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Kéziratok nem adatnak viasaa. 
Hirdetosi dijak a l e g o l o a ó b b a n siámlttatnak 

A magyar békepárt is tárgyal. 
Bécsi források  a következőkben számolnak 

be a magyarországi békepárt luunkáj írói: 
A tíimonyi- kormány Magyarország konszo 

liditasára csak azzal a feitetellel  vállalkozott, 
ha sikerül elérnie a bekefeltételek  területi 
rendezéseinek megváltoztatását. Ezért az antant 
válaszának megérkezése és a magyar békede-
legáció lemondasa után a kormánynak foglal-
koznia kellett azzal a kerdéssel is, hogy nem 
váit-e lehetetlenné elvállalt kötolezettsegének 
teljeeltese. Magyarország közvéleménye ugyan 
egyhangúlag a bekeszer/ódés ellen van, a kor 
manyvaiság miatt azonban megkezdődtek a 
targyalások azzal a politikai csoporttal is, amely 
esetleg hajlandó lenne az ügyeket az antant 
által kivánt módon vezetni és a békeszerződést 
aláírni. 

Ennek a csoportnak, a békepártnak ma grof 
Batthyány Tivadar a leginkább előtérben álló 
alakja. Batthyány kijelentette, bosy es ik abban 
az esetben bocsátkozik tárgyalásokba, ha a 
kormány megeogedi Hock Janosnak, a novem-
beri forradalom  vezérének visszatérését HZ or-
szágba. Hock János erre a közbenjárásra 
amnesztiát kapott, de meg nem elkezelt meg 
Budapestre. Ez késlelteti most a kormány es 
Batthyany-c^oport közötti tárgyalasok felvéte-
lét. Batthyány Tivadar. Lovászy, B;rinkey és 
Buza Barna bevonásával keresi a kibontako-
zás utjat. A tárgyalásokba bevonták a demok-
ratákat és a szociálisfákat  is. Batthyány Becs-
ben tárgyalt Vázsoiiyival és Garamiva'. Gara-
miék a tárgyalások megkezdesse elölt bizonyos 
követeléseket álli'Ottak fel,  amelyek teljesítése 
előtt nem bocsátkoznak érdemi tárgyalásokba. 

Clark prágai angol követ néhány napja 
Budapestre érkezett. Clarknak ez a nem hiva-
talos jellegű ujabb missziój i nyilvánvalóiig 
Battyányók erősítését célozza. Uj koncentrációs 
kormány megteremtésén dolgozik, amely ter-
mészetesen megfelelne  az antant többször ki-
fejezésre  juttatott azon kívánságának, hogy 
a kormányban többségben legyenek a demok-
rata pártok. A magyar pártok közül ugyanis 
Bzociálisták foglalják  el a legkevésbbé merev 
álláspontot a békeszerződéssel szemben. 

A magyar közvélemény általában kevés 
reményt füz  Clark és Battyhyány akcióinak 
sikeréhez. Az antant rideg válasza miatt elke-
seredett közhangulat a jelenleg kormányon levő 
pártokat támogatja. A kormányférfiak  nagy-
resze pedig nem hajlandó elfogadni  a békét 
vagy átadni a helyét. A miniszterek közül álli 
tólag csak gróf  Teleky Pál külügyminiszter 
van a béke aláírása mellett, annak hangozta-
tásával, hogy az ország Európa rendjének és 
bókéjének megóvása érdekében írja alá, azon-
ban rögtön fejezne  ki azt, hogy a jogtalansá-
gokba nem hajlandó véglegesen belenyugodni 
és határozottan kéri a Bzerződés békés uton 
történő sürgős revízióját. 

e s l l e s o m . l 3 r ó l " b t i c s n . 
Ami ezrek szivének epodö vágya volt, amit 

eddig oly rég nélkülöztünk, a csikBomlyói bu 
csut megtartják ismét. 

Mikor 1914-ben félvilágunk  a frontra  került 
H megindu t lelkek titkos vandorlása az otthon-
ból a löveszárokig, a csiksomlyói Szűzhöz ke-
vesen jártak el. Az erős karok nem keresztet 
v ttek a Székutja felé,  hunom btcsületet véd-
ték a Dobcrdón, a Kárpátokban, távol Nyuga-
ton. Fekete ruhás asszonynép, árva gyermekek, 
maokóval járó rokkant katonák jöttek a szent 
Scüzhöz s imádkoztak erőért, vigaszért. 

Az 1916 os meneküléskor a Fomlyói Máriát 
is Kolozsvárra vitték. És a vándorló, hontalan 
székely felkereste  ott i?. A Szűz kegyesen fo-
gadta, kit mások befogadni  sem akartak s meg 
vigasztalta a szegény ment kültet, kivel akkor 
olyan kevesen törődtek. 

Mikor három évvel ezelőtt a 82-sok az oj-
tozi frontról  a Doberdóra mentek, — 3000 em-
ber. mind hós a javából — Ünnepélyt sen Ígérte, 
hogyha hazajön, halát adni Csiksomlyóra megy. 

Azóta sok minden vá.tozot*. A 82-sök nem 
jóttek mind vissza. Od.v'ern a Pi^ve mentén 
ola-z ég feszül  hantjaik felett.  Da visszatért a 
menekült székely, a frontok  megmaradt férfi-
világ», visszatért a menekült Szűz s otthoná-
ban várja, hogy felhangozzék  ismét az ősrégi 
székely bucsua ének: Szép liliomszál, szüzek 
virága! 

Szekely testvéreim, mind, akik lakjátok a 
Hirgita lejtőit, a Küküilö folyását,  a Maros és 
O t ínenk'T, nnm halljátok a szót? Hív a csik-
soml.yoi 8iüz ! 

Nagy erdők alatt, sötét fenyvesek  közt a 
két tornyú temp!omban pünkösdi búcsúra szól-
nak a harangok: Székelyek, véreim, eljöttök-e 
mind?! 

A keservek közt erőt ad a szent Szűz, a 
a fájdalmak  közt meg fog  vigasztalni, a lelfce-
kot magához emelni. 

A somlyói Mária érti bánatunk. S ha annyi 
századon at védte nemzetünk, most is velünk 
lesz, n*-m hagy el soha. 

Lesz talán valaki, ki hálát rebegni jön; 
leBz, aki lélektisztulást óhajt; lesz, akinek re-
méuyt csak Ő adhat. Menjünk el mindnyájan I 

Mozduljanak meg a szent kereBztek, népek 
özönjenek a két Somlyó felé  I 

S ha együtt leszünk ismét a kegyhelyen, 
a csodatevő szent Szűz lábainál, ha szűk lesz 
a templom s tele a nagy tér, az utcák, a két 
Somlyó völgye, akkor boru junk le egyszerre 
mind a Szűz szobra előtt s áhítatos csendben 
ezrek ajkával kérjük a székelyek pártfogó 
asszonyát: 

-Ó nagyasszony, nemzetünk reméuye, 
Rád szegezzük könytelt szemeink. 
Veszni indult Csaba öröksége, 
Szép kertedben ós erényeink. 
Szál j közénk es sirj te is velünk, 
Vigasztald és áld meg nemzetünk." 

