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iúxiratok nem adatnak vieaaa. 
Hirdetési dijak a l e g o l o s o b b a n ssamlttetnak 

A magyar béke aláírás előtt. 
Amikorra ezek a sorok napvilágot iáinak, 
a magyar béke bizonyosan alá lesz írva. 
Nemcsak minket erdélyieket lepett meg az 

a gyors elhatározás, hanem a külföldet  is, 
mert a budapesti gyors hangulat változtatás-
nak, amely határozott aláirásellenes voit, nem 
tudtuk és még ma sem tudjuk igazi okat adui. 

Értesüléseink a következők: 
A magyar minisztertanács határozata alap-

ján Soós Károly honvédelmi miniszter kapta 
meg a megbízást a béke aláírás ara. Soós tá-
bornok a napokban meg is érkezik Parisba. 
ÜleBswein az aláírást ugyanis nem vállalta. 
PraznovBzky a kormány utasitásara aláirta 
vo'na a békét. A fótauács  azonban azt óhaj-
totta, bogy a béke aláírója lehetőleg a kor-
mány egyik tagja legyen. Ennélfogva  Horthy 
kormányzó utasította Soós tábornokot a béke 
aláirására, aki mint katona nem is ellenkez-
hetett a megbízatással. 

Más értesüléseink szerint a békét nem Soós 
Károly, hanem gróf  Teieky Pál fogja  aláírni. 

Tény azonban az, hogy a magyar béke 
junius hó 4-én aláíratott. 

Az erdélyi r. kath. Püspö 
Gróf  Majlátb Gusztáv Károly püspök folyó 

hó 2-án d. u. 5 órakor érkezett Csikszépvizról 
az odavaló lelkes hívek kíséretében városunkba. 
Innen lovas bandérium ment eléje. Az ünuepé-
lyes fogadtatás  világi része a róm. kath. fő-
gimnázium előtt a taploczai és csiksomiyói 
közutak betorkolásánál zajlott le impozáns mó-
don. — A teljeB létszámmal kivonult egyház-
tanács részéről Dávid Ignác egyhazgondnok 
szép beszéddel Üdvözölte a híveit lankadatla-
nul forrón  szerető fópásztort  s a hivők kiirt-
hatatlan rajongásának ;tanujeléül egy gyönyörli 
csokrot nyújtott át a fópásztornak,  mely leg-
hívebb tolmácsolója volt a mai nehéz időkben 
a hivők Bzive érzelmeinek, AZ Üdvözlés befe-
jeztével a főpásztor  a tőle megszokott közvet-
lenséggel és melegséggel válaszolt s a gim-
náziumi ifjúság  s a város lelkes közönségének 
örömrivalgása közepette, hosszú kocsisor kísé-
retében a templomba vonult, hol valóságos 
néptenger közepette teljes egyházi ornatusban 
dr. Szekeres plébános fogadta,  feukölt  szár-
nyalású beszéddel s átadta a templom ku'csait, 
mint a legfőbb  egyházi hatalom jelképét. A 
püspök meleg és meghatott beszédében meg-
köszönte a fogadtatást;  visszaadva a plébános 
kezébe a kulcsokat, beszédét a plébános éB a 
hivek éltetésével fejezte  be. Ezután a zsúfo-
lásig megtelt templomban fényes  segédlettel 
vecsernye volt, amelyen a forrón  szeretett fő-
pásztor két ízben ÍB beszélt a lélek tisztasá-
gáról s a valláei kötelességek buzgó teljesí-
téséről, mert csak igy várhatunk egy boldo-
gabb jövőt. Este a parochia ügyvezetését vizs-
gálta meg és férfiakat  gyóntatott. A mi mas-
nap, vagyis Űrnapján történt, az örökké emlé-

kezetes marad kis városunk egyházi eletében. 
A reggeü homályt, ködöt, mar H órakor le-
győzte a nap aranysugár kévéje, csupa virág, 
illat, fény  volt mindenütt. Az összes hívók lelke 
összedőli ban t az oltári szentség lángoló szere-
tetében, B oly impozáns diadalutban kisérte 
a Főúton felemelt  4 oltárhoz, a minő itt még 
sohasem volt. A körmenetet fényes  püspöki 
mise előzte mug, az Unuepi beszédet dr. Sze-
keres helybeli plébános tartotta az ünnep je-
lentőségéről. Az oltári szentséget vivő Püs-
pököt fényes  segédlet és égő gyertyákat vivő, 
virágot szóró és virágfüzérekkei  koszorút ké-
pező fehérruhás  lányok és lánykák serege 
volte körül és a körülbelül 3000 főt  kitevő 
résztvevők ünnepi éneke hatalmasan zúgott at 
a váron terein. 

Körmenet után 170 bérmálaudónak osztotta 
ki a püspök a bérmálás szentséget. Bérmálás 
után az egyházközség tiszte'gett a plébánián. 
Az egyházközség nevében dr. Nagy Bjni 
jogtanácsos kltBszikus tömörséggel, mély-
gondolatokkal telitett beszédben üdvözölte a 
íőpásztort es kérte az egyházmegye támoga-
tását. A főpásztor  buzdító beszéde mán minde-
nik egybáztanácsoshoz intézett egy-egy szívé-
lyes szót. Az ebéd a plébánián volt, amelyen 
20-an vettek réBzt. 

Délután a gimnáziumba gyóntatott. 
Pénteken reggel a gimnáziumi kápolnában 

misézett és 7 jelentkezőt bérmált, 11 órakor 
a kórházban bérmált és meglátogatta a bete-
geket. 

Köszönjük magas látogatását, enyhítő bal-
zsamot hozott sziveinknek, emléket mindig 
őrizni fogjuk  leikeinkben. 

* 

Szombaton 8 órakor Zsögödre ment a püs-
pök, ahol a felállított  diszkapunál a hívekkel 
Salió Albert kántor tanító fogadta.  A bérmá-
lás szentségének kiosztása után az egyhaz-
tanács és az Oitáregyesület tisztelgett. Ebédre 
a község látta vendégéül a fópásztort.  40-en 
vettek részt. Délután 4 órakor diszbanderium-
mal és nagy kísérettel Taploczára ment. ahol 
vasarnap fog  bérmálni. A püspök Taploczával 
befejezi  tavaszi bérmautját a felcsiki  esperesi 
kerületben. 

