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Szerkesztáség és kiadóhivatal: 
Vákár L. könyv- éa papirkereskedúae Csíkszeredai 
hová a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
7alamint hirdetések és elátízetésl dijak is küldendők. 

Megjelenik minden vasárnap. 

A magyar béke ügye. 

Clemenceau itt félbeszakította  Apponyit és 
az elmondottakat angolra akarta lefordítani. 

Felelős szerkesztő: Dr. ÉLTHE8 GYULA. 
Laptulajdonos VÁKÁR L. 

Apponyi beszédének hatása. 
A békekonferencia  francia  tagjai megbíza-

tásukról lemondtak és a tárgyalásoktól vissza-
vonulnak. 

Apponyi gróf  beszéde oly mély hatást gya-
korolt Lloyd Georgera, hogy az ó indítványára 
elhatározták a magyar föltételek  tárgyalására 
egy kiilüii bizottság szervezését, amelynek 8 
napi idót adnak véleménye előterjesztésére. 

f Élthes Zsigmond. 
1920. 

A könyörtelen halál újból elragadta közéle-
tünk egyik kiváló veteránját és vezérét. Brassó-
ból vesszük a hírt, hogy Élthes Zsigmond 
nyugalmazott táblabíró hoBBzas szenvedés után, 
75 éves korában elhunyt 

Még csak az imént járt közöttünk a min-
denki által tisztelt, szeretett éa nagyrabecsült 
„Zsiga bácsi1*, ki életét lankadatlan munkában 
a köznek és szép családjának szentelte. 

Szívvel-lélekkel igazi székely volt, a széke-
lyek javából, amilyen napról-napra kevesabb 
jár közöttünk. A régi nemes tusnádi Élthes-
családtól származott, kit szülei gondos nevelés-

i A. jii-viSdsi ír: Egész évre 3i kor. (Kiilfóldrf  50 K) 
J í'üuv:,.' 16 koi-. N'egyedév re 8 kor. Egyes szán 80 f 
| Ks>siri»tck nem adatnak vissza. 
I H>rtí-?tósi fîijcik  a l o g o l o s o b b a u számí t t a tnak 

ben részesítettek. A jogi pályán birói ós ügy-
védi okleveleket szerzett. Természete inkább 
a birói pácára vonzotta s ezért ezt választotta. 
A n igynj üi j.trásbiróá Vgtól csakhamar a csik-
«zentraárioni járásbírósághoz, majd a csiksze-
r--tl ű törvényszékhez került és így több mint 
40 éve-* birói működésének legnagyobb részét 
szülővurmr-jyéjo igazság-zo'gáUatásában töl-
tött» el. 

Mint biró pé dak^pe volt a megközelithetet-
leu, munka?, pártatlan, igazságos bírónak, kl 
nevének ti z'ele'et, eiisnerét-t és tekintélyt 
Bzerzett nemcsak a jogkereső közönség, hanem 
birótársai és felettes  hatós iga előtt is. A birói 
székben tudott szigorú l^-vii, de egés? valójá-
ból és minden c^elekedet'íből U2y a birói azók-
b'.'-n, mint a társadalomban kiérzeti, hogy tető-
től-trtlpig ember, kit igazságérzate mellett áldott 
jó szive és embertársai iránti végtelen szere-
tete vezet. 

Nincseu szélen e vármegyében, ki vele 
ügyes-bajos dolgában ne érintkezett volna, ki 
áldott jó lelkének kisugárzását ne érezte volna. 
Sokat dolgozott, sőt egész életében csak dol-
gozott. Dolgozott embertársaiért és a közérde-
kért, az igazságért, melyért életében vajmi 
csekély jütalmat. kapott. 

Az igazságszolgáltatás minden ágában mű-
ködött. Sokáig voit büntető biró, fótárgyalási 
elnök, méiis birói működésének legjavát birtok-
rendezéssel, mint úrbéri biró töltötte el. Az 
arányositas legnagyobb részét ó kezdette meg 
és viiis keresztül. Mint úrbéri bírót éppúgy 
ismerték itten, mint a gyergyói részekben. 
Részrehajlót itlan jelleme mindenütt elismerést 
szerzett nevének. 

Birói pályáján gyorsan haladt. Egész fiatal 
korában lutt aloiró, pár évvel rá biró éa még 
jiivakoribfíu,  elsőnek a csíkszeredai törvény-
széknél, táblabíró, mikor a tá»!abirói kinevezés 
törvényszékeknél a legritkább eset volt. 

N gyven évi szolgálat után nyugalomba 
vonuit és Csíkszeredán ügyvédi irodát nyi< ott, 
mely mindvégig igen keresett volt, főleg  bir-
tokrendezési ügyükben. 