Hogy az idegen is, ha arra felé  jár, levett 
kalappal mondhassa el: Itt egy Bokát szenve-
dett nép imádkozik. V. E. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Majláth püspök vármegyénkben. Gróf  Maj-

láth (Gusztáv Károly erdélyi püspök a felcslkl  köz-
ségekben bérmál, honnan közelebbről városunkba 
érkezik. 

— A pünkösdi buosa korlátoa&sa. Az idén a 
pünkösdi bucsu alkalmával szokásos körmenetek és 
koresztuljâk elmaradnak, mert a hatáság betiltotta. 

— Apponyi lemondása. Amint előre látható 
volt, Apponyi Albert gróf  megmarad elhatározása 
mellett. A delegáció elnökségéről történt lemondását 
a békedelegáció plénuma előtt jelentette be, nagy éa 
mély hatást keltett beszédében. A beszéd után vált 
esedékessé u Teleky Pál külügyminiszter lemondása 
is, amit azonban nem tartanak véglegesnek. Buda-
pesten és a vidéken demonstrativ elhatározásokat 
Hirdetnek ki népgyűléseken és sok tantető megmoz-
dulás tiltakozik az aláirás ellen. Horthy kormányzó 
sokat tanácskozik Apponyival, a kormány tagjaival 
és a pártvezérekkel. A kormány lemondásának hírét 
még nem erősítették meg. 

— Sztrájk a városházán. A vármegye preíektje 
Kovács Endre felfüggesztett  városi főjegyzőt  állá-
sába visszahelyezte. Alig jelent meg hivatalában, 
Frank Aliklód műszaki tanácsos, Albert István fő-
számvevő és üiró Sándor városgazda előzetes beje-
lentés után eltávoztuk hivatalukból és állásukról le-
mondottak, mert kijelentésük szerint Kovács Endre 
oly súlyos visszaéléseket követett el, hogy vele együtt 
működni nem lehet. A polgármester a sztrájkolókkal 
tárgyalásokat kezdett és ennek eredményeképpen az 
eltávozott tisztviselők három nap múlva a város ér-
dekeire való tekintettel Ismét elfoglalták  állásukat, 
mUködni azonban csak legközelebbi felváltásukig 
hajlandók. Kíváncsion várjuk a további fejleményeket. 

— Földosztás Csíkban. Az agrárreform  végre-
hajtására hivatott bizottság vármegyénkben is mog-
alukult. Elnöke a brassói törvényszék elnöke, tagjai 
Vasú .Sándor prefekt,  de Place József  gazdasági fel-
ügyelő és a prefekt  által a vármegye képviseletében 
a napokban kinevezendő bizottsági tag. Minden köz-
ségben ezenkívül helyi bizottságok alakulnak. Az 
eljárás már megindult. — Ezideig főként  kényszer-
haszonbérbuudások történtek olyanok részére, kik 
birtokkal, illetve legelőkkel nem rendelkeznek. Csik-
vármegye a kis- és törpebirtokok tipikus hazája lé-
vén, érthető az az ellenszenv, melylyel a birtokosok 
a reformot  iogadják. Értesülésünk szerint a földosztás 
szükség eseten a 10 holdon felülire  is már kiterjed-
het. Kíváncsiak vagyunk a végrehajtásra. 

— Házasság. Ytiss Béla vendéglős folyó  évi má-
jus hó 16-án tartotta esküvőjét Kerekes Margittal 
Torján (Háromszékmegye). 

— A bossau jegyében. A sajtó részleteket kö-
zöl a török békéről. E szerint Görögország Tráctán 
kivül megkapja mindazt a területet, amelyet 1919. 
év tavaszán, tehát a fegyverszünet  megkötése után 
elfoglalt  és azonkívül Szmirnát. A török hadsereget 
ötvenezer emberre szállítják le, hadiflottáját  pedig 
megsemmisítik és felosztják.  A török delegáció elnöke 
kijelentette, hogy a kormány tetszésére bízta, hogy 
a békeszerződést jelenlegi formájábaD  elutasíthassa 
avagy aláírja. Lloyd George sürgetésére a törökor-
szági antant-csapatokat 25 ezer emberrel erősítették 
meg, annyira súlyosbodott az ottani helyzet. 
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— Hantos, Binder, Kerner, Vákár 
estély Gyergyószentmiklóson. Sikerült 
inttvészestélyt rendeztek a fenti  művészek 
Gyergyószentmiklóson fol}ó  hó 15 én. A kö-
zönség finomsága  párosult a művészek produk-
cióival. Ez estély teljesen beigazolta, hogy a 
finom  és decens számok akkordjai mennyire 
szinpatiávai találkoznak a műértőknél. — Min* 
értesu üok ide ia ellátogatnak r.em;!okár;i, sői 
Erdély minden városába. Kivárjuk, hogy si-
ker koronázza vállalkozásukat, tneiy a szili-
művészetnek csak becsületet hoz. 

— A osiksomlyói bucsu. A sz< niTen-tc 
reudi szerzetesek kolostorának teuip o inában 
van az a Mária kegyszobor, melyet éw nkint 
pünkösd s?.ombalj.:n több ezt rre ím nő hivő 
keres fel  messze vidékekről. M.*r 1208-ban 
állott e kolostor A szobor pedig rzázadok ótí> 
részebűl kivaió lisztbietbet), killou-'-UU Ü/UI Í, 
hogy 1567 pünkösd Ezonbaj^n a kath szé-
kelyek fényes  győzelmet arattak a hitükei ínég 
rabolni készülő János Zsigmond h doi felé.;. 
Amíg a fiatalok  a kü?deljmoe mpntek. addig 
az öregek, nők és gyermekek a ÍONIP'oni!1 TI 
Mária szobra előtt imádkoztak. A rzékely nép 
századok múlva is hálában emlékszik a Bold 
Szűzre, hogy az ó pártfogasa  me.lett HZ egész 
Csik és Székelyföld  nagyiésze megmarad' ősei 
hitében. 