A magyarországi köztisztviselők sorsa. 
Mint a „N. Freie Presse" most Budapestről 

jelenti, a Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti 
Szövetsége a kormány felszóllitusára  terveze-
tet készített a tisztviselők létszámcsökkentésé-
ről, amelynek teljes szövegét közli a .Magyar 
Köztisztviselők L*pja"-nak legújabb szama. 
Elöljáróban rámutat a tervezet arra, hogy a 
tisztviselő osztály szenvedett és nélkülözött 
legtöbbet a háború alatt s a rossz béke követ-
kezményeit is neki kellene elsősorban viselnie. 
A létszámcsökkentést csak azokkal az újjászer-
vezésekkel junktimban lehet végrehajtani, a 
melyek esetleg uj munkaerők szükségét vet-
hetnék fel  s csak ha ezek után is kellene tiszt-

viselőket elbocsátani, lehet szó igazán létszám 
csökkentésről. 

Az elboc-tátandók első csoportjába Borozza 
a tervezet azokat, akik hazafiatlan,  destruktív 
magatartást tanúsítottak, szabadkőművesek, 
állandóan rossz minősítésűek voltak, dologke-
rülök, rendszeresen betegeskedők. A második 
csoporban első helyen említi azokat, akiknek 
megélhetésük megfelelő  jövedelem vagy kere-
set utján úgyis biztosítva van. Azután azokat 
sorolja fel,  kik teljes szolgálati idejüket be-
töltötték. Harmadsorban azokat a nőket, akik-
nek eltartásukra képes és köteles hozzátarto-
zóik vannak. Negyedsorban azokat a volt tiszt-
viselőket, iparosokat és kereskedőket, akik 
közszolgalatra lépésük előtt Űzött foglalkozá-
sukat ma is folytatni  tudják. Ötödsorban azo-
kat a harminc even aluliakat,akiknek katonai 
•. s polgári szolgálatuk öt évet meg nem halad. 
Hitedsorban azokat, akik hatvanadik életévü-
ket betöltötték, végül azokat, akik szolgálati 
idejük 90 százalékát betöltötték. Minden cso-
porton belül előnyben részesülnek a hadirok-
kantak, hadiárvák és családfontartók  általában. 

Rendelkezéseket tartalmaz a tervezet a szol-
gálatból öuként kiválni szándékozók végkielé-
gítésére vonatkozóan, az elbocsátandókra nézve 
pedig megállapítja, hogy szolgálati idejttk ará-
nyában megfelelő  végkielégítéssel vagy nyug-
díjjal keil őket elbocsátani. Az elbocsátás az 
illető hivataloknál létesülő és a felettes  minis-
túr kiküldöttjeivel kiegészülő bizottság intézi 
ei. Az elbocsátottak három éven belül minden 
megürülő közhivatali állásra előjoggal birnak, 
feltéve,  hogy erre az állásra alkalmasak. El-
helyezesükről mindenéppen tartozik az állam 
gondoskodni s e célra egy központi nyilván-
tartó és irányító szerv létesítését javasolják. 

A tervezet még a szövetség választmánya 
elé kerül, azután a kormánynak terjesztik elő. 
A kormány hir szerint, még junius hó folya-
mán törvény be szeretné iktatni a létszámcsök-
kentési javaslatot, hogy julius hó elején a 
végrehajtást meg lehessen kezdeni. 

Lesz-e olcsóság, ha becserélik a koronát? 
Pénzügyi és kereskedelmi körökben a leg-

izgi.tottabb kíváncsisággal várják, hogy mikor 
és miképen fog  megtörténni a koronabankje-
gyek bevonása, a valuta egységesítése. A hó-
napok óta egymást érő kósza hírek a legna-
gyobb bizonytalanságot teremtették, aminek 
természetes következményeként jelentkezett az 
idegen valuták értékeinek és a lei árfolyamá-
nak emelkedése és ezzel kapcsolatos az apró-
pénz eltűnése is. Ugyancsak a bizonytalanság 
okozza, hogy az áruk értéke rohamosan emel-
kedik: a közönség igyekszik megszabadulni a 
kézpénztől, amelynek holnapi értéke felül  hal-
vány sejtelme sincs. 

Pár héttel ezelőtt a kéoyezerkölcsön hire 
rontotta a korona értékét és ejtette kétségbe a 
közönséget, mert a hirek szerint a kölcsön ma-
gyar mintára, tehát 50°/0 veszteséggel történt 
volna, miután a kényszerkö'csön egyáltalán nem 



oldal 

befolyásolja  — minthogy a magyar kölcsön 
sem befolyásolta,  — a belföldi  valuta értékét 
a külföldi  pénzpiacokon. Ezt a hirt, jó későn 
ugyan megcáfolták,  de közvetlenül megindult 
a hirek uj serege a korona bankjegyek közeli 
becseréléséről. Hiszen bizonyos, hogy ez be 
fog  következni, már rég meg is kellett volna, 
hogy történjék, de nincs senki, aki e bekövet-
kezendő pénzügyi müvelet idejéről és mikón-
jéról csak valami bizonyosat is mondjon, ugy, 
hogy minden hir,!,ami ezzel kapcsolatos, ismét 
csak a bizonytalanságot növeli és ismét csak 
a korona értéktelenpdésére vezet. Egyik verzió 
szerint a beváltás a kormány által eredetileg 
megállapított kényszerárfolyam  mellett, tehát 
1:2 arányban fog  történni, vannak azonban hi-
rek, hogy a kormány a mostani piaci árfolya-
mot fogja  irányadóul venni s a beváltás ugy 
fog  történni, hogy 1 koronáért csak 30 bani 
lesz az ellenérték. Ezzel szemben ál'nak a szász 
politikusok és a szász lapok nyilatkozatai, 
amelyek Bzerint abszolút lehetetlenség má̂ > 
megoldás, mint a koronának 1:1 arányban való 
becBerelése, mert az 1:2, vagy annál is ked-
vezőtlenebb arány a legigazságtalanabb módon 
tönkretenné Erdély egé-jz közgazdaságát, keres-
kedelmét éB iparát. 

