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Xeziratok nem adatnak vissza. 
I Hirdetés i dijak a l e g o l o s ó b b a n számíttatnak 

Magyar egyelem Kolozsvári. 
Kolozsvárról i r ják: Az e n l e l y i ma-

gyar f e l e k e z e t e k ,  tollát a kat l io l ikus , 
református,  unitáriu* és evangélikus. 
Kolozsvár székhelylyel hat fakultásu 
egyetem felállítását  vették tervbe, tá-
maszkodva a felekezeteknek  immár a 
linzi békében biztosított ama jogára, 
hogy iskolákat bármelyik felekezet  bár-
hol felállíthat.  A négy magyar feleke-
zet a következő okok alapján döntött 
Kolozsvár mellett: 

A két legnagyobb magyar egyháznak, 
a reformátusnak  és unitáriusnak ott van 
a püspöki székhelye, oda terveznék az 
evangélikus püspökséget is. A római 
katholikus státus igazgatótanácsa is ott 
van, a református  és unitárius theologiák 
már Kolozsváron vannak, még csak a 
luteránus theológiai fakultás  felállítására 
volna szükség. Az orvosi fakultás  mag-
vát a Vörös-kereszt kórház képezné, 
egy kereskedelmi és gazdasági fakultás 
alapját a kereskedelmi akadémia adná 
meg. A bölcsészet nyelvtudományi éB 
mennyiségtan- természettudományi kar 
pedig az Erdélyi Muzeum Egyesület tu-
lajdonát képező gazdag könyv, állat, 
ásvány- és régiségtáraiban találna meg-
felelő  bázist. 

A fakultások  tanárai jórészben a 
régi egyetemi professzorokból  telné-
nek ki. 

Az ellenálás törvényessége. 
A Brassóban megjelenő „Erdélyi Új-

ság" ban olvassuk az alábbi cikket: 
Az esküt nem tett tisztviselők ellen-

állásának igazi lényegét a nagyközönség 
ma sem ismeri alapjaitan s annak tár-
gyalásánál a legképtelenebb megjegyzé-
seket fűzi  hozzá; időszerű tehát, hogy 
amidőn a békekonferencia  érdemi dön-
tésével a tisztviselők sorsa is végleges 
megoldás eíé kerUl, a kérdést alapjai-
ban s különösen jogi megvilágításban 
mutassuk be. 

Vissza kell mennünk ama katonai 
helyzet alakulásáig, amely helyzet poli-
tikai s ináé vonatkozásaiban Magyaror-
szágra nézve a Károlyi-kormány és az 
antant déli haderőinek parancsnoka kö-
zött kötött belgrádi fegyverszüneti  szer-
ződésben azabályoztatott. Az általánosan 
ismert fegyverszüneti  szerződés szerint 
abban egyeztek meg a felek,  hogy a 
megszállásra kijelölt magyar területe-
ken a megszállás tartama alatt minden 
polgári hatóság és hatósági működős 
magyar marad. A szerződés különösen 
kiemelte a magyar közigazgatás fentar 
tását, mint amelyet legközvetlenebbül 
érintett a katonai megszállás. 

Az események további láncolatáu 
aztán a háború és forradalom  által adott 
helyzetből előállott a román kormányzó-
tanács s a megszálló csapatok fegyve-
res erejére támaszkodva tényleges ha-
talmat gyakorolt a megszállott területek 
egy része felett. 

Miutáu azonban ugy a szerződéses, 
mint a tételes nemzetközi jog biztosí-
totta és védte a magyar tisztviselő állá-
sát és eddigi jogkörét, a csupán fegy-
veres erőre támaszkodó kormányzóta-
nács hatalmi tényeit a tisztviselő magára 
nézve jogosultaknak nem ismerhette el. 