Hosszú birói pályáján időt szakitott magá-
nak arra is, hogy a közügyekben, a vármegye 
törvényhatósági életében tevékeny reszt vegyen. 
Tai ja volt a törvényhatósági bizottságnak, 
közigazg it isi bizottságnak, állandó vála ztmány-
nak, központi választmánynak és még számta-
lan kis bb bizottságnak, melyeknek működé-
sében állandóan élénk részt vett A törvény-
hatósági éleiben kifejtett  tevékenysége mintegy 
négy évtizedre nyúlik vissza. Felszóllalásaiból, 
beszédeiből a ritka élettapasztalat és bölcseség 
sugárzott ki. A legutóbbi időkig Csikvármegye 
helyettes tiszti főügyésze  volt s mint ilyen, a 
háború első éveiben, mikor dr. Györgypál Do-
mokos akkori tiszti főügyész  hadbavonult, 
csaknem két esztendőn keresztül minden díja-
zás és elismerés nélkül végezte a tiszti fő-

Apponyl beszéde. — L'oyd George órdeklődóae. 
Gratulált Apponylnak. 

Amidőn Clemenceau, a békekonferencia 
elnöke átadta a szót Apponyinak, a magyar 
delegáció illusztris elnöke szólásra emelkedett. 
Clemenceau fölhívta  Apponyit, hogy foglaljon 
helyet és ülve terjessze elő expozeját. Apponyi 
állva maradt és azt mondta, szivesebben állva 
beszél, mert mindig ugy szokott. Bevezetésül 
megköszönte, hogy módot nyújtottak az ötös 
tanács előtt a magyar helyzet kifejezésére. 
Szívesebben látott volna egy vitatkozást, de 
mivel erre nézve a főtanács  már határozott, 
nem marad más számára, mint az adott hely-
zethez alkalmazkodni. 

Ezután Apponyi gróf  bizonyítékokat térj: sz-
tett elő, amelyek szerint a sz tdii-aholás után 
fenmaradó  Magyarország meşţ nem óihet. Pél-
dául Magy.Írországtól vasat és fát  követelnek, 
holott Magyarország pz*n cikkokben masa is 
bevitelre szorul. 

Az egyetlen eszköz az igazság helyreállí-
tására a népszavazás és mi, úgymond Apponyi, 
határozottan követeljük enn :k a keresztülvitelét. 

Az eredményben meg fogunk  nyugodni, 
akár hogy ess^k is ki az. 
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ügyészi és árvaszéki ügyészi teendőket, ame-
lyek egész Idejét lekötötték ugy, hogy emiatt 
saját ügy védi irodáját hanyagolta el. De hiába! 
A haza szólította és ó 70 évével szolgáim 
akarta a h a z á j á t ugy, amint az ó korában ke-
vesen szolgálták volna. 

Amilyen tiszteletreméltó volt a bírói szék-
ben, éppen olyan nagyrabecsült volt a társa 
dalomban. Nagy csaladja volt. Negy leánya és 
két fia.  Példás csaiadi életet élt. Hivatalán 
kivül életét családjának szentelte. A jó férj  us 
családapa mintaképet látta mindenki benne. 

A szakadatlan munkában töltött idó nem 
törte meg. Kiika jó egészsége volt. A havaso-
kon töltött sok ido edzettabbe tette amúgy is 
erős szervezetet. De jött a háború. Mikor 1Ü17-
ben visszatért tűzhelyéhez, annak csak rumjait 
találta. Étete egesz uiunkakodasautik erodine-
nyet megsemmisítve latta. Segúaeg sehonnan 
nem jött. Egy szereny lakasba huzodoit meg, 
de reménye napról-napra aiaob tszaht. Fclgjuj-
tott hazának romjait nem tudta tovább uozui. 
Leikenek ereje megtört, mindig dtrüs kedei^e 
budkomoi lett, testi ereje pedig meggyengüli. 

Aki talan sohasem hagyta voina el ozuio-
fő.djét,  a latoitak rettenetüssegeuek halasa 
alatt elköltözött Brassóba egyik leányához, a 
hol erejet nap-nap utan gyengülni erezie, míg 
most megváltotta szenvedeseiiói a halai. 

Temetese januar 29-en Brassóban, Lópiac-
utca 18 szám aiatti lakatsukról ment vegbe. 
HaLálat felesege  bankfalvi  Madár Juliánná, le-
ányai Misinszky Vilmosne, Alorik Karoiyue, dr. 
Nagy Jozaufne,  fiai  dr. Élihes Bdaés Karoly, 
valamint Bzamos unoka gyaazolja. 

Etthes Zsigmondot idegenben tett utolsó 
utján Caikvarmegye közönségenek igaz rész-
vété kisérte. 

A csaiad az alábbi gyászjelentest adta ki: 
„Alulírottak a szív lugmelyebb fajdaiwavai 

tudatjak, hogy a szeretett draga jo ieij. gon-
dos apa, nagyapa, apos es rokon lusmuli Eit 
hes Zsigmond nyug. kir. tabiabiro eletének 
75-ik, boldog hazassaganak 45-iú evebt-u toiyo 
tao 27-én reggel 7 órakor példás tureiemmei 
viaelt hosszas szenveded utan, a haldoklok szent-
ségének felvétülevei  csendesen eluuuyt az Ur-
ban. — A megboldogult hűit tetemei foíyo  üo 
29-én, csütörtökön deiután 3 órakor fognak  a 
bolonyai rom. kath. temető haiottas házából 
örök nyugalomra lieij ez te toi. 