Nem akarunk e mellett az álláspont mellett 
érveket felsorakoztatni,  hiszen kétségtelen, 
hogy az egyedül irányadó fedezet  szempont-
jából a korona semmivel sem áll mögötte a 
leinek, de kétségtelen, hogy az újonnan csatolt 
BerUletek lakossága a Bratianu kormány által 
megállapított kényszerárfolyam  következtében 
annyit károsodott épen a régi királyságbeli 
pénzpiac javára, hogy további áldozatot igazán 
nem lehet tőle kívánni. Hiszen nyilvánvaló, 
hogy a kényszerárfolyamnak  csak akkor van 
eredménye, ha azt a kormány általánosan kö-
telezővé teszi, abban a pillanatban azonban, 
amidőn a régi kormány csak a hivatalos fize-
téseknél tudta az általa meghatározott árfolya-
mot elismertetni s elérte, hogy a bankok és 
üzérek a lei értékét a korona értékének három-
szorosára sőt annál is magasabbra verjék fel. 
az egész kényszerárfolyam  üluzóriussá vált s 
a volt kormány hallgatólagos beleegyezésével 
a régi királyság közgazdasága megkezdette sz 
uj területek közgazdaságának nem épen Ioyalis 
kihasználását. Egyenesen felháborító,  kogy 
amidőn az államhatalom a lei értékét 2 koro-
nában állapította meg, az ország csak koroná 
nával rendelkező lakossága a spekuláció foly-
tán 3 korona 30 fillért  legyen kénytelen fizetni 
egy leiért, ha valamit a régi királyság terüle-
tén akar vásárolni. Az uj területek közönsége 
e helytelen pénzüevi politika miatt már annyit 
ráfizetett  n leire, hogy a valuta egységesi'ó 
fiénél,  még más okok nem is forognának  fenő, 
a legteljesebb méltánylást érdemli. 

Nem szabad figyelmen  kivül hagyni, hotry 
a korona-bankjegyek bevonása után az áruk 
értéke rövid időn belül emelkedni fog,  még 
pedig olyan formán,  hogy ami eddig például 
10 korona volt, annak ezután tíz lei lesz az 
ára. Igy történt ez Csehországban is, ahol bár 
a Bokol három koronának felelt  meg, ami az 
előtt egy koronába került, a pénzügyi tranz-
akció után nem egyharmad sokol lett az ára, 
hanem egy sokol. Ami azt jelenti, hogy egy 
1:2 arányos beváltás mellett is, az itteni kö-
zönség ötven százalékot veszítene az árfolyam 
külömbözct folytán,  száz százalékkal pedig 
kevesebbet érne a pénze az áruk értékének 
teljeB bizonyossággal bekövetkező emelkedése 
következtében, ami a teljes közgazdasági össze-
omláshoz és a legnagyobb szocial.s nyomorhoz 
vezetne. Ezért mutatkozik az egyedül elkép-
zelhető igazságos és helyes megoldásnak a 
szászok által követelt és minden tekintetben 
megokolt 1:1 arány. 

Mindennél fontosabb  azonban e kérdésben 
a bizonytalanság eloszlatása. A pénzügyminisz-
ter néhány béttel ezelőtt egy ujságiró kérdé-
sére azt válaszolta, hogy a korona, germán-lei, 
rubel becserélésének módozatairól n?m nyilat-
kozhat, mert nyilatkozatait esetleg a speku'á-
ció felhasználhatná.  Minthogy akkor még Ma-
gyarországon nem történt volt meg a pénz 
lebélyegzése, kedvező nyilatkozat esetén talán 
nagyobb arányú lebélyegzetlea, vagy hamis 
lebélyegzésü bankjegy átcsempészésétől tény-
leg lehetett tartani Ma azonban ez a veszede-
lem nem fenyeget  s egy Illetékes helyről ér-
kecö felvilágosítás  «bben a fontos  kérdésben 

C S Í K I L A P O K 
nemhogy a spekuláció hasznára volna, hanem 
ellenkezőleg elosztatná a mai káosz-szerű bi-
zonytalanságot, elejét venné minden üzérke-
désnek, visszaadná biztos alapját a kereske-
delmi ós ipari kezdeményezésnek ós megaka-
dályozná, hogy a könnyenhlvó közönségét 
kényszerkölcsönök, 30 bani-B megoldások es 
más álhirek terjesztésével lelketlen üzerek ki 

A lót földről. 
Egy amerikai magyar újság a Pittsburgban 

megjelenő Magyar Hiradó a C3enek által meg-
szállott magyar területekről a következő tudó-
sításban számol be: A csehek által felrevezo-
tett tótok hamar kijózanodtak „a nagy szabad-
ságból* B fennen  hangoztatják, hogy tulaldon-
képpen most vannak elnyomva, mert a magyar 
állam alkalmazta tót hivatalnokaikat a csehek 
elbocsátották és helyettük mindenüvé cseheket 
küldöttek, akikkel csak csehül lehet értekezni, 
amit a tót igen nehezen ért meg. A légionisták 
részére két hetes tanitói és jegyzői tanfolya-
mokat állítsanak fel,  akik azután fokozatosan 
átveszik az iskolákat és jegyzői hivatalo-
kat. Igen szépen viselkedett egv ilyen alka-
lommal Alsópél (Barsmegyc) teljesen tót lakós-
sága, ahová uj cseh papot és tanítót hoztak. 
Amikor nevezettek istentiszteletet akartak tar-
tani, a templomban levó tótok felálíva,  magya-
rul elénekelték az .Isten áld meg a magyart" 
és azután elhagyták a templomot. 

A csehek igen érdekes ravaszsággal dolgoz-
tak az antant által elrendelt nemzetiségi Össze-
írásnál. A tiszta tót vidékeken már rau't év 
áprilisában megtartották az összeírást, a magyar 
vidékükén pedig csak julius és augusztusban. 
Nagyon jól tudták ugyanis, hogy e hónapok-
ban a tótok a magyar vidékeken aratnak. Ter-
mészetes tehát, hogy a tótokat ezeken a helye-
ken újból összeírtak, bár azok az ellen tilta-
koztak s kijelentették, hogy az áprilisi össze-
írásnál már felvették  őket. Ugyancsak odavaló 
lakosokként könyvelték el a magyar helységek-
ben tartózkodó katonikat, kiknek magas szá-
máról jó előre gondoskodtak. 