— Bsoeialista népgyűlés Caikaseredán. Bartha 
Károly, a Brassóban megjelenő „Előre*1 clmtl szocia-
lista napilap szerkesztője a mult vasárnap a* Európa 
szálló nagytermében népgyűlést tartott, melyen 
mintegy negyven érdeklődő jelent meg. Bartha és 
Vermesi szocialista kijelentették, hogy nemzetközi 
alapon áUnak és kérték a megjelenteket, hogy azon 
esetben, ha a junius hó 3-lki képviselőválasztásokon 
részt vésznél, a csikszciedai kurdiét képviseletében 
küldjék Szilágyi György brassói máv. ellenőrt a bu-
karesti parlamentbe. Szilágyi Bartha bejelentése sze-
rint Pünkösd vasásnapján mondja el prograinmbe-
szédét. Tartozunk annak kijelentésével, hogy sem 
Bartha népgyülése, sem Szilágyi programúi beszéde 
a legcsekélyebb érdeklődést sem keltette, mert a 
csíkszeredai kerület színtiszta széke ysége sem nem-
zetközi, sem nemzetiségi alapon nem óhajt részt-
venni a választásokon. Lapzártakor értesülünk, hogy 
Bartha kikfildött  látva, hogy az érdeklődés nem nagy, 
másnap visszautazott Brassóba és lemondott arról, 
hogy Szilágyit leUéptesse. A programmbeszéd tehát 
elmarad. 

— A franoiák  a békéről. A francia  lapok egy 
része azon az állásponton van, hogy a magyarok 
mostani elhatározása igen fontos  külpolitikai esemény, 
mert azon már tul keli tennie magát az antantnak, 
hogy a békeszerződéseket erőszak utján léptesse 
életbe. A kopenhágai Skandinavsku Telegruphen 
Compagnie azt írja, hogy a magyar békeszerződés 
éppen ugy, mint az eddig alkotott többi szerződések, 
nem felelnek  meg a semleges hatalmak állásfoglalá-
sának. 

— A magyar béke alakosa. Az át-
nyújtott magyar békeszerződés aláírásának 
meghosszabbított határideje május 21-en t>-k 
le. Legutóbbi híreink arról szólnak, hogy Ma-
gyarország érdemleges válasz helyen ujabb, 
korUlbelüi négy-öt heti haladékot fo£  ktrni 
érdemleges válaszának megada>:Ta. mivel a 
tiszántúli 44 kerületben csak junius első f-!é 
ben lesznek a képviselőválasztások, melynek 
lefolyása  és az uj ktpviseiók részvétele nél-
kül a csonka nemzetgyűlés nem képviselné az 
amúgy is szük határok közé szorított Magyar 
országot Hallatszanak olyan haugok is, ho;y 
a magyar békeszerződés e fogadasa  kérdésé-
ben csak a régi Magyarorszag teljes képvise-
lete van hivatva dönteni. Ez ese ben termé-
szetesen a megszállott területeken is váltihztá-
Bokat kellene tartaui, amibe az antant aligha 
fog  belemenni. 

— Maokenaen birtokot vett. Berlinből jelentik: 
Mackensen tábornagy Stcttin közelében, Falkenwal-
deban birtokot vásárolt és a birtokon levő kastély-
ban fog  ezentúl állandóan lakni. Legközelebb már 
oda Is költözik. 

— Halálozás. Sándor Áron ny. állami iskolai 
igazgató-tanító május hó 16-án Csikszentgyörgyön 
meghalt. Halálát Puskás Lajosné, Sándor Lajos polg. 
isk. tanár, Sándor Ferenc főgimn.  tanár, unokái es 
kiterjedt rokonság gyászolja. 

— Takarékpénz tá r i jegyeknek forga-
lomból való kizárása. A pénzügyminiszté-
rium kolozsvári államtitkárságának 2407/1920. 
számú távitati rendelete ezerint az egyes p°nz 
intézetek és hatóságok által kibocsátott pénz 
tári jegyek a forgalomból  eltiltottak és hogy 
az ilyen jegyek a közönség által nem fogadan-
dók el. A forgalomban  levó pénztári jegyekel 
a kibocsájtó hatóság, vagy intézet törvényes 
pénzzel beváltani köteles. Csikszéredi, 1920 
évi május hó 17-én. SCHUSTER OLIVÉR, 
miniszteri tanácsos pénzUgyigasgató. 

— Választási moagalmak. Az uj, Avarescu által 
kibocsájtott és megállapított kerületi beosztás uu-
varhely, Háromszék és Csik várraegyek res/ére csaa 
3-3 képviselőválasztó kerületet engedelyezett. t-'Sia-
vármegye választókerületeinek székhelyei: Csíksze-
reda, Gyergyószentmiklós és mint egészen uj, »jyer-
gyótölgyes. Lapunk legutóbbi számában közöltük az 
Avarescu-féle  román néppárt igen szereny érdeklő-
dés mellett megtartott alakuló gyűlését, fcbböl  " 
következtethető, hogy a néppárt Csikvármegye mind-
három kerületében állit hivatalos jelöltet. A szocia-
listák vármegyénkben soha sem voltak szervezve, 
jelenben siucseuek. Mint lapunk más helyén olvas-
ható, történt most kísérlet, hogy ők is jelöltet ullit-
snnak, dj látva a teljes részvétlenséget, visszavonul-
tak. Az erdélyi román nemzeti pán szinten rIUUih 
jelölteket, már csuk azért is, mert uz eltelt rövid 
cikluson egy Esca Aurél nevű ur volt a csíkszeredai 
kerület kepviselóje, kit azonban a kerületben egy 
válüsztó sem látott ós szavazattal nem támogatott. 
Mi is csak ennyit tudunk róla, hogy állítólag nagy-
szebeni tanár. Alig hisszük, hogy újból Szerencset 
próbálna. Értesülésünk szerint a csikszoredai kerü-
letben képviselőjelöltnek bizonyosan fellép  de Place 
József  gazdasági felügyelő  uéppáiti programmal, 
anélkül azonban, hogy az Avarescu-párt hlvat« osau 
támogatná. Vele szemben az Avarescu-párt valószí-
nűleg jelöltet állit. A székelység a választáson nem 
nem vesz részt, jelöltöt nem állit. A gyergyószent-
miklósi kerületnek Muurer Béla, az „Uj Világ"1 igaz-
gatója volt képviselője. A kerület választó közönsége 
akkor sein vett részt a választáson és értesülésüuk 
szerint most sem vesz részt. Hogy Maurer próbál-e 
újból szerencsét ezldeignem sikerült megállapítanunk. 
A szocialisták a gyergyószentmiklósi kerületben is 
megkezdték az agitáclot jelöltjük, Maurer József  ér-
deaében. Gyergyószentmiklóson Primász és Temes-
vári szocialisták lóként a munkásság körében igye-
keztek jelöltjüknek pártot szerezni. Temesvárit a ren-
dőrség letartóztatta, mert a tíiguranca igazolványát 
nem tudta felmutatni.  A gyergyótölgyetii kerületben 
csaknem bizonyos, hogy Avarescu-párti képvlseiő lesz 
megválasztva. A vármegye igen csekély románsága 
e kerületben van képviselve, ezért kapták kerületi 
székhelyül Gyergyótölgyest. — A 150.000 főnyi  szé-
kelységnek csak két kerülete maradt meg, 

— Kertmegnyitás. Értesítem a m. t. közönséget, 
hogy kerthelyiségeműt folyó  év és hó 23-án Pünkösd 
napján ünnepélytsou megnyitom. A zenét Miczi Miska 
zenekara szolgáltatja. Kilitnö ételek- és jó zainatu 
italokról gondoskodva, maradok kiváló tisztelettel 
özv. Jakab Ödönné, Csikszereda. 