Lelkindvéert az engesztelő szentmise aldo-
zat folyó  hó 30-an, penteken reggeli fél  8 óra-
kor fog  a róm. kath. plébánia templomban az 
egek Urának bemutattatni. 

Legyen emléke áldott, nyugalma csendes I 
Brassó, 1920. évi január hó 27-én. 
özv. Éithes Zsigmondnó szül. Madár Juli-

ánná neje, dr. Éuhes Bela orvos, Éuhes Ilona 
és férje  Mórik Károly, pénzügyi számvevőségi 
tanácsos, ÉUhes Károly földbirtokos  és neje 
László Anna, Elthes Margit és ferje  Midinaki 
Vilmos, vármegyei főjegyző,  Éithes Judit es 
férje  dr. Nagy József  ügyvéd, gyermekei, illetve 
menyei és vejei. Mórik Lajos medikus, Mónk 
Margit, Maraschky Erna tanítónő, Misinski Al-
fréd,  Misinski Károly, Misinski Vilmos, Misinski 
Krisztina, Élthes Károly, ÉUhes Anna unokái. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Oltáregyleti műsoros estély. Amint 

megírtuk, a csíkszeredai Oltáregylet újonnan 
szervezkedett. Az egylet szociális bizottsága, 
melynek agilis elnöke dr. Nagy Béniné, köze. 
lebbről mfisoros  estélyt rendez, melyre az elő-
készületek már nagyban folynak.  Az estély 
Iránt rendkívül nagy érdeklódes mutatkozik b 
tekintve, hogy a mttboros estély háziasszonyi 

tisztét Demény Ferenczné és dr. Nagy Béniné 
töltik be, kétségtelen, hogy a legteljesebb si-
ker már eleve biztositva van. 

— Köszönetnyilvánítás. Csikszentmár-
tonon, 1920. január 17 én megtartott műked-
velői előadáson felülfizetlek  a következők: 
Ríszegh Tamás, Gábor György főszolgabíró 
50 -50 K, Bocskor Imre 40 K, Schuller bor 
mgykeresk'-dó Szászrégen 35 K, Gidró Mi-
hályné, <lr. Czirják Abru-mé 30—30 K, Negreán 
J. szolgabíró, Bocskor Árpád, ifj.  Bardocz Már-
ton, Sánth t Mózes 20—20 K, Bernád szemlész, 
Nagy- Antal esperes, Balázsi N. 15—15 K, 
Boţ-» Dávid, Szöc-- Sándor, Veres: Fersnc, 
Borcsa Jó/.sef,  K-íller l-.tván, Péter Antal, 
Mátyás I;> nácz, Király István, Kabdfbó  F> r- nc, 
id. Bardocz Dénes, Vén András, Száva Kaje-
tán, Tódor István 10—10 K, ifj.  B-mlocv. D 
nes. Inc/o Katica, Rózsa Pál, Rimegh Aladár, 
VI m as An'al, Zöteny Karoly, özv T .má-
Jáno ué, Tot'.po* L ijo-", Veress Gi-us^a Bodó 
Déne.-, Dobondi Lajo% Darvas P.-ó, András 
Ádám, özv. Go'hár Dá* idné, Eróss J >zs 'f,  N. 
N. 5—5 K. A nemes-zivü Mülfiz-itók  fogadják 
a rendezőség hál is köszönetét. 

— Mtieneklesi oktatas. Van szerencsém 
a nagyérdemű közönségnek szíves tuJoinására 
hozni, hogy ftbruár  1-től kezdődöieg Gyergyó-
szentmililóson müénekl- st t initok. A 14 élet-
évükön felüli  mindkét nembeli növendékek és 
felnőttek  részére nynjtandó oktatás feladata 
lesz ugy a kezdő, mint a haladó tanítványok-
nál a km ésbbé értékes hangeiriiiieket is a le-
hető tokel.yre csiszolni, a növendekek tehetsé-
géhez képest ókét a mod-rn színjátszáshoz 
szükséges színpadi éneklésben teljesen kiké-
pezni, a müéuekl<-s minden ágába, a konert-
énak tecnikájáha stb. bevezetni. A budapesti 
opera e?yik kiváló művésznőjétől és a kolozs-
vári zenekonzervátoriura több jeles tanárától 
»8 tanárnőjétől nyert oktatási rend és m • íszer 
alapján fogok  e'jarai. Zongorázni szint«n t ni 
tok, akadémiai mód-zer sz. riut. Az egyes ;an-
folyamokra  lehet jelentkezni Gyergjó^zentmik-
lóson a Kossu'h-nyomdá^an eg^sz napon, laká-
somon (Bocskay utca 39 Fzira. a'att), délután 
2—5 ig. Tisztelettel Halászcé G -ncsy O.ga. 