Az összeírásnál terorral dolgoztak, a lakos-
ságot megfenyegették,  hogy aki magyarnak 
valja magát, azt 24 óra alatt kiutasítják s aki-
ről mogvoltak győződve, hogy ezen fenyegetés 
dacára is ragaszkodik magyar voltához, ahhoz 
egyáltalán el sem mentek. Léván, a Kálvin 
paiotaban, ahol nevezett újság tudósítója hat-
vanuegyed magával lakott, nem volt összeírás. 
Léváu különben is 320 csaladot nem vetlek fel 
a jegyzékbe a dacára ezen igazságtalan e!jbí-
rásnak, az eredmény kedvezőtlen volt reájuk 
nézve Mire aztán a cseh katonák feltűzött 
s/uronnyal jártak házról-házra uj összeírás 
céljából minek eredményeként a legfennebb 
2—3 százalék tót lakosú Láván 64 százalek 
tótot mutattak ki. A magyar falvakon  ugyan 
igy jártak el, a szolgabirók önkényüleg javí-
tották át a tót hangzású neveknél a nemzeti-
séget tótra, dacára annak, hogy ezek között 
legtöbben még tótul sem tudnak. Ezt a statisz-
tikát nyújtották át az antantnak. 

A tótok aggódva vesznek minden biztató 
hirt s nehezen várják a gyűlölt cseh uralom 
alóli megszabadulást. 

K Ö Z G A Z D A S Á G. 
A földreform  Magyarországon. 

A földreform  Oroszország, Magyarország és 
Románia politikai életének egyik fő  feladata 
lett az ujabb idób'ii. A megoldási módozatok 
azonban a legtöbb esetben széisőségts radiká-
lis irányban terelődtek, mert semmi sem köny-
nyebb, mint hangoztatni: Földet a népnek I 
Földet a katonáknak I és hangzatom jelszavak-
kal a tapasztalatlan tömegek szenvedélyét ha-
tártalan módon felizgatni,  gyűlölködő érzése-
ket ébreszteni azok ellen, akik nagyobb birtok 
tulajdonosai lettek idők folyamán. 

A földbirtok  reform  azonban egy korszakot 
és uj világot alkotó munka. Alapelveit nagyon 
is meg kell fontolni,  mert helytelen irányelvek 
következtében nagy zavarok állhatnak elő. 

A földreformnak  helyes alapelvekből kiin-
duló formájával  találkozunk mos1 a magyar-
országi törvénytervezetben. E reform  ugyanis 
ket fontos  alapelveu nyugszik, ezek a reformot 
helyeB irányba terelni vannak hivatva. 

. sám. 

A Rubinek-fóle  kényszeren alapuló kisajá-
títási tervnek fontos  alapelve, hogy a földhöz 
juttatás területben ós időben korlátoztatik. A 
területi korlátozásnak értelme, hogy ne minden 
birtok kerüljön felosztás  alá, mert ez, mint az 
erdélyi példák is mutatják, a termelés folyto-
nosságát veszélyezteti. A javaslat nem hatá-
rozza meg sem a birtok maximumot, sem a 
minimumot, mert a viszonyok rendkívül eltérő 
volta miatt ilyen kategóriákat megállapítani 
teljesen észszerütlen. A helyi viszonyok alapos 
megvizsgálása után lehet csak az egyes nagy 
és középbirtokok nagyaágat meghatározui, m« rt 
nem érdek tőke es szakismeret híjával biro 
olyan parasztbirtokosok gyártása, akiknek a 
föld  kezükön amúgy sem marad meg ugy, hogy 
hivatását kellően teljesíthesse. 

A hadirokkantak, hadiözvegyek éB általában 
a házhelyeket igénylők földigényeinck  kielégi 
tése korlátlan. Ezekre a célokra minden főidet 
igénybe szabad venni. 

A másik igon fontos  alapelv az, hogy a ki-
sajátítást időhöz köti. A kisajátítási jog időbeli 
korlátozása öt évre terjed ki. Eiinek célja, hogy 
a kisajátítás ne veszélyeztesse állandóan a 
gazdálkodás menetét és irányát. Senki sem te-
het befektetést,  javítást, ha birtokából mind 
egyre ujabb és ujabb darabokat elvesznek. Ha 
az öt evi időn tul is szükség lenne földre  jo-
gos kielégítése végett, akkor az eladás alá ke 
rülő és bérbeadott birtokok használhatók fel 
erre. Az örökösödési adó természetben való 
lerovásának megengedése is ezt a célt szol-
gálja. 

A végrehajtásra a javaslat nem tart szük-
ségesnek nagy apparátust. Ahol az érdekeltek 
megegyeznek, ott nincs beavatkozás. Ahol nincs 
megegyez s, szakértők véleménye alapján füg 
getlen bíróság döut, a pártpolitikát teljesen 
kikapcsolva. 

A föld  megváltása forgalmi  áron történik. 
Az uj birtokos készpénzen kivül vasárolhat 
járadékot fizerése  által is. Sőt lehet haszon 
bérbe is adui a földet  ÓB egy későbbi időpont 
ban megállapítani a vételárat. A kötött föld-
birtokokat lehet kötvények alapjáa is megváltani. 
A kötvényeket azonban nem az állam, hanem 
egy független  intézet bocsátaná ki. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A vármegyei arvaszék átvétele. 