— A néppárt alakuló gyűlése . Péter Árpád 
úllampénztári főtanácsos  annak közlésére kért fel 
bennünket, hogy az Avarescu-féle  néppárt központi 
végrehajtó bizottsági tagságáról, mihelyt tudomására 
jutott megválasztása, már csak azért is lemondott, 
mert köztisztviselőnek pártpolitikai mozgalmakban 
való aktiv részvétele éppen Avarescu miniszterelnök 
rendelete szerint tilos. 

— Beiratkozás. A karczialvi róra. kath. polgári 
hu- és leányiskola igazgatósága ezúton értesiti a szü-
lőket, hogy uz 1920—21. iskolai évre jelentkezés ju-
nius hó 27, 28, 29-én lesz. — Jelentkezhetnek I., II., 
III. és IV. osztályra tiuk és leányok egyaránt írás-
ban, vagy szóval. Felvételi, különbözeti és javitó 
vizsgára kérések julius 31-ig az iskola igazgatóságá-
hoz beadandók Beiratások szeptember í, 2. és 3-án, 
felvételi,  különbözeti, javító vizsgák szeptember 4-én 
lesznek. Veni Sancte 5-én, előadás kezdete 6-án. 

— N e m váltják be az aprópénzt . Az aprópénz-
hiány már-már felborulással  fenyegeti  az ipari és ke-
reskedelmi életet. Az aprópénzt sokan üzérkedő spe-
kulációból iiieggyiljtik, eldugják és u váltásokon nye-
részkednek. Ezek a gyűjtők most rosszul járnak, mert 
a koronabankjegyek beváltásánál a lebélyegzett apró-
pénz-bankjegyeket egy tulajdonostól csak ezer koro-
náig váltják be. A pénzügyi reszorthoz erre vonat-
kozólag a következőleg rendelet érkezett Bukarest-
ből: „Miután a koronabankjegyek a legrövidebb időn 
belül a forgalomból  kivonatnak, közhirré tétetik, 
hogy a forgalomból  való kivonás alkalmával egy és 
ugyanazon személytől 10, 20 és 50 koronás bankje-
gyekben összesen 1000 koronánál nagyobb összeg 
nem fogadtatik  el. Spekulánsok által terjesztett hi-
rek, hogy a lebélyegzett ezer és tízezer koronás 
bankjegyeknek nincsen törvényes árfolyamuk,  meg-
cáfoitatnak". 

— Dr. Herskovits János a csecsemő és gyer-
mek betegségek szakorvosa a berlini egyetemi gyer-
mekklinika és a budapesti Stefánia  gyermekkórházzal 
kapcsolatos gyermekklinika volt orvosa, Brassóban 
megtelepedett és rendel naponta 3—5-ig, Kut-utca 
17. sz* alatt. 1—> 

— A méhészek figyelmébe.  Mülép, felszabdalt 
keretiéc és keretfogó  kupható Biró József  egyleti 
pénztárnoknál. Rajokat napi árou bármikor átvesz uz 
egylet. 

— Uj esküt kivannak a mostani tiszt-
viselőktől. A Consiliul Dirigent megszűnése 
folytán  azoknak az erdélyi es bánáti állami 
tisztviselőknek, akik az esküt a kormányzó-
tanácsra tették le, most a legközelebbi jövő-
ben uj esküt kell a bukaresti kormány képvi-
selőinek a kezébe letenniök. Az intézkedést 
\zzal indokolják, nehogy előfordulhasson  az az 
eset, hogy a tisztviselők, akiket esküjök csak 
a kormányzótanácscsal szemben köt, a felszá 
moló bizottság intézkedéséinek elirne szegül-
jenek. 

— Aa Erdélyi Ssemle angol—amerikai száma. 
Az Erdélyi Szemle az itt lévő angol és amerikai ven-
dékek tiszteletére egy angol—amerikai számot adott 
ki. Közli Ferencz József  unitárius püspök üdvözlő, 
beszédét angolul és magyarul, Márki Sándor egy 
amerikai vonatkozású történeti cikkét, Gyallay Do-
mokos, György Lajos, Bethlenfalvl  Pál és mások 
angol -magyar tárgyú írásait, Wliitnianii, Byron, 
Russel Lowell, Poe és Longfellow  fordításokéi  3 
ezzel akarja kifejezésre  juttatni, hogy az angol—a.ne 
rikai és magyar kulturu között állandó kapcsolat ál-
lott és áll löiin. A guzüag és tartalmas szám ára 0 
korona. 

— Megnyílt a nagyváradi Tüdőbeteg Sana-
torium. A kies fi  kvésti nagyváradi s/.ulölmgyek kö-
zött épült „Nagyváradi TiUöli.aeg S.iuat.imiur luly,., 
évi április hó 29-én megnyílt. Jelentkezni lehel a/, 
intézet telepén délelőtt 9—11 óra között és az inté-
zet vezető főorvosánál.  A Sanatoriuin, amely délnek 
tekintő gyönyörű modern magaslati fekvőcsarnokkal 
bir, be vau rendezve fény-  és napkúrára. Az ápolási 
dij teljes ellátással naponta 70 korona. Dr. Kará-
csonyi János püspök, egyesületi elnök. Dr. Gerfi  .Sán-
dor, az intézet főorvosa. 

— Köszönet. Mindazoknak, kik a csikszent 
györgy—bálikfalvi  ipurosok egyesülete által 1920. évi 
április hó 24-én rendezett táncmulatságon felültizei 
tek u. m Imre Károly, Potovszky József,  Király 
István 30-30 K, András Imre, Kabdebó Ferenc, Kánya 
Ignác, .-oós Lajos 20-20 K, Lengyel József.  Jakab 
Fereuc, Beue Lás/.ló, Daiuokos István. Bors Györgv 
Bákai Gábor, Beke Józsel, Fodor Gyula, Tóin Fe 
renc, Lövőtei Dénes, N. N„ Kristó Árpád, Ballá Sán-
dor, Kovács Ágoston, Gergely József,  Péter Gergely, 
Péter Zsigmond, Máté Feivnc 10-10 K, Deán Vazul 
15 K, János Lajos, János Sándor, Sípos Károly, 
Tompos Lajos, Benedek Apolló, Miklós Gergely, Vi-
tos József,  Gál Ágoston, Szöcs Sándor, Miklós Pál, 
Audrás Balázs, Kovács linie, Benedek Dénes, Beue 
Mihály 5-5 K, Madár Pater 6 K, Czikó Gergely 4 K 
A rendező fiatal  iparosok- és közreműködőknek szin-
tén köszönetet mond az egyesület. 