— Műkedvelői előadás Ujtusnadon 
Az ujtusjádi ifjúság,  1920. február  hó 15 én, 
az i-kola termében, az ujlusuádi róm. kaih. 
egyház javára műkedvelői előadással egybe-
kötött zánkürü táncestélyt rendez, mely alka-
lommal színre kerül nA csikós", 3 felvonásom 
népszínmű, a következő szereposztással: Kar-
vasiné Kúródi Krisztina. Ormódi Asztoif  Dar-
vas Karo'y. Ormódi Bencza Kóródi Pa' Lízár. 
Kis Bálint Betegh Albert. Rózsi Kóródi Erzsi 
Erz?ók Kóródi R-sgini. Márton Imecs Dénes. 
Andris, Ferke bojtárjai Kóródi Kálmán ós Pé-
ter József.  Szárnyai Szőcs Péter. Torkosi Kó-
ródi Lajos. Vámos Benedek Péter. Georges 
Ravasz Béla. Peti Fekt te Péter. Libdacsné 
Urkon Anna. Főbíró Kóródi L'iszló Lázár. 
Asszon}, ok Kóródi Viktória, Kóródi Ró? a, Éltes 
Matiid. Őrök: Antal Mihály, Keresztes Ben-, 
Hir'ni Béla. Hajdú Koncsag István. Korcsmáros 
Kovács István. Családjegy 30 kor. Személy-
jegy 15 korona. 

— Nagynó Salamon Rózsika okleveles 
tánctanitónő, február  elsején, (vasárnap) este 
fél  8 tói 12-ig szabadórát rendez az „Európa" 
nagytermében. Egyben értesítem a tisztelt kö-
zönséget, hogy február  hó 7-én este fél  8 tói 
reggelig tartom a tánciskolám befejező  bálját. 
Vendégeket szívesen látok. 

— Műkedvelő szinielőadás. A tekerő-
pataki ifjúság  önképzőkör létesítése céljából 
folyó  évi január hó 17-én szombaton este a 

|röin. latb, iskola helyiségében tánccal egybe-

kötött műsoros estélyt rendezett, mely alkalom-
mal színre került a „Bűnösök alkalmazottja" 
cimü színmű. Noha a színműben előforduló 
drámai részlet bizonyos színpadi gyakorottsá 
got kíván a szereplőktől, mégis le leh"t szö-
gezni, hogy ez<-n drámai részlet szereplői, va-
lamint minden egyes játékos a iegnagyobb 
készséget és ügyességet áruit el az előadás 
lefolyása  alatt, ugy annyira, hogy a nagyszámú 
közönség várakozását jóval felülmúlta  az 
elért siker, mely az egyes jelenetek végén 
óriási tapsviharban nyert kifejezést.  A kiváló 
eredményt mutatja az is, hogy a közönség 
óbfj-'tra  a követk»ző vasárnap e t̂o ujru < 'c> 
kellett adni a darabot, akikor is a köziin^e? 
jóréezóneV a befogad  isám a tnn'terem szűknek 
bizonyult. 

— Ritka vadászzsákmány. G il Ntwm 
utkaparo Tusnádfürdön  a mu t héten vasrórr-.'l 
öt hiuzt foiott.  A hiúz <;i«jjé.-:.5 v inueoyri.k 
b n a ritkaságok közé tartozik, annál inkább 
feltűnő  a Tumádfürdöu  most elej- 'tr. biû o.k 
nagy száina. 

— Műsoros tí?noe8tély Gyimesen. 
Gyimesbükkön vasúti áilum is épületeben. 
1920. évi február  hó 7-ik napjáu, a róm. kath. 
elérni isiiolák javára, műsorral -egybekötött 
zártkörű taucesrélyt rendeznek. Belépii-dj 
Szamélyjegy 20 K, csaladjegy 40 K. Kezdete 
este fél  8 órakor. Jó zeue, ital és ételről gon-
doskodva. J-,lszó : Legnagyobb egyszerűség! 

— A helybeli Oltaregyesület. Február 
hó 5-vn csütörtökön délután 6 órakor a pol-
gári leányiskola zeneteimében műsorral eg^be-
köiöit ös.-zejövetelt tarr, a melyre az egyesü-
leti tagokat és érdeklődőket meghívja az el-
uökség. -

— Százmillió font  Magyarország szá-
mára. Egy angol pánzc-oport, egy magyar 
állami bank pl ipitására százmillió font  sterlin-
get akar összehozni. A lőke biztosítására en-
nek az összegnek a fö!dhir:oko';ra  való alla-
milag és a békeszerződésben nemzetközileg 
biztosított telekkönyvi bekebelezését kívánja. 
A kamatokat r szben a rnaijy; r államvasutak 
jövtdelméböl fedeznék.  A magyar valutát a 
bank fe.lá  lium után mi gfr  le óen átalakitanák. 
A konco-sió száz évre szólana. 

— 150 ezer lakosa van Kolozsvárnak. 
A jelentk"zé4 lajstromok és os-zsíimsí jegy-
zékek statisztikai összeállítása alkaímávarki-
tünt, hogy Kolozsvárnak ma közel 150 ' z, r 
iakosa van. Ez a szám kut^zerese a liaboru 
előtti ábapotoknak. A mai adatok szerint je-
lenleg 35 ezer román anyanyelvű lakésa van 
Kolozsvárnak, amiből a roináu impérium alatt 
huszonn^gyezerhatszáz ember költözött a va-
rosba. 

