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Csikszereda, 1918. március 6.

10. szám.

CSIKI LAPOK

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Vak ár L. könyv- és paptrkereskedóse Csíkszereda,
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény,
valamint hirdetések és előfizetési dijak is küldendők.
===== Telefon hivószám 20.

FELKLÖS SZERKESZTŐ:

Előfisetéei ár: Egész évre 16 kor. (Külföldre 20 K)
Félévre 8 kor. Negyedévre 4 kor.
Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n siámittatnak
Kéziratok nem adatnak vissza.

Dr. ÉLTHESÉS
GYULA
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI
TARSADALMI HETILAP.

Béke Oroszországgal
és Romániával.
A német ultimátum mint váratlanul
lecsapó bomba hatott Trotzkijra és a
szentpétervári szovjetre. Belátták, hogy
minden további huza vona még csak
növelheti a bajt s az előállott kényszerhelyzetben a legjobb, amit tehetnek,
ha haladéktalanul s fentartás nélktll
Írásbeli kötelezettséget vállalnak a német feltételek elfogadása tárgyában.
A követelt Írásbeli behódolást az
orosz gyorsfutár elvitte Berlinbe, ahol
azt tudomásul véve nyomban intézkedtek a békedelegátusoknak Breszt-Li
tovszkba való utazásáról. A német delegátusok u t r a k e l é B e nem állította meg
azonban az Estlandban, Livlandban és
Ukrajnában gyorsított menetben előhaladó német csapatokat, bizonyságul
annak, hogy Trotzkijnak előbbi kétszinil viselkedése folytán az orosz béke
véglegesítésénél a német vezérkar már
döntő befolyáshoz jutott, amint hogy a
birodalmi gyűlésen felolvasott, tiz pontból álló békekövetelés stílusa és szelleme is inkább katona, mint diplomata
tollára vall.
A birodalmi gyűlés szocialistái kikeltek a békeajánlat szigorú hangja
ellen és az osztrák szociálisták vezető
lapja is kemény bírálatot mondott róla.
Arról persze hallgattak a német szocialista szónokok és hallgat a Vorwărts
is, hogy más mód alig állott rendelkezésére a német kormánynak Trotzkij
megbizhatatlan magatartása és a bol
sevikiek által a balti tartományokban
véghezvitt kegyetlenkedések megakadályozása céljából.
Mindennél furcsábban hangzik azonban az osztrák szocialistáknak a szétmállott zsarnoki orosz impérium után
való sopánkodása. Volt e a háború előtti
Európában uralom, volt- e kormányzati
rendszer, mely a szocializmusnak és a
szabadságnak nagyobb ellensége lett
volna, mint az óriási orosz birodalomra
támaszkodó cári önkény ? Most mindennek vége lesz és ennek a szocialisták is csak örülhetnek.
Komolyabb ágyelmet érdemel az a
kifogás, hogy széjjeltagolt Oroszország
romjain könnyen kialakulhat egy uj
Balkán.
A cholmi kérdés csakugyan azt mutatja, hogy az orosz rabigából felszabaduló népek közt is meglesz a nemzeti
versengés, de ez ne aggasszon bennünket. A felszabaduló népek AusztriaMagyarország és Németország szomszédai lettek és ez a két birodalom óva

