. (Folyt, köy) 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
Alulírott Hitelintézet Részvénytársaság fel-

számolás alatti gyergyószentmiklósi cég, a 
Gyergyószentmiklóson 1920. évi március 2-án 
tartott közgyűlés egyhangú határozata alapjan 
a tulajdonát képező összes ingó és ingatlan 
javakat, valamint mindennemű követeléseit 
nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérő-
nek az alabbi feltételek  mellett eladja. 

Árverési feltételek: 
1. Árverés tárgyát csak azok az ingók, in-

gatlanok és követelések képezik, melyek a fel-
számoló-bizottság által készített, szabályszerű 
cégjegyzéssel ellátott és ezen árverési hirdet-
mény kiegészítő részét képező árverési leltá-
rakban felvannak  sorolva. 

Az árverési leltárak Gyergyószentmiklóson 
az nAgrár Takarékpénztár Részvénytársaság" 
gyergyószentmiklósi fiókjának  helyiségében a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők s ugyan-
azon idő alatt érdeklődók a leltárakról máso 
latot is készíthetnek. 

2. Az Összes értékek négy csoportban és 
harmadik csoport keretében a belsőségek az 
alábbi csoportosítás szerinti egységekben bo 
csáttatnak árverésre. 

I. csoportban árverésre bocsáttatnak a 
89100 hektoliterfok  kontigenssel biró mezőgaz-
dasági jellegű szeszgyár, a hozzátartozó mint-
egy 266 hold szántó, kaszáló és legelőből álló 
külsőségekkel és a ,Fehér Ló" elnevezésű fő-
útvonalba eső emeletes szálloda berendezésé-
vel együtt K 1.200.000, szóval egymilliókettő-
százezer korona kikiáltási áron. 

II. csoportban árvereztetik a gyergyószent-
miklósi 4659 sz. tljkvben 932., 933., 934. hrszá 
mok és az odavaló 4813. sz. tljkvben 927/2. 
hrszám alatt felvett  piactéri emeletes kőház 
K 300.000, szóval háromszázezer korona kiki-
áltási áron. 

III. csoportban árvereztetnek a kisebb bel-
sőségek és pedig az alábbi egységekben : 

a) a gyergyószentmiklósi 4813. sz. tljkvben 
111 hrsz., az odavaló G30. sz. tljkvben 112., 
113. hrszámok alatt felvett  liszteló malom és 
malomház K 30.000, — szóval harmincezer 
korona, 

b) a gyergyószentmiklósi 630. sz. tljkvben 
2 , 3., 4., 5., 31, 40., 42., 43, 51., 4267/1., 
4268., 4269 , 4267/2. hrszámok alatt felvett 
liszteló malomhely és fűrészmaiom  K 60.000, 
— szóval hatvanezer korona, 

c) a gyergyószentmiklósi 4813 sz. tljkvben 
2078., 2080. hrszámok alatt felvett  ház K 20.000 
— szóval húszezer korona. 

d) a gyergyószentmiklósi 630 sz. tljkvben 
3790/2., 3795.. 3799., 3800.. 3801., 3803-, 3804-, 
3806 hrszámok alatt, az odavaló 4813 számú 
tljkvben 3802. hrszámok alatt felvett  belsősé-
gek és az odavaló 1678 sz. tljkvben 3805. hrra. 
alatt felvett  belsŐBégbóli jutalék K 20.000, — 
Sióval húszezer korona, 

e) a gyergyószentmiklósi 630 ez. tljkvben 
3808., 3809., 3810., 3811., 3812/1,, 3816, 3817., 
3818., 3819, 3820, hrszámok alatt, ?.z odavaló 
4813 sz. tljkvben 3812/2, 3813/1, 3813/2/1, 
3813/2/2, 3814, 3815/1., 3815/2, hrszámok 
alatt felvett  belsőségek K 30.000, — szóval 
harminet zur korona, 