— A gömöri népszámlálás. Kassai je-
lentés szerint Gomörmegyeben uj csen nép-
számlálást tartottak. A népszámlálás szerint 
Gömörm-gyébon 80448 magyar, 77358 cseh es 
tói, 1994 nemet es 3334 mas nemzetiségi vau. 
A varmegye lakosságúnak többs-ge teant ma-
gyar. Különösen a varosokban nagy a m.isyar-
>>ág majoritása. — A vármegye ket járasa, a 
tornaaljai es a feledi  járás lakossága teljesen 
magyar. A c»eh hivata'os statiáziika szerint is 
ezekben a járásokban 38 olyan község van, a 
melyekben egyetlen egy cseh vagy tót sem 
lakik. A hivatalos népszámlálás adataira tá-
maszkodva, a felvidéki  magyar sajtó a magyar-
ság kisebbségi jogainak azonuaii érvényesíté-
sét követeli. Többek közt azt kívánja, hogy 
Gomörmegyében magyar legyen a hivatalos 
nyelv. 

A román katonai paranosnokság rendeletere 
közöljük: 

A 16. Gyaloghadosztály hadbírósága 1919. 
szeptember 1-től 1919. évi október hó 15-ig 
különböző kihágások miatt a következő egyé-
neket büntette meg: 1. Szeodalcsik László 
Máramarossziget 1 évi elzárás és 1000 kor. 



5. Mám. C S Í K I l a p o k 3-lk oldal. 
pénzbüntetéssel az állam hadereje ellen való 
vétség miatt. 2. Kovács József  Nagykamarás 
1000 korona pénvbirság, fegyverének  be nem 
szolgáltatása miatt. 3 Kovács Bernát Nagy-
kamarás, 2000 korona birság, ugyanazért. 4. 
Dorai Károly Hajdúszoboszló, 6 hónapi elzárás 
és 1000 korona pénzbírság, vesztegetés miatt. 
5 Klein Sánlor Hajdúszoboszló, 2 évi fegyház 
és 10U0 koroni büntetés ugysnazért. 6. Domer 
József  Arad, 2000 korona pénzbírság, mert 
nem .-.zolgáltatta be fegyverét.  7, Kiss Mihály 
Makó, 15 napi elzárás és 4000 korona birság, 
murt nem szolgáltata be 'fegyverét.  8. Biró 
Sáador 15 napi elzárás és 4000 korona birság 
Uj'i anazért. 9 Făclier Emánuel Dabrtc-n, ti 
liunapi elzárás és 4000 korona birság, egy 
tisztnek akaratt il való meg--ebesitése miatt. 10 
Molnár Pet r Demt. háza, 2000 korona birság, 
mert f>  gj veivt nem szolgáltatta be. 11. Bianu 
János id m. id 'm. ugyanazért. 12 Namis Ist 
van Döbreczi n, szándékos emberölésért 2 évi 
fegyház.  13. Kádas András Debreczen, ezán 
dekos cmbeiöl-isert, halálra ítélve. 14. Németli 
János D'jbrecztn, lopásért 8 hónapi fegyház. 
15. Zarai Andr.is Debrecen, 2 evi fegyház 
ugyanazért. 16. Baros Mibaly Békéscsaba, 4000 
koroua birság, mert fegyverét  ntm szolgaltat'.a 
ue 17. Keresztényi Izoák, 2 evi fegyház,  ha-
mis hirek terjesztese miatt. 18. Biunu József 
Kisvárda, 6 evi börtön és 10,000 koroua bír-
ság, mert vesztegetni engedte magát. 19. Ko 
vacs József  Prügy, 4 évi fegyház,  hamis hirek 
terjesztese miatt. 20- Kiss Kalmun Prügy, 4 
e\i fegyház,  ugyanazért. 21. Szirak József 
Prügy, 4 evi fegyház,  ugyanazért. 22. Liuai 
lguaiz Miskoiez, 2C00 korona bircág, ugyan 
aztrt. — Az erdelyi csapatok Parancsnoksa^á-
ii ik biraja: Lt. Colonel (ss) Paplica Fiorean. 
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Ş FOGORVOS ^ 
ţ Rendel naponta délután 2—6 oraig. w 
ţ Csíkszereda, Mikó-utoa 34. szám ? 
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CSIKVÁRMEGYE KÖZÉAZDAStál 
ÁLLAPOTAIRÓL . \ 

Irta: T. NAGY IMRE. 
II-ik kötet. ÁRA 6 KORONA. 

Kapható: a „Csiki Lapok" kiadóhivatalánál. 
3— 

% SZESZ ÉS SZESZESITAL fc 
g KIMÉRŐK FIGYELMÉBE! g 
^ Cs íkszereda r . t . város Mikó-utca 22. BZ. J J 

a l a t t szesz és szeszesitalok n a g y b a n ós Jfc 

k ics inybeni k i m é r é s é t m e g n y i t o t t a . 

fi 
ál landóan raktáron tar t : j j 

^ szavatolt 96°-os baroti szeszt, valamint gp 
rum, cognac, szilvórium, borseprö és ££ a 

mindennemű likőr feleket. 
Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban 
vau a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 

* * minőségben pedig a legmesszebbmenő igé-
* S nyéknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt-
i t fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 
* 

* 

** 

H 

Szántó Ernő üzletvezető, 
Csikszereda, Mikó-utca 22. szám. 