kodni fog attól, hogy az egyes népek- egyetértőleg épp mostanában kérte fel
nek egymás ellen való uszításában lelje külügyi kormányunkat arra, hogy a
örömét. Az ilyen lelkiismeretlen akna- nekünk szánt élelmiszereknek a bolsemunkától a jövőben előreláthatólag a viki bandák ellen való biztosítása végett
póruljárt nyugati népek is tartózkodni és a belső rend helyreállítása céljából
sürgősen küldjön katonai segitséget Pofognak.
Egyelőre az a fontos, hogy az Orosz- doliába.
Qróf Czernin álláspontja kezdettől
országgal újból megkezdődő béketárgyalások megfelelő formai eredménnyel is fogva az volt, hogy nem veszünk részt
végződjenek. Annál kívánatosabb ez, a német csapatoknak a balti tartomámivel a bolsevikiek uralma erősen in- nyokban kifejtett hadimüveleteiben s
gadozik és a legjobb az volna, ha eset- amig csak lehetséges, még az ukrán
leges utódaikra már csak a breszt-li- ügyekbe való beavatkozástól is tartóztovszki egyezmény ratifikálása maradna kodni fogunk. Egyúttal azonban el volt
tökélve arra is, hogy a mennyiben a
örökségül.
Az orosz delegátusoknak Breszt-li bolseviki bandák garázdálkodása mégis
tovszkba való érkezésével egyébként szükségessé tenné közbelépésünket a
hamarosan eldől a béke kérdése, mivel- saját érdekeink biztositására megadjuk
hogy a német ultimátum nagyon rövid Ukrajnának a kért segedelmet.
Ez az időpont elérkezett most, s
időt enged az oroszoknak ujabb kísérletezésre. Hétfőig tisztázódnia kell a csapataink már is felvonulóban vannak
Podolia felé. Az a körülmény, hogy az
helyzetnek.
A breszt-litovszki tárgyalásoknál nem osztrák-magyar katonaság ily módon
kevéBbbé fontosabb események játszód éppen a háta mögé kerül a román hadnak le Bukarest közvetlen közelében, seregnek, a Bukarestben tárgyaló gróf
ahol gróf Czernin és gróf Kilhlmann is Czernin helyzetét csak könnyíteni fogja.
Gróf Czerninnek Ferdinánd királlyal
tartózkodnak a román béke megkötése
való tanácskozása egyébként annak bicéljából.
Hamarosan ki fog tudódni, vájjon zonyítékául tekinthető, hogy a legneaz Avaresku kormány abban a helyzet- mesebb békevágytól inspirált külügyben van-e, hogy eleget tehet a központi miniszterünk mindent elkövet, hogy
ujabb hadiakció nélkül békét teremtsen
hatalmak jogos követeléseinek.
Romániával.
sz. s.
Ezek a követelések, tekintettel Ro •
mánia bűnösségére és előnyös katonai
helyzetünkre, mérsékelteknek mondhatók és éppen azért már nem leszünk
hajlandók lényegesebb koncessziókra. 63.800 fogoly, 2620 ágyú, 500 géppuska
Hir szerint követeljük a Magyarország a németek zsákmánya az orosz fegyverjavára keresztülviendő stratégiai határszünet felmondása óta.
kiigazítást s biztositani kivánjuk szer
Berlin, március 3.
ződésileg is Bulgáriának a Dobrudzsát.
A nagyfőhadiBzállás a keleti harctérről a
Azonkívül pedig mind nekünk, mind a
következőket
jelenti:
német szövetségeseknek, ha nem is
A fegyverszüneti szerződés lejárta után
hadikárpótlást, de legalább gazdasági megindított
hadmüveletek nagy eredményekengedményeket kell kapnunkRomániától. kel jártak; gróf Kirchbach vezérezredes csaa szorongatott lakosság támogatására
Szó van végül arról, hogy a köz patai
a
balti
szigeteknek a befagyott Moonsundon
ponti hatalmak a távolabbi jövőre való át előrenyomult
megszálló őrségétől és szász
tekintetből nem fogják útját állani a ezredektől kisérve, diadalmenetben keresztülBesszarábia déli részére vonatkozó ro- siettek Livlandon és Esztlandon. Más csapatok
Narva előtt állanak. Révait és Dorpatot elfogmán igények teljesülésének.
Nem tudjuk, mi igaz e hírekből, de laltuk.
Kirchbach vezérezredes és Eichhorn vezérabból a körülményből, hogy gróf Czer- tábornagy hadseregei Dünaburgon és Minszken
nin Wekerlével, Andrássyval és Tiszá át előrenyomulva elfoglalták Pleskaut, valaval egyetértően, kívánja biztositani a mint Bolockot éB Boriszovot, Boriszovban sia lengyel hadosztályokat egyesíteni.
monarkia délkeleti részének stratégiai került
Linsingen hadcsoportjának egyes részei az
és az erdélyi magyarság nemzeti érde ukrán kormánnyal egyetértve, Lurinszen és
keit, megnyugvást merítünk arra nézve, Rjezicán át a Dnyeper mentén Gomalig vezető
hogy hazánk érdekei nem fognak csor vasutat többszörös harc után szabaddá tették.
bulást szenvedni a bukaresti tárgyalá- Más hadosztályok Knörzer tábornok vezérlete
alatt megtörték az ellenség ellenállását és a
sokon.
Kievbe vezető Kiev-Szmerinka vasutvonalat
Fontos momentum, hogy a podoliai megtisztították az ellenségtől. Március elsején
kormányzó a központi ukrán radával ai ukránokkal együtt elfoglaltuk Kievet, Ma-

olda
gyár és osztrák csapatok bevonultak Szmerinkába.
Az ellenségtől elvett zsákmányt számszerűleg még megközelítőleg Bem lehet megállapítani. Az eddigi jelentések szerint foglyokban
6800 tiszt és 57.000 főnyi legénység, zsákmányban 2400 ágyú és több mint 5000 géppuska, sok ezer jarmii, köztük több mint 500
automobil és 11 páncélos automobil, két millió
lövedék, tüzérségi lőszer, 128.000 lőfegyver,
800 gőzmozdony és 8000 vasúti kocsi jutott
kezünkre. Ehhez járul még a revali zsákmány,
13 tiszt, 500 főnyi legénység, 220 ágyú, 22
repülőgép és sok vasúti kocsi.
Sajtóhadiszállás, március 3.
Podoliában magyar és osztrák előcsapatok
rövid harc után megszállották Szmerinkát.
Gorodek bevétele alkalmával egy szibériai
hadtest- és egy gyaloghadosztályparancsnokBág megadta magát.

C S K I L A P O K
a közigazgatás államosítását, mely nélkül el
sem tudjuk képzelni a politikai jogok kiterjesztését.
Ha nem csalódunk, a most tárgyalás alatt
álló választójogi javaslat már is megakadt,
mielőtt a törvényhozás plénuma elé került
volna. Változtatni, módositani kell rajta, ezt
követeli a magyar nemzet létérdeke. Minden
más érdek eltörpül e követelmény mellett.

Az uj orosz térkép.