N YILTTtíR.*) 
É r t e s t e s . 

É;-t ..i etil u 11 (igy- rd íi iyüpírtoio 
közöa.-j hô y va-iáruap, l''iin*ü.tl 
első napjau a mo/.iban a „ K o r b á c s " 
CR»ü ieen Kz:-p érdekfeszítő  o r o s z 
d r a m a 4 felvonásban  03 ez;, követő 
tnullékkep. 

Ptln ő̂ad ni.tfiodiii  pjin s ia ou ^gy 
r.b-jí.'SííQ Uj ige.i érdekes a „KŐDnyÜ-
v e r ü n ő k " cimü slagéi olas& d r a i n a 
4 felvonásban  és ezt köve'ö rael-ékkop 
iesz b-.mu:a-va. 

Csíkszereda, 1920. május hó 22 íu. 
Szíves pártfogást  ktrr tittn*;»?;te!: 

P o l g á r E d e L a j o s , 
Városi mozi színhez bérlője. 

*) E rovat alatt küzlöttokért nem vállal tele-
Iflsséget  a S/.mk. és Kiadó. 

A román katonai paranosnokBag rendeletére 
közöljük: 

Az erdélyi csapatok parancsnokságának had-
bírósága 1920. január:ól — február  28 ig a 
következő bünreteseket eszközölte a fenti  bí-
róság alapján: 

35. Riibeghes Károlyt Szeben (Szeben m , 
1000 lei pénzbünieiesre. 36. Vargn Sándort 
Dicsószpntmárton, 500 lei ponzbünt tésre. 37. 
Ciuca Sánost Palagen község Brassótt., 6 lr.vi 
elzárás ps 500 lei pénzbüntetésre. 38. Bálim 
Istvánt Tradans Brassóm., 3 havi eizara-j és 
500 íei penzüüuteté: re. 39. Csaló Jánost Szent-
miklóri Caikm., ezek azt-rt léitek megbüntetve, 
mert az erdélyi csapatok p raucsuoksagáual, 3 
s/.â'tiu lendületéi, nem tartották bo, fegyvert, 
pisztolyt es a ló.zert nem Kzoigaltatt:';»" be. 

Sialon garnitura es ket hálószoba berende és 
eladó. — Bővebbet Gytr^yószentmikló.-on, 
Ko^buth-ter 15. 

K-iitibíjk azonnali b^sopésrd c i p c s z -
m ü i i e l y e m ro^/ere 5 a l j m u n k á s 
s e g é d e t é s 1 f e l s ő r e s z  k é s z i t ó t 
magas fizetesael.  Cim a kiadóban. 

3 - 4 
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Rendel naponta délután a—6 óráig, k 
ţ Csiksaereda, Mikó-utoa 84. Hám ^ 1 



21. Mám. C S I K I L A P O K 3-Ik oldal 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
fiiv.  Cai ki Lúzároé és Farkas Imre össze-

ingatlanai (belsők, szántók, kaszáló'- , erdők és 
legelők): 

1. Alsócsernátonban 1920 május 30-án; 
2. Angyaloson 1920 junlus 6 án, mindsnütr 

délután 2 órakor a községházánál, a legtöbbet 
Ígérőnek elad. inuk. 

Feltételek nz árveréskor a helyszínén, vagy 
Csíkszeredában Farkas Imrénél megtudhatók 

1—a 

i l l l s i^ iaJls i iJ^ls i i jaJlss i iJ is i i i s j l spj iJ l i ] 

Hirdetmény. 
Özv. Cziffra  Mihálynénál GyergyÚH/eu itiik-

ló on eladók a következő sríiyilnsági gépek 
1 drb nagy Trleur, 
1 ilrf  sorvetőgép, 
1 drii reeavágogép, 
I (lib Heber, 5 tonnás emeiő képesriéeíi, 
1 drb aratógép, 
1 dib kazánhórdozó vasker̂ kü kocsi, 
l dih pénzszekrény (\Veri!ieim-K">^) 
A léri!i tárgyak külön-külön ÍH eladatnak 

LelvéiMi megkeresésre is szolgál felvilágosí-
tásul a tulajdonos. 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
Aíuliroit Hitelintézet Részvénytársaság fel-

számolás alatti gyergyó?zentmiklósi cée, a 
Gyergyószentmiklósou Í920. évi március 2 áu 
tartott, közgyűlés egyhangú határozata alapján 
a tulajdonát képező ÖSRZPS ingó és ingatlan 
javakat, valamint mindennemű követeléseit 
njiivános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérő-
nek az alábbi feltételük  meiiett eladja 

Árverési feltételek: 
1. Árverés tárgyát CSAI; azok sz ingók, in-

garlauok és követelések képezik, melyek ^ fel-
számoló-bizottság által készített, ?z;M.>á-y**<-rü 
cégjegyzéssel ellátott és ezen árverési hirdet-
mény kiegészítő részét képező árverési leltá-
rakban felvannak  sorolva. 

Az árverési leltárak Gyergyószeurmik'óson 
az „Agrar Takarékpénztár Részvénytársaság'-

gyergiószentmíklópi fiókjának  helyiségét en a 
hivatalos órák alatt megtekinthető'*- a ugyan 
azon idő alatt érdeklődőt a leltárukról másu 
latot is készíthetnek. 

2. Az ö^ezes értékek né?y c.-oporibau és 
b^rrnadik csoport keretében a belsőségek az 
alábbi csoponofitás  szerinti egységekben bo 
csá'tatnak árverésre. 

I. csoportban árverésre bocsát'atnsk » 
89100 hektoliterfok  kontigenssrl bíró mezőgaz-
dasági jeilegü szeszgyár, a hozzátartozó mint 
egy 266 hold szántó, kaszáló os legelőből álló 
külsőségekkel es a „Fehér Ló" elnevezésű fó 
útvonalba eső emeletes pzáiloda berendezésé 
vei ej»yütt K 1.200.000, szóval egymilliókettő-
százi-zer korona kikiáltási áron 

II. csoportban árverezietik a gyerí\ószeut-
mikiósi 4659 sz. tljkvben 932., 933., 934 br-zá 
mok és az odavaló 4813. sz. tljkvben 927/2 
hrszám alatt felvett  pi&ciéri emeletes kőház 
K 300.000, szóval háromszázezer korona kiki-
áltási áron. 