12 — 13 
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Értesités! 
Székely és Réti IfiKKSSí 
előnyösen ismert cég, intezetünknél 

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 kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelesek 

ugyanitt felvétetnek.  45—50 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

Csikszereda. 

Takarékpénztár Rész-
alatt megtekinthető a 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
Alulírott Hitelintézet. Részvénytársaság folszámoüs  alatti gyergyószentmik-

'ós-i cég, a Gyergyóswatroiklóeon 1919 december 10-én tartott közgyűlés egy-
hangú határozata alapján, a tulajdonát képező összes ingó és ingatlan javakat, 
valamint mind nnemü LöveteléKoit nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígé-
rőnek az alábbi foltételek  mellett eladja. 

Á r v e r é s i f e l t é t e l e k : 
1 Aí érverés tárevát azok az ingók, ingatlanok és követelések képezik, 

molyok a felszámoló  bi ottf  ág által készített, szabályszerű cégjegyzéssel ellátott 
és ez^n árverési hirdetmény kiegészítő részét képező árverési leltárban fel 
vannak sorolva. 

Aí árverési leitar Gyergyószentmiklóson az Agrár 
vénytáraaság fiókjá'-ak  hplyisegében a hivatalos órák 
ugyanezen idő wia't érdeklődök a leltárról másolatot is készíthetnek. 

Az árverési ieitár magában foglalj^: 
a) a c.-g mintegy 322 hold szántó, kaszáló, iegelő és belsőségekből álló 

inga'ianait-, melyek közé tartozik egy 89100 hektoliterfok  kontingenssel biró 
mezőgazdasági jeliegll szeszgyár, egy Piactérén levő emeletes ház és a fő  útvo-
nalhoz eső jól berendezett szil Soda; 

b) a cég Összes irodai, szeszgyári és szállodai felszereléshez  tartozó 
ingóságai; 

c) 429 264 korona 13 fi'lér  válton {(lapuló; 
(1) 12 545 korona kez<-skett kötvényen alapuló; 
e) 51 940 korona j->lzálogilag biz'ositott kötvény e alapuió; 
f)  126.599 korona 22 fillér  folyószámlán  alapuló készpénz követelést; 
g) 50.794 korona 31 filiér  értékű, az intézet saját tulajdonát képező érték-

papír állományát. 
2. A kikiáltási ár 1.710 000 koroua 81 fillér,  szóval cgymiliióhétszáztizezer 

korona 81 fillér,  mely áron alu! az értékek nem fognak  eiadaini. 
3. Árverezni szándékozók kötelesek lesznek az árverés megkezdése előtt 

az trvtí'és; fe'se.teiek  tudomásul vételét és köttlező elfogadását  irásbelileg 
kijelenteni 3 aláírásukkal elismerni és a kikiáltani ár 25% át bánatpénzül az 
árverést foganatosító  felszámoló  bizottság megbizotja kezéhez készpénzben 
lefizetni. 

4. Vevőnek tekintetik, ki a kifciál.ádi  ároa felül  a legtöbbet igérte s az 
árverési feltétel.:|-aok  mindenben eieget tetr. 

5. Vevő köteles a megigort teljes vtelárat az árverést foganatosító  fel-
számoló-bizottság megbízottja kezéhez nyomban kifizetni. 

6. Azon vevő, ki a vételárat nyomban ki nem egyenlítette, bánatpénzét a 
Hitc-iintézot javára elvensiti, a további árverésből kizáratík és az árverés aján-
latara való tokintet nélkül folytattunk. 

Kizáratás esetében — jobb ajánlat hiányában — a legközelebbi kisebb 
ajánlat tevője tekintetik vevőnek. 

Mindazok, kik az árverési feltételeknek  e leget tesznek, mindaddig jogosul-
tak ujabb ajánlatot tenni, mig 5 perces zárhaíaridö letelte után az árverést 
fog^nato3Ító  felszámoló-bizottság  megbízottja a vevőt ki nem kiáltotta. 

7. Készpénzzel egyenlő értékűnek leldntetik ugy a bánatpénz, mint a vételár 
kifizetésénél  »z Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt cég 
vajry gyergyóízentmiklósi fiókja  által kiáliito't tanúsítványa, meghitelezése vagy 
megfelel  felmondási  klauzulával ellátott betétkönyve. 

8 A vételár kiegyenlítésével az összes értékek, biztosítékaikkal  együtt, a 
Kormányzó Tanácsnak az ingatlanokra vonaikozó átruházási engedélyétől függő-
leg, 15 nap alatt vevő tulajdonába és birtokába mennek át. — Utóajánlatnak 
huiye nincs. 

9. Vevő viseli a vásári illetéket,, a tulajdonjog átkebelezés és engedőié-
nyezés költségeit. Eladó csak a szabályszerűen elkészített és bélyeggel ellátott 
okiratokat köteles cégjegyzésével ellátni. 