10 siám.
A méhészetet máról-holnapra megteremteni
nem lehet. Éppen ezért felkérjük a politikai
és hitközségeket s más hatóságokat és társulatokat is, hogy a különböző méhészeti egyesületektől vásároljanak méhcsaládokat, amelyeknek kezelését a tanitó urak szíves készséggel el fogják vállalni, ha erre a célra megfelelő helybeli rokkant katona nem akadna.
Az igy felállított méhesekből a közönség
méhkedvelői jutányos áron kaphatnának rajokat B lassan-lassan benépesülnének a községek és városok méhcsaládokkal.
A községek, társulatok, iskolák stb. által
felállított méhesekben időről-időre méhészeti
előadások és tanfolyamok lennének tarthatók,
ahol a méhészethez szükséges ismereteket az
érdeklődők teljesen ingyen elsajátíthatnák.

Lapzártakor értesülünk, hogy ezerkilencszáztizennyolc március harmadikán, vasárnap
délután Breszt-Litovszkban aláírták a békeszerződést. A tönkrement, izekre szaggatott
Oroszország meghatalmazottai egy nappal a
számukra adott határidőn innen elfogadták
Amíg ez a társulati és társadalmi akció
feltételeinket, melyek — nincs mért tagadnunk folyik, megnyugtathatjuk az aggályoskodókat
— súlyosak éB komorak az orosz .hatalomra arról, hogy egyesületünk is Bzorgos munkát
nézve. A szemünk előtt lejátszódott egy cso- fog kifejteni a méhészetért.
történelmi lecke. Mindannyian látjuk
Már ez év folyamán kap az egyesület egy
Podoliában folytattuk az elönyomulást. dálatos
és megállapíthatjuk, hogy Oroszország sokkal 20—30 kaptárból álló méhest, amelyet olyan
Az eddigi zsákmány 770 ágyú és 1100 gépfegyver. kedvezőbb feltételeket kaphatott volna tőlünk teleppé fog kifejleszteni, hogy abban 4—6 a
akkor amikor királyunk és Gzernin gróf elBŐ méhészetben kiképzett rokkant katona nyugodt
Budapest, március 4. ízben
ünnepiesen megajánlották keleti szom- megé heté9ét biztosíthassa. Mennél nagyobbak
Az osztrák-magyar vezérkar jelenti: Az szédunknak a becsületes békét.
lesznek ezek a telepek, annál több rokkant
olasz arcvonalon nem történt különös esemény.
A tegnap aláirt békeszerződés kategorikus katonánkról gondoskodhatunk.
Podoliában a hadmüveletek sikeresen haladnak előre. Zsákmányul eddig több mint 770 és szabató?, a felbomlott, hatalmas birodalomTeljesen a vármegye közönségétől függ az,
ágyút, 1100 géppuskát és további nagymennyi- nak jóformán minden függő, vajúdó ügyét hogy egyesületünk számban és erőben megségű mindenfajta hadianyagot szállitottunk be. rendezi. Ukránia — a diadalmas uj köztársa- gyarapodjék B nemes céljait megközelíthesse.
sági államalakulás — oltalmat és sérthetettekintetben is kihasználhatnók a kedlenséget kap általunk. Esztland, Livland, Fin- vezőIpari
alkalmat
a méhészeti ipar megteremország, az Aaland-szigetek megszabadulnak tésére.
A hétről.
láncaiktól, melyekkel a zsarnoki uralom leA választójog.
Csikmegye általános ipari fejlettsége messze
kötözte őket. Az orosz haderőnek nyomban
Csíkszereda, március 6. meg kell szűnnie. Az orosz hadihajókat vagy hátramaradt a többi székely vármegyéétől s
A külpolitikai világszenzációk között is a leszerelik, vagy a háború végéig mozdulatla- most — amennyiben fellendülhetne méhészemagyar nemzet közérdeklődése a választójogi nul pihennek valamelyik orosz kikötőbfn. A tünk — joggal kivánhatnók az államtól, hogy
javaslat tárgyalásai felé irányul. Ugy látszik, Keleti-tengert és a Fekete-tengert az oroszok a méhészet támogatására létesítsen egy állami
mintha a munkapárt vezérének, Tisza István- megtisztítják az aknáktól és ezeken a vizeken kaptár- és méhészeti eszközöket készítő és
nak és a kormánypárti Bethlen Istvánnak be- szabaddá teszik a velünk való hajózást, a egy méztésztasütő és viasszasvászon készítő
széde megdöbbentette volna azokat, akik a Jeges-tenger pedig továbbra is német blokád gyárat.
Ezért felkéri Csikvármegye Méhészegyesiiválasztójogi javaslatot a mai kidolgozásában alatt marad.
Ezek a békeszerződés főbb pontjai, az lete a nemes törvényhatóságot s ennek várominden áron keresztül akarják hajszolni.
és községeit, az igazságszolgáltatás és
Andrássy Gyula maga sem tagadja, hogy egésznek alapja pedig az a váltig hangoztatott sait
közigazgatás
hivatalait, a vallásfelekezetek
elvünk:
hogy
bár
nem
adunk,
de
nem
is
kéazok az aggodalmak, melyeket a két nagy faj
hitközségeit,
a
különböző társulatokat és egyesulyu politikus a radikális választójog ellen rünk — hadikárpótlást. Jó szomszédságban, sületeket B ezeknek
polgárait és tagjait, a főjó
barátsággal
óhajtunk
élni
az
oroszszaJ
és
felhozott, mély hatással voltak rá. Sót kijepapságot, a jegyzői és tanítói kalentette a mindig ingadozó Andrássy, az ön- vele a forgalmat, a konzuli kapcsolatot nyom- tisztelendő
az iskolákat és azok tantestületeit s
kormányzat rendíthetetlen hive, hogy a köz- ban újjáteremtjük. A legirtózatosabb verekedés rokat,
mindazokat
a tisztviselőket és magánosokat,
fekete
álmából
egyetlen
pillantás