III. csoportban árvereztetnek a kisebb bel-
sőségek és p' dig az alábbi egységekben : 

a) a gyergyószcntmiklósi 4813. sz. tljkvben 
111 hr.-z, r.z" odavaló 630. ÍZ. tljkvben 112., 
113. hrB/ámok alatt feiveit  liszteió ma om es 
maiomház K 30.000, — szóval harmincezer 
korona, 

b) a gyergyóezentmiklósl 630. sz. tljkvben 
2 . 3 , 4. 5., 31, 40., 42., 43. 51., 4267/1. 
426H., 4269, 4267/2. hrszámok alatt fül  vett 
lir>ztelő malomhely és fisrészinalooi  K 60.000, 
— szóval hatvanezer korona, 

c) a gyergjószentmiklósi 4813 sz. tljkvbpn 
2078, 2080. hrnzámok alatt felvett  ház K 20 000 
— szóval húszezer korona. 

d) a gyergyószentmiklósi 630 HZ tljkvben 
3790/2., 3795. 37%., 3800 , 3801, 3&)3 3804., 
3806 hrszámok alatt, az odavaló 4813 szamu 
tljkvben 3802. hrszámok a!a>t felvett  belsose-
gek é> az odivaló 1678 sz. tljkvben 380-̂ hrsz. 
alatt felvett  beifaoségbőli  jutalék K JO.OUO, — 
fisóval  húszezer korona, 

e) a eyergyószentmiklÓRi 630 f-z.  t'jWben 
3808., 3809, 3810.. 3811., 3812/1,, 3816, 3817., 
3818., 3819, 3820, hrszám»<c nlatt, sz odavaló 
4813 PZ. tljkvben 3812/2., 3813/1., 3813/2/1. 
3813/2/2., 3814, 3815/1.. 3815/2., hr.^.mok 
alatt felveit  belsőségek K 30.000, — >zó--al 
harminc /.;*r korona, 

__f)  a ergyószonimiUó.-i 630 sz. tljkvben 
3550, 3551. hrszámok almt fok  r» bolsöscg K 
30.000, hz óval harminc;zer korona, 

e) a ergvó.Hzentiniklósi 299 s/. tijkvben 
;!o47.. 3548, 3549. hrszámok alatt felvett  in-
gatlan K 40.000, — szóv il neayvnnez.'T kor, 

h) a gyergyó'-zeiitmiklósi 299 sz. tljkvbpn 
3545, 3546. iiMzámok alait feívvtt  belsőségek 
K 25.000, — szóval hujÍ,OIIÜU Z>;r korona. 

i) a g\ergyószentmiklosi 299 sz. tijkvben 
5491 , 5492, 5494/1., 5494/2, hnzámok alatt 
f-lveit  ingatlan K 30.000, szóval Iniminc 
ez. r korona, 

J) a gyi-'r̂ yÓRzeutniiklóc-i 299 KZ.  ujkvben 
56U. hrsz, az odav.iió 4813 sz. tljkvben 5612. 
hrsz. almi feleit  ingatlan K 3.000. h/.óv-íI 
h-romi.zer korona, 

k) a ay. igyÓNZentüiikló.si 299 sz. tljkvben 
5015, 5610., 5617, 5618. hrszámok és az oda-
'•a-ó 630 sz. tljkvben 5019. hraz. alatt felveti 
ingatiau K 0000, — szóval listeze:- korona, 

li a gyergYÓSBentuiiklósii 030 sz. tljkvben 
6745, 0748, 6749. hrszámok a^itt felvett  ín-
gatiüu K 20.000, — szóvá! húszezer korona, 

m) a gyergyószentmiklósi 630 sz. tijkvben 
3852/1, 3852/2. briZamok nlatt felvett  belsó-
seg (;z udvar és kert csak a Selyt m-utca felé 
e.io batsó kupuig terjed) K 30.000, — szóval 
hirmincdzer korona, 

c) a gyti-rgyószentmiklósi 4813 sz. tijKvb»íU 
3863, 3804. hrszámok aiuU felveti  inalom, 
maiombiiz es házbúi áilo bei-őség Iv 30.000, 
— szóval harmincezer koroua, 

o) a gyergyószeutiDiklósi 4813 sz. tljkvben 
1696/1. hrsz. kertbőj jutalék, az odavaló 2193 
sz. iijkviien 1741/1. hrsz. epüleiheiybőli, 1743. 
hisz udvarbóii, 1699. hrsz. faház  küzös udvar-
ból i jutniuk, az odüVi.io 630 rz. tljkvben 1701. 
ursz. fahaz  es közös udvar K 25 000, — szó-
val huszonötezer korona, 

p) a gyergjószentmiklósi 4813 sz. tijkvben 
11687, 11088, 11089, 11090. hrszámok alatt 
felvett  ingatlan K 5000, — szóval ötezer kor. 

i> a gyergjószentmiklcsi 4813 sz. tljkvben 
11290, 11291, 11292, 11293. hrszá'iiok a'att 
feiveit  ingatlan K 20.000, — szóvai hu-;z;zer 
korona, 

O I* gyergyószeutmiklósi 030 sz. tijkvben 
11299. hmz. alatt fűlve,t  ia^atian K 3000, — 
szóval háromezer korona, 

!) a gyergyószentmikióm 630 sz. tljkvben 
13063. hrsz. alatt íVivett ingatlan K 5000, — 
szóval öLeztr korona, 

u) a sjvi-gjószeutraiklóüi 299 az. tijkvben 
12326, 13634. hrszámok ulatt foivrit,  ingatlan 
K 5000, — szóval öiezsr korona, 

v) a gyergyoszeutmikióái 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 mindaii egyéb 
es púdig váltón, kerefiteit,  valamint jelzálogi-

lag biztosított kötelezvényen <*s folyószámlán 
alapuló, z árvt l é*- napjáig be n'im folyt  kész-
pénz köv^ elésl ó , továbbá értékpapírokból iro-
dai fv  szerelései, t̂ öl, ingó és inatlanokból álló 
ÖSSZ -H HITELINTÉZETI vagyon K 200.000, szóval 
kettőszázezer korona korona kikiáltási árban. 

A kikiáltási firon  alul «z értékek semmi-
eBe'r- pein fognak  eladatni. 

3 Az árverezni -udékozók Kötelesek lesz-
•••>•/, árverés m -p kezdése eíőtt az árverési 

felieielek-  tudomáful  vételet é.s kötelező elfo-
g'idását irásbulíleg kijelenteni s ezt árverési 
le'tHrakon aláírásukkal is elismerni és a kiki-
áitá?i ár 25 sz-.z ilékát bánatpénzül az árverést 
foguiiatorii'ó  felazámo'ó-bizottság  megbízottja 
kezábez készpénzbeu lefizetni. 

4. Vevőnek az tekintetik, ki a kikiáltási 
áron fe'ül  a legtöbbet ígérte n az árverési fel-
tételeknek eleget tett mindenben. 