10. Eladó az ingatlanok állagáért, kizárólagos birtoklásáért, határaiért, ingó-
ságok állagáért és követelések fonállásáért,  valódiságáért és behajthatóságáért 
vevővel szemben szavatosságot nem vállal. 

11- Az árverés Gyergyószontmiklóson az Agrár Takarékpénztár Részvény-
társasáé gyergyószentmiklósi fiókja  helyiségében 1920. évi február  hó 9 én 
délelőtt 9 órakor lesz megtartva. 

12. Az árverés alkalmával minden áiverési ajánlat az előző ajánlatnál leg-
alább 1000 koronával kell magasabb legyen. 

Gyergyószentmiklóson, 1920. évi januar hó 26 án. 
Hitelintézet B. T. & ft. 
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S»ám: 60—1920. 
mj. 

Pályázati hirdetmény. 
A caikvármegyei volt székely-határőr 

ezredeket alkotott községek BZékely 
lakosságának tulajdonát képező Ruházati 
alapkezeiesre vonatkozó aiapszabaly 39 
§ ában irt jogkörűmből kifolyólag  h n?. 
igazgatótanácsnak, valamint az ellenőrző 
húszas bizottságnak rendelkezése folytan 
Caikvarmegye magánjavai igaagatóságá-
nál az alapszabályokkal rendszeresíteti 

igazgatói állásra, 
az alábbi feltételek  szerint ezennel pá-
lyázatot hirdetek. 

1. Minősítési  kellékek. 
Az alapszabályok 49. § auttk rendel 

kezései, az ig. tanácsúak 1657—1918. 
mj. s az ellenőrző hu&zas bizottáa.irnak 
16—1919. ehb. számú hătai o^utai sz*.-
riot megkívántatik az igazgatóra n* zv, 
a jogi 4 övi tanfolyamuuk  hevég^-ge ős 
legalább az államtudományi államvizsgá-
nak sikeres letétele, avagy g&zdas&K'-
erdészeti, vagy bányászati akadémiai 
végbizonyítvány. 

2. Időtartam. 
Az igazgató megvalasz'âsa 6 (haj) 

évre történik s a választás hataiya 1920. 
évi január hó 1-vel kezdődik. A 
nyugdíj jogosultságra az erv-nyben ievő 
nyugdíjszabályzat s az 1657—918. nij. 
számú határozat az irányadók. 

3. Illetmények. 
Évi törzsfizeiés  20.000 korona, iák-

bér 2500 korona. Ezenkívül az igazgató 
négy évenként legfellebb  ké azer két két 
ezer korona automatikus fizetés  előlép 
tetésben részesül. A 759 — 919. mj. sz. 
határozat szerint az ott irt kellékek fenn 
forgása  esetén szolgálati és családi pót-
lókra van igénye. 

4. Jogosultság. 
Az állás eluyeréseért csak tuok fo'"y«-

modhatnak, akik az alapszabályok 8 
§ ában körülirt jogobultsaguxat igazol 
ják. 

5. Határidő. 
A pályázati kérvény b'ifij  uj'ás^nak 

batárideje 1920. évi március 6 án 
déli 12 óra. 

Feikéreiu mindazokat, akik ezen állást, 
elnyerni óhajtják, hogy SLtjatkeztlif-g 
irott s szabályszerűen felszerelt  pa yá 
zatikérvényüket hozzám a kiiüzöti időig 
beadni szíveskedjenek. 
Caikvárineg ye tnagánjavai igazgató utiá-

csának elnöksége. 
Csíkszereda, 1920. évi január hó 

23 án. 
Dr. Györgypál Domokos, 

a—2 t lnök. 

Értesítem t. vevőimet, hogy a 
valódi k i s ú s t ö n f ő z ö t t 

FENYŐVÍZ 
gyártását újból megkezdet 
tem, és az székelyudvarhelyi 
likörgyáramban korlátlan mennyi 

sógben kapható. 2—5 
S Z Ö L L Ő S I SAMU. 

Nyomatott Vákár könyvnyomdájában. Caikaearadában, 

Pályázati hirdetmény. 
A kormányzótanács szociális és népjóléti resort ja 

a hatósági orvosok rendelkezésére akar bocsáttanl 
fertőtlenítő  és járványügyi szolgálatban jártas, meg-
felelően  kiképzett személyeket. 

Ezen cél elérésére a targul-muresi közegészség-
ügyi felügyelőség  folyó  évi február  lió 15-iki kezdet-
tel egy 12 hétre terjedő tanfolyamot  nyit meg, ahol 
a tanfolyamra  felvettek  fenti  szolgálatban elméletileg 
és gyakorlatilag kiképeztetnek. A tanfolyam  befejez-
tével a tanfolyam  hallgatói egy vegyes szakbizottság 
előtt levizsgáznak, melynek sikeres befejezése  utan 
a vizsgázottak az ál l ím szolgálatába lépnek ós ható-
sági orvosok mellé ,osztatnak be állandó szolgálat-
tételre. 