alatt
a
derűs
igazgatás államosítását, ha szőnyegre kerül,
akik
az
egyesület
céljait szolgálni akarják,
béke valóságára ébredtünk.
nem akadályozná.
hogy az egyesületbe lépjenek be.
Valóban az érvek hatalmas tömege vonult
A tagsági belépés hat évre kötelező. Az
fel a választójogi bizottságban amellett, hogy
KÖZGAZDASÁG.
évi tagsági díj (6) hat korona, amelyért mina választójog kiterjesztése összefügg a közden tag megkapja az Erdélyrészi Méhéezegyeigazgatás államosításával és anélkül meg nem
Bület „Méhészeti Közlöny"-ét, amely havonvalósitható. Szerencsétlen, sőt végzetes cselekedet lehetne, ha akkor, midőn egy hosszú
Folyó hó 17-én, vasárnap, megalakult Ceik- ként jelenik meg.
AZ ilyen kezdődő egyesület tagjainak sovéres háború alatt rengeteg áldozattal meg- vármegye Méhészegyesülete, melynek célja az
védjük a magyar nemzet ezeréves önállóságát ErdélyréBzi Méhészegyesülettel karöltve, Csík- kat nem ígérhet, de nem is adhat. Tagjaiban
akar megerősödni, hogy azután jótékony haés függetlenségét, ugyanakkor a választójog megye méhészetének ujjáteremtése.
radikális kiterjesztésével a nemzetiségeknek
Az oláh betörés megsemmisítette az igen tását tagjaival éreztelhesse.
melegágyat rendezünk be a megyei és községi szép fejlődésben lévő méhészetünket s egyeA tagsági belépésre vonatkozó nyilatkozaönkormányzatban.
sületünknek elől kell kezdenie nemzetgazda- tokat községről-községre körözni fogjuk.
A radíkalismus mintha vesztett volna ere- ságunk e fontos ágának alapozó munkáját.
Örvendetesen tudatjuk a vármegye nemes
jéből. Bizonyára a legutóbbi események nagy • Tájékoztatásul közöljük a vármegye méhé- érzékű közönségével, hogy már idáig az egyebefolyással voltak a közhangulatra, mert aligha szeti kárainak a székelyföldi méhészeti B^ák- sületbe igen számosan léptek be B nap-nap
lelkesedik valaki az olyan radikalizmus iránt, felügyelőség által rendelkezésünkre bocsátott után tömegesen jelentkeznek.
mint amilyent Oroszországban látunk, hol va- statisztikai adatait.
Az egyesület a községek szellemi vezetőMegsemmisült 917 méhcsalád kasban és ire : a főtisztelendő papságra, a jegyzői és a
lóságos orgiákat ülnek a szent eszmék. Romlás, pusztulás, fejvesztettség és teljes anarchia 3033 méhcsalád kaptárban. Megmaradt 47 méh- tanítói karra számit elsősorban. Felkérjük, éra jellemzői ennek a radikalizmusnak, mely család kasban és 99 méhcsalád kaptárban. tessék meg a néppel, hogy a méhészet, amelmindenütt bekövetkezik, ahol az éretlen töme- A gyergyótölgyesi járás veszteségeiről adataink lett, hogy fontos nemzetgazdasági és kulturágek veszik kezükbe a hatalmat. — Mennyivel nincsenek. A számbejelentések azonban nem lis célt szolgál, rájok nézve igen nagy gazdasúlyosabb a helyzet nálunk, ahol nemzetisé- pontosan tüntetik fel a veszteségeket, mert sági haszonnal is jár.
geink legtöbbje ádáz ellensége a magyar állam- az elöljáróságok által összeirt számok felvéA vármegye reorganizálása minden iránytelekor az elmenekült lakósság kétharmada ban megindult. Vegyük ki a részt ebből mi,
eszmének.
Ezért nem voltunk és nem vagyunk hivei sem volt még itthon, tehát pontos számmegál- méhészek is. A romok eltakaritása éB az uj,
a radikális választójognak. A magyar nemzet lapitások nem is történhettek.
szebb és jobb jövő megteremtése minden igazi
Az oláh orvtámadás előtt a székely vár- honpolgárnak szent és magasztos hivatása és
ezer esztendőn át a maga képére fokozatosan
alkotta meg alkotmányát, mely fejlődésben megyék között, az okszerű méhészetben Csik- kötelessége I
sötétbe ugrás nem volt. Ez most sem volna a megye vezetett, amit különösen ügybuzgó taCsiksomlyó, 1918. február 24.
magyar nemzet érdekében való, sőt egyene- nítóságunknak köszönhetünk.
Csikvármegye Méhészegyesülete:
Nincs okunk a csüggedésre. Meg kell és
sen végveszélybe sodorhatja a magyar állameszmét. Mert más általános választójogot csi- meg is fogjuk kezdeni a méhtenyéBztést.
Szabó Jstván, elnök.
nálni Norvégiában vagy Angliában és más
A földmivelésügyi miniszter ur 100 drb.
Magyarországon.
A sertéstartó gazdák figyelmébe.
hármas kaptárt és 100 rajt fog az egyesület
A politikai jogok kiterjesztése nemcsak tagjainak a folyó évben kiosztani. Tekintettel
Országos Közélelmezési Hivatalt vezető
szükséges, de természetes is. Ezt mi is kész- arra, hogy a kormánynak ezenkivül még ez m. Az
kir.
miniszter ur 56974—1918. VI. számú
séggel elismerjük és annak hivei vagyunk. évben az iskolákat s más intézményeket is rendeletével
Országos Sertésforgalmi Irodát
Az értelmi cenzust és a korhatárt mellőzni ilyen irányban támogatnia kell, e tekintetben bizta meg a az
hadsereg
az ország zsirellátáazonban nem lehet. Nálunk ezenkivül a vá- túlságos nagy igényeket nem támaszthatunk sának biztosítása végettés szükséges
ipari hizlasztójog kiterjesztése feltétlenül megköveteli de évről-évre a segélyezést kérelmezzük.
'