_f)  a sryergyószentmiklósi 630 sz. tljkvben 
3550, 3551. hrszámok alatt felvett  belsőség K 
30.000, — szóval harmincezer korona, 

g) a gyergyószentmikloai 299 sz. tljkvben 
3547.. 3548, 3549. hrszámok alatt felvett  in-
gatlan K 40.000, — szóval negyvenezer kor, 

h) a gyergyószentmiklósi 299 sz. tljkvben 
3545, 3546. hrszámok alatt felvett  belsőségek 
K 25.000, — szóval huszonötezer korona. 

i) a gyergyószentmiklósi 299 sz. tljkvben 
5491, 5492, 5494/1., 5494/2, hrszámok alatt 
felvett  ingatlan K 30.000, — szóval harminc-
ezer korona, 

j) a gyergyószentmiklósi 299 sz. tljkvben 
5611. hrsz, az odavaló 4813 sz. tljkvben 5612. 
hrsz. alatt felvett  ingatlan K 3 000, — Bzóval 
háromezer korona, 

k) a gyergyószentmiklósi 299 sz. tljkvben 
5615., 5616., 5617, 5618. hrszámok és az oda-
való 630 sz. tljkvben 5619. hrsz. alatt felvett 
ingatlan K 6000, — szóval hatezer korona, 

1) a gyergyószentmiklósi 630 sz. tljkvben 
6745, 6748, 6749. hrszámok alatt felvett  in-
gatlan K 20.000, — szóval húszezer korona, 

m) a gyergyószentmiklósi 630 sz. tljkvben 
3852/1, 3852/2. hrszámok alatt felvett  belsó-
seg (az udvar és kert csak a Selyem-utca felé 
eső hátsó kapuig terjed) K 30.000, — szóval 
harmincezer korona, 

n) a gyergyószentmiklósi 4813 sz. tljkvben 
3863, 3864. hrszámok alatt felvett  malom, 
maiomhaz és házból álló belsőség K 30.000, 
— szóval harmincezer korona, 

oj a gyergyószentmiklósi 4813 sz. tljkvben 
1696/1. hrsz. kertbóii jutalék, az odavaló 2193 
sz. tljkvben 1741/1. hrsz. épülethelybőli, 1743. 
hrsz. udvarbóíi, 1699. hrsz. faház  közös udvar-
oóli jutalék, az odavalo 630 tljkvben 1701. 
hrsz. faház  és közös udvar K 25.000, — szó-
val huszonötezer korona, 

p) a gyergyószentmiklósi 4813 sz. tljkvben 
11687, 11688, 11689, 11690. hrszámok alatt 
felvett  ingatlan K 5000, — szóval ötezer kor. 

i ) a gyergyószentmiklósi 4813 sz. tljkvben 
11290, 11291, 11292, 11293. hrszámok alatt 
felvett  ingatlan K 20.000, — szóval húszezer 
korona, 

a gyergyószentmiklósi 630 sz. tljkvben 
11299. hrsz. alatt felvett  ingatlan K 3000, — 
szóval háromezer korona, 

t) a gyergyószentmiklósi 630 sz. tljkvben 
13663. hrsz. alatt felvett  ingatlan K 5000, — 
szóval ötezer korona, 

u) a gyergyószentmiklósi 299 sz. tljkvben 
12326, 13634: hrszámok alatt felvett  ingatlan 
K 5000, — szóval ötezer korona, 

v) a gyergyószentmiklósi 630 sz. tljkvben 
10213, 10214, 10215, 10672. 10673. hrszámok, 
az odavaló 4813 sz. tljkvben 10671/b, 10682/1, 
10683/1. hrszámok alatt felvett  ingatlan K 
6000, — szóval hatezer korona kikiáltási áron. 

IV. csoportban árvereztetik minden egyéb 
és pedig váltón, keresitett, valamint jelzálogi-

lag biztosított kötelezvényen és folyószámlán 
alapuló, az árverés napjáig be nem folyt  kész-
pénz követelésből, továbbá értékpapírokból iro-
dai fölszerelésekből,  ingó és ingatlanokból álló 
összes hitelintezeti vagyon K 200.000, szóval 
kettőszázezer korona korona kikiáltási árban. 

A kikiáltási áron alul az értékek semmi-
esetro sem fognak  eladatni. 