A tanfolyamra  felvett  egyének a tanfolyam  tar-
tama alatt havi 350 korona hzetést, lakást, fűtést  és 
világitást kapnak. 

A tanfolyamot  sikeresen befejezettek  egyelőre 
havi 500—700 korona fizetést  kapnak és szolgálati 
évűinek, illetve iskolai végzettségüknek megfelelően 
magasabb fizetési  osztályba, illetve rangfokozatba 
léphetnek elő. 

A fertőtlenítők  lizetósi osztályának és előlépte-
tési lehetőségének pontos megállapítása pár hét 
múlva fog  megtörténni. 

Pályázhatnak nemzetiségre való tekintet nélkül 
2J—:i5 eletuv közötti személyek. .Előnyben részesül-
nek azok, akik fertőtlenítő,  illetve járványügyi szol-
gálatokat akár polgári, akár katonai minősegben 
végeztek és ezt megtelelő okiratokkal igazolják. 

A rouián nyelv ismerete megkívántatik. 
l 'alyázni szándékozók ebbeli kérvényüket a 

„Kesortul Ocrotirei Sociale, Cluj ' -nak címezve a 
largul-ujuresi közegészségügyi felügyelőségnek  (Piata 
i 'eidinand 16.), legkésőbb lolyó évi február  hó 7-ig 
nyújtsák be. 

Targul-mures, la 23 Ianuarie 1920. 
Közegészségügyi felügyelőség. 

MEGHÍVÓ. 
Az első csíkszeredai faaru  bútor-
gyár es kereskedelmi vailalat 
rtszvenytarsasag Csikszeredabau 
a vaiiuitt! sajat iroda üeiy ia. gt-Uen 1920. 
évi februar  ho 15 en, esetleg 
februar  22-en délután 4 orakor 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre a t reszvenyeseket tiszte-

lettel meghívja. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Közgyüié?i elnök ra- gválasziása. 
2 A részvénytőke felemelese. 
3. Két uj igazgatósági tag ror-gvá 

lasztás-i. 
4. Egy felügyelő  bizottsági fag  meg-

válás-/.? as» (••ihalá'ozas folytan) 
5. Az a:apazubá'y 6. §. modosirá a. 
6. Esetleges indi'ványok. 
Csikszeredán, 1920. évi január hő 

29->n. 
Az igazgatóság. 

Szalmatokok 
sörösüvegek részére megvé-
telre kerestetnek. Ajánlatok I Binder Tamás és fiai 

céghez Nagyszeben, 
Jungewaldstrasse 7. szám. 

2 - 2 

FI ID f )  0 s i kszeredában Szent 
1 - L n l / U lélek utca 2. szám alatt 
egy gyapjú fésülőgép,  egy benzin-
motor és egy tizedes mérleg. 4_í0 

60—1920. mj. 
Pályázati hirdetmény. 

A caikvármegyei volt székely-határőr 
ezredeket alkotott községek székely 
lakóvsságain ik tulajdonát képező Ruházati 
alap kezelésére vonatkozó alapszabály 
39. §-ában irt jotikörömbö; kifolyólag  & 
csikvsrraegyoi magánjavak igazgatósá-
ginál rendszeresített 

ügyészi 
állásra az alábbi feltételek  szerint, ezen-
nel pályázatot hirdetek. 

1. Minősítési  kellékek. 
Ai alapszabályok 49. §-ánnk rende!-

!;ezesei szerint megkívántaik az ügyvédi 
ok'evél. 

2. Időtartam. 
Az ügyész uiegvíil-iszti-rta 6 évre tör-

t'-niíc s a váii-Sít.-j..j botálya 1 9 2 0 . é v i 
január hó 1 vei kezdődik. 

3. Illetmények. 
Javadaiuiaá.ifu  liinc.c 11. Kö t ^goirií-k 

felszámítás  a: al&p;i?.ah»iyok 27 §-ah.<m 
irt rendelkezések szerint történik. 

4. Jogosultság. 
Az állás elnyereséert csak azok folya-

modhatnak, aíiik az alapszabályok 8. 
§ ábaa körülírt jogosul tságukat igazolják. 

5. Határidő. 
A p^ya-a'i kéivt ny benyújtanak 

határideje 1920. évi március 6 án 
déli 12 óra. 

Felkérem mindazokat, akik ev.en 
állast elnyerni óhajtják, hogy saját- kezű-
leg irott s szabályszerűen felszerelt 
pályázati kérvényeket hozzám a kitűzött 
időig beadni sziveskedjenek. 

Csikvármegye magánjavainak 
igazgatósága. 

Csíkszereda, 1920. évi január hó 
23 án. 

Dr. Gaál Endre, 
2—2 h. igazgató. 

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

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és kézdi-
vásárhelyi épitéei anyagraktáraiból. 
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FflJBOROIţ 
u m.: rizling, leányka, tra 
min, bakar, oportó stb. ju?á-
r.yo,( áron k.iplutók bármily, n 
nagy mennyiségben és kölcsön 
hordók ban. Valamint mindennemű 

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

Neumann Benő Szászrégen. 

burat: 