Felhívás Csikvármegye közönséphez.

lalás! akció megszerzésével és lebonyolitásá-
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val, felhatalmazva az irodát, hogy a hizlalás- úgynevezett nevelők rendszeresen ne mérgez- dr. Tauber József 20, Veress Eiekné 20, N.
hoz kellő soványBertéB anyagot szUkség esetén hessék. Ámbár bizonyos, hogy bár jogosan N. 17, Végh István József 14, dr. Élthes
rekvirálás utján szerezze meg. Az Országos szenvedik büntetésüket: a nagyobb bűnösök, Gyula és Becze Imre 10-10, dr. Ujfalusi Jenő,
Sertésforgalml Iroda felhatalmazást nyert arra akik ebbe a lázitó mesterségbe belelovalták Aczél Ödön, Seidmann főhadnagy, dr. Frank
is, hogy mindazon állattartóknak (tenyésztők- őket, bűntetetlenlll maradnak, mert rájuk ne- törzsorvos, dr. Herzog főorvos, dr. Márton
nek), kik Boványsertéseiket a rekvirálás elke- hezebben fognak találni konkrét bizohyitéko- László, Albert István, Bokor hadnagy, dr.
rülése végett az alább kitűzött határidőig ön- kat. Végeredményben felelősek volnának tet- Rendes hadnagy, N. N., N. N., N. N., Fejér
ként felajánlják, amennyiben azok az iroda teikért a román egyházi hatóságok is, amelyek György, Plachy ezredes, N. N., Sz. Cseh István,
által alkalmasoknak találtatnak és tényleg át- e tanitók romboló munkájukról tudomással Beer hadnagy, Kornhauser Dezső hadnagy,
vétetnek, saját hizlalásuk elmaradása folytán bírtak, de azt legalább is vétkes hanyagsággal Wellman Samu, dr. Reiner hadnagy, dr. Kielvesztett hasznuk kárpótlásául a maximális elnézték.
rály zászlÓB, Pelikán főhadnagy, Michalovits
áron felől élősúly kilogrammonként 1 korona
— A Déli Hírlap alig féléves fennállása őrnagy, Kiszely hadnagy, gróf Hardenberg,
priimiumot fizessen.
alatt tökéletesen igazolta a közönség és a zsur- Pokorny alezredes, dr. Kováts Albert, Kreybig
Felhívjuk ennél fogva mindazon állattartó- nalisztika nagy várakozását, amelylyel ország- ezredes, Dobrecberger ezredes, Gubody hadkat (tenyésztőket), akik páronként legalább szerte fogadták Lázár Miklós vállalkozását. A nagy, dr. Élthes Béla 7-7, Fejér Sándor 6,
100 klgr. Buiyu Boványsertésekkel rendelkez- Déli Hírlap az első magyar napilap, amely Farkas Mihályné és Erdős MiklÓB hadnagy 5-5,
nek, hogy Boványsertés-állományukat legkésőbb délben 12 órakor hírszolgálatában, kritikájá- dr. Nagy Béni, Szántó Albert, dr. Györgypál
folyó évi március hó 10-ig az Országos Ser- ban, publicisztikájában teljes újságot ad a fő- Domokos, Haner János, dr. Kováts Gyárfás,
tésforgalmi Iroda II. főosztályának (Budapest, városnak és vidéknek egyaránt. Lázár Miklós T. Nagy Imre, Sándor Gyula, Medvetzky száV., Sus-utca 27. szám) saját érdekükben ön- írói egyénisége, modern újságírói képességei zados, Demény Erzsi 4 4, Lukács Juliska, Miként ajánlják fel, mert a felajánlás elmulasz- biztosítják a Déli Hírlap komolyságát, függet- hály Ferencné, N. N., N. N., N. N, N. N.
tása esetén Boványsertés állományuk a legszi- lenségét, megbízhatóságát és becsületes ma- 3-3, N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., Mihály
gorúbb rekvirálás keresztülvitelével fog meg- gyar irányát. A Déli Hírlap külföldi és bel- Lajos, Jakab Gyuláné, dr. Szarvas, Wagner
szereztetni B elesnek a festi, anyagi előny földi hírszolgálata a lehető legtökéletesebb. tanár és Nickel tan. 2-2, N. N., N. N., N. N.,
priimiumtól. A bejelentésnek a valósághoz hí- Egyes szám ára 10 fillér. Előfizetési ára egész N. N. és N. N. l-l koronát.
ven tartalmaznia kell a sertések darabszámát, évre 28 horona, félévre 14 korona, negyed— A vezérkari főnök — vezérezreéletkorát, az átvészeltség mérvét, a páronkénti évre 7 korona, egy hónapra 2 korona 50 fillér. des. A király Arz báró gyalogsági tábornokot,