3. Az árverezni szándékozók kötelesek lesz-
nek az árverés moakezdése előtt, az árverési 
feltételek  tudomásul vételét és kötelező elfo-
gadását irásbelileg kijelenteni s ezt árverési 
leltárakon aláírásukkal is elismerni ÓB a kiki-
áltási ár 25 százalékát bánatpénzül az árverést 
fogrinatosi  ó felszámoló-bizottság  megbízottja 
kezéhez kéBzpénzben lefizetni. 

4. Vevőnek az tekintetik, ki a kikiáltási 
áron felül  a legtöbbet ígérte a az árveréBÍ fel-
tételeknek eleget tett mindenben. 

5. Vevő köteles a megígért teljes vételárat 
az árverést foganatosító  felszámoló-bizottság 
megbízottja kezéhez nyomban kifizetni. 

6. Azon vevő, ki a vételárat nyomban ki 
nem egyenlítette, bánatpénzét a Hitelintézet 
javára elveszíti, a további árverésből kizáratik 
és az árverés ajánlatára való tekintet nélkül 
folytattatik. 

Kizáratás esetében — jobb ajánlat hiányá-
ban — a legközelebbi kisebb ajánlatot tevője 
tekintetik vevőnek. 

Mindazok, kik az árverési feltételeknek  ele-
get tesznek, mindaddig jogosultak ajánlatot 
tenni, mig 5 perces zárhatáridő letelte után az 
árverést foganatosító  felszámoló-bizottság  meg-
bízottja a vevőt ki nem kiáltotta. 

7. Készpénzzel egyenlő értékűnek tekinte-
tik ugy a bánatpénz, mint a vételár kifizeté-
sénél az Agrár Takarékpénztár Részvénytársa-
sás Marosvásárhely cég, vagy gyergyószent-
miklósi fiókja  által kiállított tanúsítványa, meg-
hitelezése vagy megfelelő  felmondási  klauzu-
lával ellátott betétkönyve. 

8. A vételár kiegyenlítésével az összes ér-
tékek, biztosítékaival együtt, a Kormányzó 
Tanácsnak az ingatlanokra vonatkozó átruhá-
zási engedélyétől függőleg  15 nap alatt vevő 
tulajdonába és birtokába megy át. Utóajánlat-
nak helye nincs. 

9. Vevő viseli a vásári illetéket, a tulaj-
donos átkebelezés és engedményezés költségeit 
s őt terheli e naptól kezdődőleg mindennemű 
ado. Eladó csak a szabályszerűen elkészített 
és bélyeggel ellátott okiratokat köteles cégjegy-
zésével ellátni. 

10. Eladó az ingatlanok állagáért, kizáró-
lagos birtoklásáért, határaiért, ingóságok álla-
gáért és követelések fenállásáért,  valódiságáért 
és behajthatóságáért vevővel szemben szava-
tosságot nem vállal. 

11. Az árverés Gyergyószentmiklóson az 
Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság gyer-
gyószentmiklósi fiókja  helyiségében 1820. év i 
május hó 26-án délelőtt 9 órakor lesz 
megtartva. 

12 Az árverés alkalmával minden árverési 
ajánlat az előző ajánlatnál legalább 1000 koro-
nával kell magasabb legyeo. 

Gyergyószentmiklós, 1920. március hó 2-án. 

1—2 
Hitelintézet részvénytársaság 

felszámolás  alatt. 

Tisztelettel van szerencsém érteaiteni, Csikvármegye kö-
zönségét, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a. egy a 
modern technika kttvetelmenyeinek teljesen megfelelő 

épület- é s d i szmü-bádogos műhelyt 
rendeztem be. Elvállalok különösen toronyfödéseket, 
amelyhez saját hordozható álványora van, továbbá min-
dennemű konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről költségvetést és tervet díjtalanul 
készítek. — Szives pártfogást  kér, kiváló tisztelettel: 

BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmü-bádogos, Csíkszeredában. 
• C * Ordaföíö-üstök  cinesését a legpontosabban elkóssitem. 

Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! Jutányos árak! 
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Keresek azonnali belépésre cipész-
műhelyem részére 6 aljmunkás 
segédet és 1 felsőrész  készitőt 
magas fizetéssel.  Cím a kiadóban. 
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STBSBSS E Á I S O S I I . | 
^ FOGORVOS " 

Rendel naponta délután 2—6 óráig. | 
Oaikasereda, Mikó-utoa 34. asám. ^ 

egy ügyes kiárusító leányt, 
ki önállóan számol és Üzletet vezet. 

IMRE ELEK cnirász, CSÍKSZEREDÁBAN. 
a—8 
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Szám: 260-1920. mj. l U - 1 0 

H1RDETMENY. 
Közhírré teszem, hogy a magánjavak pénz-

tára a Csikvármegye területén fekvő  földbir-
tokokra és házakra, a becsérték fele  részéig, 
de későbbi rendelkezésig 20000 koronánál nem 
nagyobb összegű kölcsönöket ad 5°/o kamat es 
első helyen való telekkönyvi bekebelezésmellett. 

A becsérték rendszerint az állami adó ösz-
szeg alapján, avagy egyes esetekben a lei 
költségén eszköszlendó becslés utján allapitta-
tik meg. 

Kik kölcsönt óhajtanak igénybe venni, ez 
iránti kérésüket a lekötni szándékolt iugauan 
kataszteri birtok-iv kivonatával és a vonaikozo 
telekkönyv hiteles másolatával felszerelve  a 
hivatalos órák alatt beadhaijak hozzam. 

Caikvármegyei magánjavak igazgatósága. 
Csíkszereda, 1920. március hó 9. 

Dr. Gaál Endre, 
igazgató. 

M E G H Í V Ó . 

A Ditrói Takarékpénztár Részvénytársaság 
XXVIII, évi rendes közgyűlését 

1820. évi május hó 31-én d. e. 8 órakor, 
Ditróban sajat hivatalos helyiségében 
tartja meg, melyre a tisztelt részvényesek 
:—: : ezennel meghivatnak. :— : : 

Tárgysorozat: 
1. Közgyűlés megnyitása. 
2. Határozatképeség megállapítása. 
3. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tagu bizottság 

választása. 
4. Az igazgatóság jelentése. 
5. Felügyelóbizottsági jelentés. 
6. Az 191«. évi zárszamadás előterjesztese 

után határozathozatal annak elfogadása  ós 
jóváhagyása iránt. 

7. Felmentvóny megadása az igazgatóság es 
felügyelőbizottság  részére. 

8. Az igazgatóság kiegészitóse. 
9. Határozathozatal az intézet további fennál-

lása ügyében. 
10. Indítványok. 

Ditró, 1920. évi május hó 9 ón. 
Az igazgatóság. 

Megjegyzés A zárszámadás a Ditrói Takarékpénz-
tárnál bármikor megtekinthető. 

Köleskása, elsőrendű talp, 
finom fekete és barna 

chevreaux bör nagyban és 
kicsinyben jutányos áron 
kapható Veres Elek keres-
kedőnél, Csikszereda. 3-5 

M B O S I V Ó . 

A Ditrói Takarékpénztár Részvénytársaság 
XXIX. évi rendes közgyűlését 

1820. évi május hó 31-én d. e. 10 órakor, 
Ditróban saját hivatalos helyiségében 
tartja meg, melyre a tisztelt részvényesek 
:—: :—: ezennel meghivatnak. :—: 

Tárgysorozat: 
1. Közgyűlés megnyitása. 
2. Határozatképesség megállapítása. 
3. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tagu bizottság 

választása. 
4. Az igazgatóság jelentése. 
ő. Felügyelőbizottsági jelentés. 
6. Az Í919. évi zárszámadás előterjesztése 

után határozathozatal annak elfogadása  és 
jóváhagyasa 'iránt. 