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

0. A;',on vevő, ki a vételárait nyomban ki 
nem egyenlítette, bánatpénzét a Hitelintézet 
ja' ára elveszíti, a további árvorésből kizáratik 
és az árverés ajánlatára való tekintet nélkül 
folyiattatik. 

Kiz-iratás es-tében jo>-b ajanlat hiányá-
ban — a legközelebbi kisebb ajánlatot tevője 
tekiutetik vevőuek. 

Mindazok, kik az árverési feltételeknek  ele-
get taszue-k, mindaddig jogosultak ajánlatot 
tenni, riiiir 5 perces zsrhatáridő 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 kifizet,é-

r.é! uz Asrár Takarékpénztár Részvénytársa-
ság Marosvásárhely Cjg, vagy ayergyószent-
inikió-ii fiókja  áít d kiaiiitott tanúsítványa, meg-
hitelezése vagy megfelelő  felmondási  klauzu-
lával ellát-ut betétkönyve. 

8. A vételár kiegyenlítésével az összes ér-
tékek, biztosítékaival együ't, a Kormányzó 
Tanncsnsk az ingatlanokra vonatkozó átruhá-
zási engedélyétől filggóleg  15 nap alatt vevő 
tulajdonába és birtokába megy át. Utóajánlat-
nak hsiye nincs. 

9. Vevő viseli a vásári illetéket, a tulaj-
donos áíkebelezéb és engedményezés költségeit 
s őt tr ilit li e ua[jiól kezdődóleii mindennemű 
ade. Eladó csak a tzabályszerü 'U elkészített 
é« bélyeggel ellátott okiratokat köteles cégjegy-
zékével eiláfni. 

10. E;adó az ingatlanok állagáért, kizáró-
li'go.-í birtoklás.iéi't, h .̂táraiérí, ingóságok álla-
gáén és követelések fenállásáért,  vaódiságáért 
•JS behajthatóságáért vevővel szemben szava-
tosságot nem vá.lal. 

11. Az árverés Gyergyószentmiklóson az 
Agrár Tíikar 4, pénztár Részvénytársaság gyer-
gyószer.tmiklÓBÍ fiókja  helyiségében 1820. év i 
május hó 20 sn délelőtt 8 órakor lesz 
megfarivi*. 

12 Az árverés alkalmával nrnden árverési 
ajánlat i\z előző ajánlatnál legalább 1000 koro-
nával kell magasabb legyen. 

Gyergyószentmiklós, 1920. március hó 2-án. 

2 - 2 
Hitelintézet részvénytársaság 

felszámolás  alatt. 

I O - ! 
Ti.s'.t. íetiei vau szerencsém értesíteni, Csikvármegye kö-
zoMhĉ . t, hogy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a. egy a 
modem technika k<: votelin^ uyeinvk teljesen megfelelő 

épület- és d i szmü-bádogos műhelyt 
rendeztem b1. E vállalok különösen toronyfödeseket, 
amelyhez saját hordozható a!ványom van, továbbá min-
dennemű konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről kdhsegvetest es tervet díjtalanul 
készítek. — Szives pártfogást  kér, kiváló tisztelettel: 

BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmü-bádogos, Csíkszeredában. 
g ^ * Ordafózó-üstök  cmekósét a legpontosabban elkéssitem. 

Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! Jutányos árak! 
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Szám 3885—1920. 
Faatadásl hirdetmény. 

A Deáky Testvérek gyimesbükki lakósok eladják 
Gylmesbükk község házánál 1920. évi Junius hó 4-én 
délelőtt 9 órakor kezdődő árverésen a Csikvármegye 
Gylmesbflkk  községe határában levő Sánepatakl er-
dejük kihasználásra engedélyezett luofenyő  faállo-
mányát. 

"A vágás terUlete a gyimesi országúttól mintegy 
3 kilométer, a gyimesi vasútállomástól pedig 4 kiló-
méter távolban van. 

Az eladás tárgyát képező íaállomány törzsenkénti 
bemérés szerint 2321 m' lucfenyő  haszonfát  és 580 q 
lucfenyő  oserkérget tartalmaz. 

Kikiáltási ár 328 000 korona, bánatpénz a kikiál-
tási árnak 10*/,-a. Kihasználás időtartama 2 év. 

Az árverési és szerződési feltételek  az erdőbirto-
kosoknál, továbbá Csikvármegye árvaszékénél rendel-
kezésre állanak, hol megtekinthető a részletes becs-
lési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szerző-
dési feltételektől  eltérnek, vagy bánatpénzzel ellátva 
nincsenek, figyelembe  nem vétetnek; utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkez-
dése előtt az árverező bizottság elnökénél uyujtan-
dók be. A megajánlott összeg számokkal és betűkkel 
is kiirandó 9 az ajánlatban kifejezendő  az, hogy 
ajánlattevő az árverési és Bzerződésl feltételeket  tel-
jesen ismeri és magát azoknak aláveti. 

Csikszereda, 1920. évi május hó 18-án. 
CsisEer, árvsz. elnök helyettes. 

« SZESZ ÉS SZESZESITAL H 

% KltyÉRŐK FIGYELMÉBE I g 
Csíkszereda r. t. város VároBháa-utoa 4. sz. S ţ 

mm (Bégi postaépület) volt siessi aktárhelyi- í * 
2 ségben Bzesz- és szeszesitalok nagyban ** 

és kiosinybeni kimérését megnyitotta. C« 
f i  Állandóan raktáron tart: 
^ «zavatolt 96°-os baróti szeszt, valamint H 
2 rum, cognac, szilvórium, bor seprő és — 
2 mindennemű likőr féléket.  H 

Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű Jfc 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban ţ ţ 
van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, KL 
minőségben pedig a legmesszebbmenő lgé- <a 

« nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt- í j 

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 9 

ff  Szántó Ernő üzletvezető, 
Csikaaereda, Vároaház-utoa 4. szám. Bégi S Í 

ţ g postaépület, volt saesaraktárhelyiaég. ^ 

1 Ha bútort akar vásárolni, 1 
H ne sajnálja az utat Marosvásár- H 
• helyre rs t e l e i n t e e ro . ee : H 

• S Z É K E L Y TE RÉTI • 
A Erdélyréazi Bútorgyár R.-Taraa- A 
H ság hatalmas szépen berendezett H 
X B U T O R T E R M E I T F 
^ Nagy választék egyszerűbb és X 
• egész fioom  bútorokban, jutányos H 
H árak, szolid kiszolgálás. g_ H 

43-1920. 