átlagsulyt s annak megjelölését, hogy a ser- A Déli Hirlap szerkesztősége éB kiadóhivatala a vezérkar főnökét, vezérezredessé nevezte ki.
tések miskároltak és heréltek-e. Mihelyt a pá- Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 9.
Arz a limanovi-lapanovai csata Mária Teréziaronként 100 klgr. súlyt elérték, bejelentendók
rendes lovagja s az ő híres hadteste vivta meg
—
Március
15.
Illetékes
helyről
értesíazon sertések is, melyek jelenleg páronként
annakidején Breszt-Litovszk hatalmas várát is,
tenek
minket,
hogy
a
hazafias
ünnepségeket
100 klgrammon alul vannak. A fenti prámium
ahol most megkötötték a békét az oroszokkal.
rendező
helyi
bizottság
március
15
ét
ez
idén
az ilyen sertések után csak akkor fizettetik,
KéBŐbb a románok ellen folytatott hadmüveha azok bejelentése legkésőbb folyó évi ápri- bálaadó isteni tisztelettel és emlékünneppel leteket intézte. Onnan szólította őt a király
készül
megülni.
Az
ünnepségekről
falragaszolis hó 30-ig megtörténik és ha a bejelentett
választása a magyar-osztrák vezérkar élére.
sertések az iroda által alkalmasaknak talál- kon fogják a közönséget tájékoztatni.
Arz
minden lehetséges alkalom— A hadifogságból megszökött le- mal vezérezredes
tattak és tényleg átvétettek. 20 darabon aluli
hangoztatja magyarságát s igy előléptegénységi
egyének
körében
utóbb
olyan
téves
tételek nem jelentendók be. Azok a mezőgaztése nekünk kétszeres öröm.
dasági hizlalók, akik korábban is rendszeresen híreket terjesztenek, hogy az illetők a király
— Az ukrán kormányzóságok névfoglalkoztak hizlalással, tehát megfelelő hizlaló parancsára három havi szabadságot, az arcsora.
A hadifoglyokat gyámolitó és tudósító
vonalbeli
szolgálat
alól
való
mentességet,
pénzteleppel reudelkeznek, sertésbejelentésükkel
egyidejűleg ajánlatot tehetnek arra, hogy a beli kártalanítást kapnak. A katonai kabinet- hivatal a közönség tájékoztatására közli az
birtokukban levő beállitáBra alkalmas sovány- iroda közlése szerint ilyen állítólagos ígéret Ukrajnához tartozó kormányzóságok névsorát.
sertéseket a szükséges takarmány kiutalása felsőbb helyről nem történhet. Ellenben a hon- Ezek: Charkov, Cherson, Cholm, Jekaterinosellenében önmaguk hizlalják ki megállapítandó védelmi miniszternek legutóbb kiadott rendefeltételek mellett. Az Országos Sertésforgalmi lete folytán annyi igaz, hogy a hadifogságból lav, Kiev, Podolia, Poltava, Tachernugov, VolIroda az összes figyelembe jöhető körülmények megszökött és hazatért legénységbeliek az iga- hinia és Vorones.
gondos mérlegelése és felettes hatóságának zolási eljárás befejezése után legfeljebb 4 heti
— Fischer tábornok. Még az első buirányítása alapján esetről-esetre fogja a beér- szabadságot kaphatnak.
kovinai harcokból ismeretes Fiscber Ede csenkező ajánlatokat elbírálni.
— Tisztelgés az uj kir. tanfelügyelő- dórezredes neve, aki legendás hősiességgel
Az Országos Sertésforgalmi Iroda nyoma- nél. Folyó hó 3-án tisztelgett a „Csikmegyei védte csendőreivel Bukovina földjét a betörő
tékosan figyelmezteti a gazdákat, hogy sovány- Általános Tanítóegyesület" uj kir. tanfelügye- oroszok ellen. Most azt jelentik róla Csemovicsertéseiket a kitűzött határideig önként ajánl- lője, Kohányi Gyula előtt. Jelét kívánta adni ból, hogy előlépett vezérőrnagygyá és ez a
ják fel, nemcsak azért, mert ezáltal jelenté- ezzel az egyesület annak, hogy bizalommal hir a világháború egyik legszebb fejezetének
keny anyagi előnyhöz jutnak és elkerülik a van már is uj hivatali főnöke iránt s vezetése, emlékét eleveníti föl, amely szól egy legendáshírű vitéz csendórparancsnokról, aki nagyszerű
szigorú rekvirálással járó kellemetlenségeket, irányítása mellett kész, örömmel dolgozni.
tetteket müveit daliás időkben egy elszánt,
hanem azért is, mert az iroda a jövőben a
— Katonai kitüntetés. Csanády Lajos bátor
csapattal.