7. Felmentvény megadása az igazgatóság és 
felügyelóbizottság  részére. 

8. Indítványok. 
Ditró, 1920. évi május hó 9-én. 

AB igazgatóság. 
Megjegyzés A zárszámadás a Ditrói Takarékpénz-

tárnál bármikor megtekinthető. 

kisebb tétn'ekben is 20 
hektó 1918. évi • b u r -

g u n d i . v ö r ö s b o r O s l l c s z s r a -
d á n . Mikó-utca 17. b. szára alatt. 

H SZESZ ÉS SZESZESITAL § 
% KITÉRŐK Fktf ELMÉBE l ** 

Csíkszereda r. t. varos Városháa-utoa 4. ez. 
(Bégi postaépület) volt Bzessiaktárhelyi-

2 légben szesz- és szeszesitalok nagyban 
és kiosinybeni kimérését megnyitotta. í * 

Állandóan raktáron tart: S 
szavatolt 86°-os baróti szeszt, valamint H 
rum, cognac, szilvórium, borssprö és ^ * * mindennemű likőr feléket. 
Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű 
gyári Összeköttetéseim vannak, módomban 
van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 
minőségben pedig a legmesszebbmenő igé-

« nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szíves párt-

_ fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 
« 

Oaikasereda, Városház-utoa 4. szám. Bégi S í 
^ postaépület, voH szeseraktárhelyisóg 

Szántó Ernő üzletvezető, 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre is t e k i n t s e m e g -

S Z É K E L Y RÉTI 
Erdélyrészi Bútorgyár R.-Tarsa-
ság hatalmas szépen berendezett 

BUTORTERMEIT 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. s— 

Sertes, szarvasmarha, kUönóS'-n ieuyértz-
aliatok takarmányozására olajpogácsa 
kapható Kovács Árpádnál, CsiKszt;reda, 
Síentiéifck  uiCít 34 házszám. 2—2 

«5 

Mísféiévet  mulr, tenyészigazolvánnya! 
ellátott, tiszta simenthali bika 
eladó, Zikariás Lukácsnál, Szépviz. 

2—3 

Magán árverés. 
Csiksweredábao, a Vadász-u'c* 4 ez. 

MÍa'f  íevő (régebben Szvoboda J »asef 
iu' -jdo!îiib;« vo't) emeletes kőháza-
mat 1920. évi május hó 20-án 
delelőtt 10 orakor a GimtjA-ium-u c t 
15. ezaaiu haz föidszin'i  hoi.yiŝ gehen 
megtartandó nyilvános árveréseneladom. 

Kikiáltási ár 150.000 korona. Bánat-
pénz 15.000 korona. Fizetési feltételek 
az árverés megkezdése előtt fognak 
megáliapittatni. 

l'r. Haimann József. 

KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM ÁTVÉTEL! 
A u .iort, Csíkszeredában a Hutter kávéház és éttermet 
átvettem s azt 1920. évi április hó 15 én (csütörtökön) 

ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITOTTAM. :-: 
• Pötörekvésem, bogy vendégeimet Ízletes ételekkel és jó 
â zamatu italokkal, mérsékelt árak és szolid kiszolgálás 
H melleit ellathassam. — Saivee pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 

* Vass Géza vendéglős, Csíkszeredában. * 

§ N * 8 $ o a t a f r i s s e n  c s a p o l t s ö r ó s v l l l á i . s T e e r s : « l l 
fc4rm®:y  I d ö t o e n I c a p l i a t ó . 2-4 

t i w r - t u m r - i m t î t w m > m a * — > — > t . 

• • • • • • • • 

s  r 

ERTESITFS C 9 Í k s a e , ' e d a é s vidéke nagyérdemű közönségét tiszteletül 
érteniijiik, miszerint Rákocsy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET NYITOTTUNK. 
R a l E t á r o i i t a r t v m l E : Konyhaedényei. fürdőkádakat  ós takaréktüz-
helyeket. 3 C ó e z l t \ a j o . l s : aaaegrx©rLd.©lóare épület-bádogos munkákat, 
furdoberendezeseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, tukarék-
tuzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá-
dogos íparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel: 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 
I-M 

• 

Kypjwto» Vékár könyvnyomdájában, Csífegeíedéban. 
Geuyrtt; Gumleli. 