Csikvármegye árvaszéke ezideig abbau a kü 
lönleges, Erdélyben talán egyedüli helyzetben 
volt, hogy a román impérium nem terjesztetett 
ki az árvaszékre s igy az árvaszék kipróbál 
személyzete dr. Élthes Gyula vezetése alatt 
teljes számmál működött. A mu't év tavaszán, 
mikor Neamtiu Valér akkori prefekt  a köz-
igazgatási hivatalokat átvette, jegyzőkönyvbe 
foglalva  éB aláirá6ávai megerősítve adta ki az 
árvaszóknak, hogy a megyei árvaszéket nem 
veszi át, arra a román imperiumot nem ter-
jeszti ki, működésé felett  sem ellenőrzést, sem 
felügyeletet,  sem fegyelmi  hatóságot nem gya-
korol, szóval semmi módon az ügymenetbe es 
adminisztrációba nem kiván beavatkozni, hogy 
az árvaszék a magyar törvények szerint to 
vábbra is függetlenül  teljesíthesse hivatását 
Az akkori prefektnek  ez a mindenesetre elis 
merésreméltó s talán páratlannak mondhato 
álláspontja eredményezte azt, hogy Csikvár 
megye árvaszokóuek régi, kipróbált személy-
zete helyén maradt és a sok sok milliós árva 
vagyont a tőle megszokott lelkiismeretességgel 
kezelte, a hadiözvegyek, hadiárvák és hadi 
rokkantak ügyét felkarolta  és istápolta. Ez az 
állapot most megszűnik, mert szerdán dr. Va>u 
Alexandru prefekt  Írásbeli rendeletére a hiva-
talban megjelent a vármegyei főjegyző,  a főis-
páni titkár és Sófalvi  Józeef  \o!t csikmadarasi 
községi jegyző, ideiglenesen kinevezett var-
megyei árvaszjki elnök, hogy dr. Élthes Gvu'á-
tól az elnöki tisztet átvegyék. A prefekt  nem 
lévén itthon, dr. Élthes Gyula hazaérkeztéig 
az átvétel ehalasztását kérte, hogy a prefekt 
oél személyesen tiltakozhassék. Az átvevő bi-
zottság a halasztást 24 órára megadta, miután 
azonban a prefekt  nem érkezett haza, hanem 
a bizottságot MaroBhévizról távbeszélőn az 
azonnali átvételre utasította, csütörtökön d<jl-
elótt az átvétel megtörtént. Dr. Éitbes Gyula 
az átadást megtagadta és tiltakozását fejezte 
ki, melyet a Neamtiu prefekt  tel kötött Írásbeli 
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megallapodasra, a magyar békeszerződés alá-
irasanak meg nem történtére és a jelenlegi 
román kormánynak a székelység kisebbségi 
jogaira tett kedvező kijelentéseire alapított A 
bizottság fel  leven hatalmazva a karhatalom 
alkalmazásara. dr. Elthes Gyula elnök a kónv-
szerhelyzetnek engedve, hivatalából eltávozott 
Értesülésünk szerint a személyzet szintén n<<ra 
vállal szolgalatot, hanem kivétel nélkül távo-
zik. Elhatározásukat különösen befolyásolta  uz 
a körülmeny is, hogy Suf:iLvi  József  volt ma-
darasi községi jegyzőt nevezték ki elnöknek 
ami a régi tisztikar önérzetét a legmélyeb-
ben sérti. 

— Fürdői élet. A kedvező meleg idők 
beálltával a csikszeredai és zsögödi fördói  élet 
igen fellendült.  Naponként sok látogatója van 
a kellemes fürdőknek,  hol a közönség üdülést 
és szórakozást talal. Sokan látogatják a zsö-
gödi meicgfürdóket  is, de a hideg fürdők  még 
uagyobb látogatottságnak Örvendenek. Kívána-
tos volna olcíó közlekedési eszközök beállítása, 
ami a fürdők  forgalmat  lényegesen emelné. 

— Halalozások. Jakab GyuU kereskedő, a 
Csikszeredai Takarékpénztár volt pénziárnoka 
és a Kereskedői Kör alelnöke 60 éves korá 
ban rövid szenvedés után Brassóban meghalt. 
Temetése junius 2-án Csíkszeredán általanos 
részvét mellett ment végbe. Halálát felesége 
Lázár Albin, továbbá özv. Po'oízky Gergelyné, 
Jakab István és özv. Farkas Mihályné testvérei 
gyászolják. Halála alkalmából koszorumegvál-
tas címén a Csikszeredai Takarékpénztár a 
csíkszeredai építendő uj templom javára 300 
koronát adományozott. 

— Id. Kovács Ferenc földbirtokos  folyó  évi 
május hó 30-án, 90 éveB korában Csíkszere-
dában elhunyt. Temetése junius 1-én délután 
3 órakor volt, Csíkszereda város polgárságának 
általános részvéte mellett. 

— Színtársulat Csíkszeredán. Értesü-
lésünk szerint Feher Imre, az erdélyrészi má-
sodik szinikt-rület igazgatója junius végén vá-
rosunkba érkezik ós julun 3 án a Vigadóban 
megkezdi előadásait. A sziniévad julius 3-tól 
augusztus hó 3l-ig tart, amit bizonyára nagy 
ürömmel fogad  városunk és vidéke közönsége, 
mely mindig nagy lelkesedéssel karolta fel  a 
magyar színészet ügyét. A háborús viszonyok 
miatt közönségünk már nagyon résren nélkü-
lözte a színészeket, mi okból Feh^r Imre előre-
láthatólag az idén fokozott  támogatásra szá 
inithat. Társulatával jelenleg Szászregenben 
játszik, ahonnan egyenesen Csíkszeredába jön. 
Titkara már itt voít és a hatóságok t-ugedé 
lyét már m- gszerezie ugy, hogy az előadá.-.ok 
akudalytaianul megtarthatok lesznek. A szoká-
sos előzetes színházi jelentések már legköze-
lebb kibocsáttatnak. 

A sepsiszentgyörgyi városi köz-
igazgatásról. Amint már a lapok jelentettek, 
nemregiben esküre szólították fal  a városi ta-
nácsot és a tisztviselői kart. Az esküt nem 
tették le s a már előre kinevezett Crisan uj 
polgármester elfoglalta  a polgármesteri széket. 
A. tisztviselők bejelentettek, hogy lemondanak 
állásaikról, de kötelező rendelkezést kaptak, 
hogy hivatalukban tovább dolgozzanak. Ko-
vásznay Gábor dr. helyettes polgármester az 
átvétel idején szabadságon volt B most vissza-
térve, ő is megkapta az esküre felszólítást. 
KováBznai Gábor dr. szintén nem tette le az 
e.sküt és bejelentette, hogy lemond állásáról. 
Ü is megkapta azt a rendelkezést, mely sze-
rint hivatalában tovább do gozik. 