Faeladási hirdetmény. 
A Csikszépvlzl Szentháromság Segély-KgyesHlet 

nyilvános árverésen eladja, a Csikvármegye, Csik-
madaras község határában lévő „Barackos" nevű 
erdejének, mintegy 85 k. hold területén a Reg. SUv. 
10 F—920. sz. határozatával kihasználásra engedélye-
zett luofenyö  faállományát,  mely árverés Szépvizeu 
a Kaszinó épületben 1920. évi jun us hó 6-án dél-
után 2 órakor veszi kezdetét. 

A vágás területe a barackosl műúttól 01 —1'5 kin., 
a C. F. K. gyimesközéploki állomásától pedig 1211, 
illetve 10 km. távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  törzsenkinti 
bemérés szerint mintegy 21800 m 1 luczfenyő  haszon-
fát  és mintegy 5450 q. luczfenyő  cserkérget tartalmaz. 

Kikiáltási ár 1.756.840 korona, bánatpénz a kiki-
áltási árnak IO'/,-a. Kihasználás időtartama 1923. óv 
végéig. 

A részletes árverési és szerződési feltételek,  nem-
különben a részletes becslési munkálatok az egyesü-
let alulírott elnökénél bármikor megtekinthetők. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési éB szerződési 
feltételektől  eltérnek, vagy bánatpénzzel ellátva nin-
csenek, figyelembe  nem vétetnek — Utóajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkez-
dése előtt az árverező bizottság elnökénél nyújtan-
dók be. A megajánlott összeg számokkal és betűkkel 
ls kliraudó s az ajánlatban kifejezendő  az, hogy az 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltéleleket  tel-
jesen Ismeri és magát azoknak aláveti, 

ízépvlz, 1920. évi inájus hó 18-án. 
Dr. Fejér István, 

1—2 egyesületi elnOk. 

Masfélevet  mulf,  tenyi^zigHZolvánnyhi 
ellátóit, tiszta simenthali bika 
eladó, Ztií&riáu Lukac .ua', Sií'pviz. 

3—8 

H i r d e t m é n y . 
Általános tudomásul hozatlk, hogy a 16. vad.isz 

gy. ezred megalakít egy otthont, ahol a háború árvái 
menedéket, kiképzést és oktatást fognak  kapni. 

Elfogadtatnak  az egész megye árvái tekintet nél-
kül a nemzetiségre. 

Azok az egyének, akiknél vannak, vagy Ismernek 
ilyen árvákat s ukikuek szükségük van ápolást'*, 
jelentkezni fognak  uz ezred adjutánsánál, ahol meg-
kapják a szükséges felvilágosításokat  és ahová elhoz-
hatják ezeket az árvákat is. 

A 16. Vadász gyulog ezred parancsnoka 
(ss) Efstatiad,  ezredes. 

Mozgósítási biró, lohad nagy G. Petritopol, 

a ^ e g n i v t o . 
A „Hangya" a magyar gazdaszövetség fogyás/ 

tási ós értékesítő szövetkezete kötelékébe tarto/.ó 
Csikszereda és vidéke tisztviselőinek fogyasztási 
értékesítő szövetkezete 1920. évi junius hó 24-én 
délután 2 órakor a városházánál 

évi rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 23. §-a értül-
méhen meghívatnak. Ha pedig a tagok kellő számban 
meg nein jelennének, ugy az ujabb közgyűlés juliun 
hó 4-én lesz megtartva, mely tekintet nélkül a i-se 
kély számú megjelentekre határozatképes li'sz 

NAPIREND 
1. Mult évi Uzleteredményről szóló jelentések 

tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és lel 
mentvéuy megadása 3. Mérleg megállapítása. 4 
Tiszta jövedelemről való rendelkezés 5. Az igazga-
tóság kiegészítése. 6 Felügyelő-bizottság választása. 
7. Netaláui indítványok. 

1919. év december 31-én a tagok száma 758, Uz 
letrészcinek száma pedig 3516 voit; az év folyamán 
belépett 85 tag 444 üzletrésszel, kilépett 24 tag 62 
üzletrésszel. Jegyzett régi tag 751 üzletrészt. 

A felügyelő-bizottság  által megvizsgált évi mér 
leg a bolthelyiségben klfűggesztetett  és mindenki 
által megtekinthető. 

Kelt Csíkszereda, 1919. évi december hó 31 -éu 
Az igazgatóság. 

Csíkszereda ós vidéke tisatviselóinek 
fogyasztási  éa értekesi tö szövetkezete. 

Köleskása, elsőrendű talp, 
finom fekete és barna 

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

H E E E S E H 
egy ügyes kiárusító leányt, 
ki önállóan számol és üzletet vezet. 

IMRE ELEK cnirász, CSÍKSZEREDÁBAN. 
a—a 

Van BzerencBém a tisztelt vevő közön-
ség tudomására adui, hogy elvállalok 

GRANIT, MÁRVÁNY, TRAKHIT 
S Í R K Ö V E K E T 

bármilyen kivitelben, elsőrendű es több 
féle  minőségű kövekből, francia  maiom 
kövekbői, ugysziuten sírkövekből, mia-
den méretű malom kövekből nagy rak-
tárt tartok Csikzsögödón sajat lakáso-
mon. — Ugyanott felvetőnk  ©—Q 
i c ó f a r a g - ó  e e g - ó d l O O IEO-

r o n a n a p i d í j m e l l e t t . 
G A A L K Á L M Á N , 

képesített kőfaragó  mester, Csikzsügüdön. l-S 

î 
I M I M I I T I I I H W I 

I KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM ÁTVÉTEL! * 
^ A u írott, Csíkszeredában a Hutter kávéház és é t termet 

átvettem s azt 1920. evi április hó 15 én (csütörtökön) 
ÜNNEPÉLYESEN M E G N Y I T O T T A M . :-: 

Főtörekvésem, hogy vendégeimet íz letes ételekkel és jó 
zamatu italokkal, mérsékelt árak és szolid kiszolgálás 
mellett, elláthassam. — Szives pártfogást  kér, kivá'ó tisztelettel 

• Vass Géza vendéglős, Gsikszeredában. 
Naponta frissen  csapolt sőr és villásreggeli bármely Időben kapható. 
Menyegzők, bankettek és társas estelyek rendezését elvállalom. a—4 

/ 

ERTESITES. C 8 Í k 8 Z Í > r e d a é s v i d é k e nagyérdemű közönségét tisztelettel 
1 értesítjük, miszerint Rákoozy-utoa 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET NÍITOTTÜNK. 
R a k t á r o n , t a i t u n l c : Konyhaedényeket. fürdőkádakat  és takaréktüz-
helyeket. K é s z l f C i a a H :  m e g r e n d a l é e r © upiilet-bádogos munkákat, 
fúróberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. - Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk. 

Kérve a uagyérdemil közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel: 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 

Ownrat: COURMN. 
nyomatott Vákár kfoyvnywndájábna,  Csíkenredában. 