soványsertéBek szállítását engedélyezni nem brassói 24. honvéd gyalogezredbeli alezredesfogja s így a felajánlást elmulasztó gazdák nek, beosztva a 20. h. gy.-ezredhez, a 3. oszamúgy sem értékesíthetik majd más módon tályú vaskorona rendet a hadidiszitinénnyel és
sertéseiket.
Pályázati hirdetmény.
a kardokkal adományozták.
Országos Sertésforgalmi Iroda
— Házasság. Adorján Ferenc f. hó 14-én
Gyergyóalfalu és Vidéke
vezeti oltárhoz Dajbukát Lujzát.
„Hangya" Szövetkezet üzletve— Kitüntetés. A király Székely Jenő zetői állásra pályázatot hirdet.
KÜLÖNFÉLÉK.
foldmivesÍBkolai tanfelügyelőnek az alsófoku
Ovadékképes, hadmentes pályázók
— Kinevezés. A király Blénesi Sándor gazdasági szakoktatás terén szerzett érdemei
táborszernagy, műszaki felügyelőt, Gyergyó- elismeréséül, a királyi tanácsosi cimet díjmen- működési bizonyitvánnyal felszerelt pászentmiklós város szülöttét, valóságos belső tesen adományozta.
lyázatukat folyó évi március 10-ig
titkos tanácsossá kinevezte.
— Tea-délután a Napközi Otthon ja- nyújtsák be az igazgatósághoz. Fizetés
— Személyi hir. Tolnay Lajos dr. főis- vára. A csíkszeredai Napközi Otthon veze megegyezés szerint.
pán hivatalos ügyben rövid tartózkodásra Buda- tősége, élén Aczél Ödönné és Ujfalusi Jenőné
Gyergyóalfalu, 1918. február 18.
pestre utazott.
úrnőkkel, szombaton rendezte második nagy— A biróság köréből. A király Avedik Bíkerü tea-délutánját. Az erkölcsi és anyagi
Az igazgatóság.
Simon kúriai bírót kúriai tanácselnökké kine- Biker ezúttal is a legnagyobb volt és minden
tekintetben beváltotta, sőt felülmúlta a hozzávezte.
— Címadományozás. A király a sze- fűzött legvérmesebb reményeket is. A tea- Sz. 700—1918.
mélye körüli miniszter etőterjeBztésére csík- délutánon megjelent dentai báró Robr Ferenc
Árverési hirdetmény.
tusnádi Betegh István fizetésnélküli miniszteri tábornagy, hadseregparancsnok, Huber József
segédfogalmazónak a miniszteri fogalmazói cí- vezérőrnagy, Tolnay Lajos főispán és Fejér
Alulírott községi elöljáróság közSándor alispán, ami az összejövetel fényét hírré teszi, hogy Sárosi Márton csikmet és jelleget adományozta.
— Hazaflatlan román tanitók. A hiva- rendkívül emelte. Ezenkívül ott láttuk társa- szentdomokosi lakósnál folyó évi január
talos lap egymásután közli olyan román tani- dalmunk szine javát csaknem kivétel nélkül.
tók ellen a fegyelmi választmányok ítéleteit, A tea délután sikerült rendezéseért a legna- hó 3 tói felfogva levő 1 drb tehén, 6
akik a román betöréskor áruló szolgálatokat gyobb elismerés illeti Aczél Ödönné és Ujfa- éves és jobb szarván bélyeg, mintgaztettek, részben megszöktek a románokkal, majd lusi Jenőné úrnőket, akik a siker érdekében dátlau állat folyó évi március hó
ezek megveretése után utóiérte őket az igaz- sokat fáradoztak. Anyagiakban ismét igen je- 24-én d. e. 8 órakor Csikszentdomoságszolgáltatás keze. A megbüntetettek több- lentékeny összeg jutott a csíkszeredai Napközi kos község házánál nyilvános árverenyire görög keletiek, de van gör. kath., van Otthon javára, mennyiben a bevétel 1623 K zésen elárvereztetik.
továbbá nő is köztük. Állásuk elvesztése mel- 44 f-t, a kiadás 436 K 54 f-t és igy a tiszta
Gsikszentdomokos, 1918. évi márlett többnyire öt évre vannak kizárva a tanítói jövedelem 1186 korona 90 fillért tett ki. Felülflzettek
a
következők:
Dentai
báró
Rohr
cius
hó 3 án.
alkalmazásból. Az Ítélet nem meglepő, de mindenképpen szomorú s még jobban megérteti Ferenc tábornagy 100 korona, Huber József
György József,
Györgypál Árpád,
azt, mennyire szükséges preventive intézkedni, vezérőrnagy 50, dr. Tolnay Lajos főispán 40,
biró.
jegyző.
hogy a félrevezetett gyermekek lelkét ilyen Fejér Ella utján báró Hammersteln ezredeB 20,
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üzlet áthelyezés.