— Aprópénz keil az adóhivatalnak. 
Ae ezer koronás és tizezer koronás bankjegye-
ket tudvalevően nemcsak a magánforgalomban, 
hanem az állami adóhivatalokban sem fogad-
ják el. Helyesebben, a kereskedelemben, illetve 
a közforgalomban  azóta fogadjak  el nehezeb-
ben fizető  eszköznek az ezerkoronssokat, 
— hogy a tízezresekből qe is beszéljünk, — 
mióta a városi és állami hivatalok adják vissza 
a feleknek  s követelik az aprópénzt. Az allami 
adóhivatal csak a beflz  tós kétharmadat fo-
gadja el ezer koronásokban, sót a bírói leletbe 
helyezett összegekre is ezt a rendelkezést »1-
k f t l - T u m á l i s .  Acsikszentléléki ifjúság  folyó 
hó 13 án tartja a Suta-fenyőben  junialisat a 
melyre tisztelettel meghívja az igen tisztelt 
mulatni vágyó közönséget B*lepti d.j szemé-
lyenkint 20 korona. A rendezőség. 

— Sok az ünnep lé s . Az „Orient" cimü 
bukaresii francia  nyelvű újság irja: A józan 
értelem kérdése címen. Arról a sokszoros, vé-
get nem érő Unnepsorozatró! van szó, melylyel 
egy idő ót:» megjutalmaznak bennünket. Nem 
lehet már lélekzetet sem venni. Minden héten 
vagy legalább is minden kéthétben egy uj 
öröm, uj n?mzeti megnyilatkozás. Nem is szólva 
a szenvedő orBzág helyreállítási!: ól, Bem a kor-
mányzati Idegességről, felm  .r'il a kérdés, váj-
jon az oligarchia teljesen elvesztette o a fejet 
az általános nyomor idején, hogy ilyen látvá-
nyosságokat rendez? Ellentéteket akar e ezzel 
támasztani vagy csak egyszerűen operettet ját-
szik V Nincs hát senki a vezetőkben, aki a fe-
lelőtlenekkel megértesse, hogy ez az állapot 
siem fog  jóra vezetni. 

— Száz százalékos pótadó a szibériai 
hadi fog lyokér t .  Budapestről jelentik: Az aiis-
pán felhivásara  Tolnamegye községei 10 óv 
alatt törlesztendő 100 százalékos pótadót ve-
tettek ki magukra a szibériai hadifoglyok  haza-
szállításának költségeire, 122 község közül 
eddig 110 tette magaévá az alispán indítvá-
nyát. 

— Kepeflzetők  figyelmébe.  A kepe-
kivetési lajstrom Csikszereda városházánál köz-
szemlére ki van teve s az a hivatalos órák 
alatt bárki által betekinthető. Feiebbezeai ha-
táridő junius 10, déii 12 óra. 

NYILTTER*) 
Értesítés. 

Vasárnap, junius hó 6 án Csíkszere-
dában a moziban egy igen érdekfeszítő 
dráma lesz bemutatva a „Bűnös s z e 
re l em" 3 felvonásban  és ezt követi a 
„ S e v i l l a y borbély" 3 felvonásos  víg 
jáiek, katonazene Kísérelte). 

Csütörtökön, junius hó 10 ón nagy 
szenzációs drama lesz a „Titok" cim 
alatt bemutatva. 

Polgár Ede Lajos, 
Városi mozi szinhaz berloje. 

Tekintetes  Szerkesztőség! 
Folyó evi május hó 30 iki „Csíki Lapok*-

ban leadott cikkében kerem a legközelebbi 
„Csiki Lapok"-bun kiigazítani a ,Hargitai ha-
ramiak" rovataban közölt Csedö Imre községi 
biró helyett csak Csedö Imre nevet közölni, 
inert jelenleg Csedö Imre nem községi biró. 
Csiktaploczau a községi biró Gegő Dénes. 

Csedö Imre áltai tett megjegyzesoiert pe-
dig Csedö Imrével szembeu a torvenyes uion 
logok magamnak elégtetelt szerezni. 

Tiszteieltel: András Domokos. 
*) £ rovat alatt közlüttekért nem vállal t'ele-

lAsuéget a Szerk. én Kiadó. 

Kossuth k e r t h e l y i s é g 
folyó  Hó 6-án 

A román katonai paranoanokaág rendeletire 
kŐBŐljük: 

Az erdélyi csapatok parancsnokságának had-
bírósága 1920. januártól — február  hó 28-ig a 
következő büntetéseket eszközölte a fenti  bí-
róság alapján : 

II. 1. Tanr-sze Györgyöt Obilest község 
(Ramnicu-Sarat m.i 1 évi elzárásra. 2. Radu 
Pavelt Obilest község (R.-Sarat m.) 1 évi elzá-
r á s . 3. Popa Demetert Epuren község (Tu-
tova m.) 1 évi elzárásra. Ezeket lopásért. 

III 1. Orbán Istvánt Pipe község (KiskU-
külló m.) 2 havi elzárásra. 2. Jobbágy Mózest 
Sind (Tordaaranyos m.) 6 havi elzárás 1000 
lei pénzbüntetéssel. 3. Simó Benedeket (Ma-
rosvásárhelyt 1 évi elzárásra és 2000 lei pénz-
büntetésre. 4. Sófalvi  Ferencet Nagyajta (Há-
romszék m.) 3000 Lei pénzbüntetésre. Ezek 
az erdélyi csapatok parancsnokságának 10, 21. 
és 25. számú rendeletei ellen vétettek. 

IV. Franciscu Aughel Botosán 3 havi el-
zárásra. 2. Jodka Demetert Paulis (Arad m) 
6 havi elzárásra. 3. Darvasi Bélát Tusnád 
(Csik m.) 1 évi elzárásra. 4. Barta Györgyöt 
Brasssó 1 évi elzárásra. 5. Diószegi Ferencet 
Szászsebes (Szeben m.) 3 havi elzárás és 500 
Lei pénzbüntetésre. 6. Bokos Árpádot Sele-
chinti (Hunyad m.) 1 évi elzárás és 500 Lel 
pénzbüntetésre. J. Farkas Ferencet Zeledinti 
(Hunyad m i 1 havi elzárás és 2000 Lei pénz-
büntetésre. 8. Nyárád Lajost Cluj. 1 havi el-
zárás és 500 Lei pénzbüntetésre. 9. Dumitru 
Iliét Szásztövis (Kolozs m.) 3 havi elzárás és 
500 Lei pénzbüntetésre. 10. Mihály Ilonát Sind 
(Alsófehér  m.) 2 évi elzárás 5000 Lei pénz-
büntetésre. 11. Papa Pétert Szentendre (Hu-
nyad m. 1000 L«i pénzbüntetésre. Ezek a 49, 
50, 51, 181, 207, 208, 232, 233,237, 241, 370. 
és 371 cik ellen vétettek. 

V. 1. Rozi Bélát Mármarossziget 10 évi 
kényszermunkára. 2. Simó Istvánt MármaroB-
sziget 5 évi kényszermunkára. 3. Péterfl  Gá 
bort Mármarossziget 10 évi kényszermunkára. 
4. Bedő Károlyt Mármarossziget 2 évi elzá-
rásra. 5. Janku Aladárt Szeben 1 évi elzárásra. 
Ezek az állam biztonsága ellen izgattak, meg 
n':m engedett gyűlések és fegyverviselés  által. 

VI. 1. Berecky Antalt Deniháza (Maros-
torda m.) 5 évi kényszermunkára. 2. Lakó Gás-
párt Zalau község (Marostorda m.) 10 évi kény-
szermunka. 3. Kos Ferencet íslau (Maros-
torda m ) 15 évi kényszermunkára. 4. Laku 
Mihályt íslau Marostorda m.) 15 évi kény-
szermunkára. 6 Kovács Tamást Deniháza (Ma-
rostorda ni.) 0 évi elzárásra. 6. Andrási Dé-
nest Deniháza (Marostorda m. 20 évi kény 
szermunkára. Ezeket bűncselekményekért és 
lázongásért. 

VII. 1. Alisorca Istvánt Brassó 5 havi el-
zárás. 2. Georgescu Jánost Brassó 1 havi el-
zárásra. 3. Ganz Józsefet  Brassó 1 havi elzá-
rásra. Ezeket zsarolásért. 

VIII. 1. Haralambie Károlyt Aghigel (Tul-
cea m.) C havi elzárás, katonai megszökéstől. 

IX. 1. Dr. Colesar László Kolozevár 2 havi 
elzárás c-s 500 Lei pénzbüntetésre. Mert mint 
tanú a tárgyaláson nem jelent meg. 

X. 1. Csonka József  Comuneda (Bihar m.) 
életfogytiglani  kényszermunkára, mert a vörös 
hadseregben harcolt a román hadsereg ellen 

X  G r l v £ ! 

Tisztelettel van szerencsém értesíteni, Csikvármegye kö-
zönségét, hegy Csíkszeredán, Rákóczi-utca 18. sz. a. egy a 
modern technika követelményeinek teljesen megfelelő 

épület és d i szmü-bádogos műhelyt 
rendeztem be. Elvállalok különösen t o r o n y f ö d é s e k e t , 
amelyhez saját hordozható álványom van, továbbá min-
dennemű konyhaedényeket, épület és diszmü-bádogos mun-
kákat, amelyekről költségvetést és tervet díjtalanul 
készítek. — Szives pártfogást  kér, kiváló tisztelettel: 

BERKECZY ÁRPÁD épület- és diszmü-bádogos, Csíkszeredában. 
g C Ordafösö-üetök  oineEÓaét a legpontosabban elkóflaitem. 

Mindennemű javítások jól és pontosan eszközöltetnek! Jutányos árak! 
1 - 4 



4-ik oldal. C S Í K I L A P O K 28 eiáv. 

ELADÓ 7 5 darab f e h é r  k 0 * bárány 
= = Csató Árpádnál Csikszentimrén. 

Itteni raktárunkba átadva 
megveszünk minden meny-
nyiségú h a s z n á l t , de j ó -

k a r b a n l e v ó 

OLAJOSNORPÓT. 
SZÉKELY GAZDÁK SZÖ-
VETKEZETE FIÓKJA 

• T B K a e e Î 
2 FOGOBVOS Î 
• Rendel naponta délután 2—6 oraig. ^ 
ţ Csíkszereda, Mikó-utoa 34. saám. ^ 

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

GRANIT, MÁRVÁNY, TRAKHIT 

SÍRKÖVEKET 
bármilyen kivitelben, eltóreDdü és több 
féle  minőségi! kövekből, francia  malom 
kövekből, úgyszintén sírkövekből, min-
den méretű malom kövekből nagy rak-
tárt tartok Csikzsögödön saját lakáso-
mon. — Ugyanott felveteiik  Q 
Icdíaragró sog-ód. lOO Ico-

r o n a napidLi j m s l l o t t . 
G A A L K Á L M Á N , 

kípesitett kőfaragó  mester, Csikzsögödön. 
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« SZESZ ÉS SZESZESITAL » 
% KIMÉRŐK Fl̂ yELMÉBE! jj 

Csikszereda r.t. város Városház-utca 4.sz. 
X (Bégi postaépület) volt sseszraktárhelyi- c í 
2 Bégben ssesz- és sseszesitalok nagyban ^ 
*> és kiosinybeni kimérését megnyitotta. C« 
f i  Állandóan raktáron tart: 
ff  szavatolt 96°-os baráti szeszt, valamint H 

rum, cognsc, szilvórium, borseprő és ^ 
3 mindennemQ likőr feléket.  S 
T> Tekintettel arra, hogy közvetlenül elsőrendű <fr 
I S 8 7 ^ ' összeköttetéseim vannak, módomban Ş ţ 
ţ ţ van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, 
jjS minőségben pedig a legmesszebbmenő igé. 
Î ? nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt' 

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel 

t | Szántó Ernó' üzletvezető, § 
j ) Csikszereda, Varoshézutoa 4. aaám. Bégi <1 
^ postaépület, volt szessraktarhelyiseg. ^ 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre is t e l c i n t e e m a g 

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

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

B e c s ü l e t e s h á z a s p á r t , v a g y 
családot keresek gazdaságomba 

feles gazdálkodásra. 
EIBŐ évben pénzbért fizetek  mindaddig, mig a 
felesgazdálkodáaból  arathat. A gazdálkodáshoz 
adok fogatot,  minden szükséges gazdasági esz-
közt és szerszámot, az idei őszi vetéshez, ha 
szükség, kölcsön vetőmagot. Megművelésre 
annyi földet,  amennyit kiván. Belépés azonnal. 