Eladó ház

Csíkszeredában, Mikó-utca 15. sz.
Értesítem a nagyérdemű közönséget,
alatti, mely áll 5 szép szobából, bogy
üzletemet március hó 1-től
a Gál József-féle házba, a dohány
ÜZLETHELYISÉGNEK
is könnyen átalakítható, kitűnő nagytőzsde közvetlen szomszédságába
forgalmi hely. Bővebbet lapuuk helyezem át.
Szíves pártfogásukat továbbra is
kiadóhivatalában.
5kérve, maradtam kiváló tisztelettel
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Eladó kaszáló.

Jakab István.

2-3
Caikbánkfalva község határában Szám 2587—1918.
ai.
fekvő egy darab cirka 5 hold terjedelmű
erdei k a s z á l ó olcsón eladó.
Pályázati hirdetmény.
Cim a kiadóhivatalban.
2-5
Csikvármegye közigazgatásánál előléptetés folytán megüresedett és kinevezés utján betöltendő :
1. Egy allevéltárnoki állásra a X ik
fizetési osztálynak megfelelő javadala polgári-és középiskola
mazással.
minden osztályából,érett2. Két közigazgatási gyakornoki álségire, felvételi vizsgákra
lásra a megállapított javadalmazással
stb. gyorsan, osztályés illetményekkel a vármegyei ügyviteli
összevonással, felelősszabályzat 2. § a alapján ezennel pályáség mellett készít elő a
zatot hirdetek.
Ha allevéltárnoknak olyan pályázó
neveztetik ki, kinek főiskolai képesítése
van, a megállapított évi 600 korona
képesítési pótlékban részesül.
Felhivom ennélfogva mindazokat, kik

•VIZSGÁKRA 1

Szám : 959—1918 vt.

Pályázati hirdetmény.

ám.

l a p o k

az itt felsorolt állások valameylikét elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I.
t.-cikkben előirt minősítésüket, eddigi
alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal
felszerelt ós szabályszerűen felbélyegzett pályázati kérvényüket a vármegyei
ügyviteli szabályzat 4. § ában megjelölt
uton Csikvármegye főispánjához címezve, de hozzám legkésőbb folyó évi
április hó 9 én déli 12 óráig annál is
inkább nyújtsák be, mert a később beérkező pályázatok figyelembe nem vétetnek.
Csíkszereda, 1918. évi február hó
20 án.

Fejér Sándor,
alispán.

Ha bútorokat akar venni
ne sajnálja az utat M.-Vásárhelyre és tekintse meg

SZÉKELY és RÉTI
erdélyrészi bútorgyár részvénytársaság
kamarai szállítók

BUTORTERMEIT.

Ebédlök, uri és hálószobák, szalonok, vas és
rézbutorok, szőnyegek, függönyök, zongorák,
hatalmas választékban, jutányos árak mellett.
14—

Eladó hagyma.
Cím a „Csíki Lapok" kiadóhivatalában.
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Csíkszereda r. t. városnál üresedés

ben levő műszaki tanácsosi állásra

Értesítem a t. ital mérési engedélyijei biró
cégeket, hogy íiálám elsőrendű borok 11. 111.:

pályázatot hirdetekFelhivom mindazokat, akik ezen
állást elnyerni óhajtják, hogy pályázati
kérvényüket Csikvármegye alispánjához
címzetten hozzám f. évi március hó
stb. jutunyos áron kaphatók bármilyen nagy
15 ig annál inkább nyújtsák be, mert
mennyiségben és kölcsön hordókban. Valaa későbben érkező kérvények figyemint mindennemű szeszesitalok, coglembe vehetők nem lesznek.
Â törvényhatósági szolgálatban állók
nac és likőr is kicsinyben és nagyaz illetékes törvényhatóság első tisztban. A t. vevők becses pártfogását kéri
viselője, a más közhivatali állásúak
hivatalfőnök ük és az alkalmazásban
Neumann Benő, Szászrégen.
nem állók azon járás főszolgabírója
2-3
illetve város polgármestere utján nyújtsák be kérvényüket, mely járás vagy
város területén laknak.
Az alkalmazásban állók kérvényeikhez születési anyakönyvi kivonatot, iBiiiiaaiBiHiaiBiHiffliBiBiaiBi^^
ÍBI5151[b1
erkölcsi és hatósági orvosi bizonyít
ványt, valamint képesítésüket igazoló
okmányokat kötelesek csatolni.
A műszaki tanácsosi állás javadalma :
évi 2600 K fizetés, 700 K lakpénz és
Cognac és különböző likőrök kaphatók
megfelelő háborús segély.
A műszaki tanácsosnak az 1883. évi
I. tc. 10. § ában előirt képesítéssel kell
bírnia.
likőrgyárában, Brassó.
Megjegyezni kivánom, hogy ezen
3-3
állást az 1914—1919 iki ciklusra töltjük be. Az állás a megválasztás után
azonnal elfoglalandó, mit ha a megválasztott tenni elmulasztana, állásáról
lemondottnak tekintetik.
A képviselőtestület fenntartja ma
gának azt a jogot, hogy a meghirdetett
állások betöltését a beérkezett pályá +
ELADOK
•
zatok esetében is mellőzze és uj pályázat kiírását határozza el.
Csíkszereda, 1918. február 13 áa.

rizling, leányka, tramin, bakar, oportó

SZ ESZ E S I T ALOK:
lenyexes

ESZétrol^

P

• Bort és borpárlatot (eognaGot) i

Dr. Ujfalusi Jenő,

• Szöllősi Samu, Székelyudvarhely. •

polgármester.
Wyossum v&ir íj, köayvíyaraüájábaB, Ciiksseiedâbwi.