Címet megmondja e lap kiadóhivatala. 
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Eladó egy darab 2 éves, tenyéaziga-
zolvánnyal ellátott âymentbali bika, 
Miklós Albert csikszépvizi lakóénál. 

•j-'j 
93- 1920. szám. •J- 3 

Faeladási hirdetmény. 
('sobolfalva  község közbirtokossága eladja 

C-.obotfftlva  községházánál 1920 ev junius 
ho 14-en délelőtt 10 orakor kezdődő árvu-
reseu a (Isikvármegye Csomortán községe ha-
tárában levő Bálintsarka és tíalambhalma nevű 
erdejében talalható mintegy 1000 m" széldönt-
vénytes az 1213/1918. Kgb. határozattal kihasz-
nálásra engedélyezett veszendő faállományát. 

A vágás területe Szépviz kósteleki úttól 2 
kilométer, a M. A. V. gyimesi vasúti állomá-
sától pedig 25 ill. 16 kilomater távolban van. 

Az eladás tárgyat képező veszendő faállo-
mány törzsenként! bemerés szerint mintegy 
5052 drb, mintegy 6584 m1 neitó fenyő  haszonfa-
töineg. Az eladas tárgyát képező es első sor-
ban kitermelendő földönfekvó  széldóntvenyek 
fa.omege  utólagos bemerés után lesz megálla-
pítva. A Bálintsarki erdői-észben levő veszendő 
lakra 77235 korona, a üalambhalina-i erdóresz-
beu veszendő fakra  23080 kotona kikiáltási 
ár; báuatpénz a kikikaitási árnak 10°/s-a. Ki-
használási időtartama egy ev. 

A szeldöntvények m' enkiut kikiáltási ára 
a Bálintsarki erdórészben 17 korona 60 fillér, 
a Galambhalmiban 30 korona. 

Az árverési és szerződési feltételek  az 
erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, továbbá a 
csíkszeredai járási erdőgouduokságuál rendel-
kezésre allanak. Az erdógondnokságnál meg-
tekinthető a részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési ós szer-
ződési feltetelektől  eitérnek, vagy bánatpénz-
zel ellátva nincsenek, figyelembe  nem vétetnek, 
utóajánlatok cl nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése elölt az árverező bizottság elnö-
kénél nyújtandók be. — A megajánlott összeg 
számokkal és betűkkel is kiírandó s az aján-
latban kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. Ajánlatok mindkét 
erdórészre külön-külön is tehetők, a bálintsarki 
erdőrész veszendő fennálló  fatömege  összesen 
2801 mB 77235 K, a galambhalmi erdórósz ve-
Bzendó fennálló  fatömege  összesen 3783 m" 
230080 K, összesen 307316 K. 

Csobotfalva,  1920. évi május hó 6 án. 
Petres Károly a. k., Petres Balint s. k., 

birt. jegyző. birt. elnök. 

A csikmegyei olső faáru-  éa bútorgyárnál 
Csíkszeredában asztalos segédek és tanulók 
állandó alkalmazást találnak. Részükre lakás 
éa ellátás biztositva van. — Valamint a bútor-
gyár igazgatósága ugyanott felvesz  CMiMflt-
csarép munkásokat éB két (2) géplakatos sege-
det és továbbá azonnali belep ?sre keres egy 
raktárkezelőt, egy munkás felügyelőt  és egy 
óvadék képes pénztárost. 
2—2 A bútorgyár  igazgatóságit. 

M e g h i v ó 
A Gyergyói Bank ós Takarékpénztár  R. T 
Gyergyószentmiklós  folyó  évi junius hó 
13 án délután  3 órakor,  az intézet helyi 

ségébeu tartandó 
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE. 

T á r g y s o r o z a t 
1. A közgyűlés határozatképességének meg 

alapítása. 
2. Határozathozatal K 600,000 alaptőkének 

K 1.500.000 re való felemelése. 
3. Az alapszabályok II. fej.  7. § nak módo-

sítása. 
Gyergyószentmiklós, 1920. máju9 28 áu. 

Gyergyói Bank és Takarékpénztár  r t. 
l—-i Igazgatósága. 

IBÍIEBBMB EiTiIr] EüBBlISBnaiialBlliaBflPlIBl 

Románul i r n i é s b e s z é l n i tudó 
alkalmazottak fe lvétetnek  a 
vármegyené l . Je lentkezni az 
iroda igazgatónál. í—* 

Szolgaszemélyzet kerestetik a vármegyéhez. 
Jelentkezhetni folyó  hó 15-ig minden-
nap délelőtt 8-tól délután I óráig az 
igazgatónál. ^ 

Hirdetmény. 
A királyságban és Beszarábiában a vá'asz-

tások eredménye a következő — A néppárt 
4.060 862 szavazattal, a nemzeti demokrata-
párt 1.011.228 szavazattal, a liberálispárt 
500 635 szavazattal, a szoliálistapárt 581.227 
szavazattal. 

Csikszereda, 1920. évi junius hó 2-án. 
Tetű, 
primar. 

H Ü M A N I A 
POLITIA DK STAT MKRCl'KKA CTl'C. 

Nr. 677-1920. 

Hirdetmény. 
A központi reudőrigazgatóságnak 855—üti, 

89—1920. ezámu rendeletére elrendeltetik, 
hogy az összes csendőr, vagy rendőri nyugdi-
jasok az okmányaikkal a hivatalomnál fol\u 
hó 7—10-ig személyesen jelentkezzenek. 

A mulasztók részére a nyugdíj nem les* 
kiutalva. 

Mercurea-Ciuc, la 2. lune 1920. 
I. Pop, 

rendőrségi főnök 

ÉRTESITES ®8 v'déke nagyérdemű közönségét tisztelettel 
1 értesítjük, miszerint Rákoczy-utea 12 szám alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET NÍITOTTUNK. 
Raletájroaa. t a r f o n l c :  Konyhaedényeket, fürdőkádakat  éa takaréktüz-
helyeket. 2 £ é s z l t * Ü j a J c n a e g T e r t d e l ó a r © épület-bádogos munkákat, 
fűtőberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá-
dogos iparszakboz tartozó munkákat mérsékelt árak mellutt pontosan eszközlünk. 

Kérve a uagyérdemü közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel : 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 
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Mfomatott  Vákár könyvnyomdájában, Csikueredában. R â u r i t : GmmiMI. 