Nem változtat a dolog lényegén, 
hogy az erdélyi románság a gyulafehér-
vári határozattal Romániához csatlako-
zott s igy a kovmányzótanács, mint Ro-
mánia kormányzószerve járt el, mert a 
kérdés nemzetközivé lett s igy a tény-
leges hatalmi állapot jogi szentesitése 
csak a békekonferencia  döntésével kö-
vetkezhetett be. 

Az említett csaiatkozás a kormányzó-
tanács hatalmi tényeinek jogi hatalmat 
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annál kevésbbé adhatott, mert a Romá-
nia nevében és javára járt el, Romániát 
azonban az 1013. évi 43. törvénycikkbe 
becikkelyezett IV. hágai egyezmény 
rendelkezései épp ugy kötolezik, mint 
a magyar, vagy bármelyik más szerződő 
államot. 

A korona értékjegyek kicserélése. 
A saint-germaini békeszerződés a volt mo-

narchia várományos államaira hárítja azt a 
feladatot,  hogy a monarchia jegybankjától ki-
bocsátott korona értékű pénzjegyeket saját 
valutájuk pénzjegyeivel kicseréljék. A béke-
szerződés rendezése nélkül is bizonyosan 
amúgy is rendezte volna miadenik várományos 
állam ezt a kérdést, mert egy államterületen 
csak egy valuta lehet. 

Az eddigi hirek szerint a korona értekje-
gyeknek a Ieu értékre való kicserélése már a 
közeljövőben meg fog  történni, a kormán) 
csupán még a két pénzjegy értékarányaira 
nézve nem jutott megállapodásra. Az idd:gi 
felfogás  — hir szerint — az az illetékes té-
nyezők körében, hogy 1 korona 50 banival 
cseréltessék be. A vonatkozó sajtóközlések ki-
terjeszkedtek még a varható kényszerkölcsönro 
is, amely abból állana, hogy az állam a be-
cserélt korona jegyek után fizetendő  leuértík 
40—60 százalékát visszatartaná kölcsönképpen 

A korona pénzjegyek jövő értékének ez a 
teljes bizonytalansága, e tőkéknek szinte unt-
lan vagyonként kezelése aztán azt eredményezte, 
hogy mindenki igyekszik a korona pénzjegyek-
től szabadulni és helyette más szilárdabb ár-
folyamú  valutát vásárolni, nálunk épen első-
sorban leu-jegyeket. 

Innen van a koronaérték árfolyamának 
folytonoB  esése és ez magyarázza meg a leu-
értók keresettségéhez mért szilárdságát és 
emelkedését is. Ha a mostani bizonytalanság 
még tovább tart, a két értek közötti különb-
ség mind nagyobb ós nagyobb lesz. Hogy ez 
nem annyira az egyesek, mint elsősorban épen 
az álllam végzetesen súlyos károsodásra fog 
vezetni, az teljesen kézenfekvő. 

A kereskedelmi éB ipari érdekeltséget a 
kicserélési arányszám megállapítása mélyebben 
nem érinti közvetlenül, csupán közvetve. A 
kereskedő és iparos pénzét ugyanis sem betét-
ként nem kezeli, sem állampapírokba nem fek-
teti, A mi termeléHlink még mindig BzUrke 
korlátolt tőkemennyiségekkel dolgozik. — De 
közvetlen épen erről as oldalról vagyunk na 
gyQQ ÍB érdekelve. 

A kereskedelemjós ipar nézőpontjából fölös-
leges felsorolni  azokat a nyomós bizonyítéko-
kat, melyekkel az Erdélyben, Bánátban és Bu-
kovinában megindult mo/gaimak vezetői meg-
világítják annak a kívánalomnak a helyességét, 
hogy 1 korona 1 leu-val cseréltessék be. Ezek 
már feliratok  és előterjesztések nyomán nem-
csak az illetékes tényezők előtt ismeretesek, 
hanem a sajtó révén szinte küzludatuaknak 
mondhatók. 

E helyett rámutatunk egy olyan momen-
tumra, melyek kapcsán a kereskedelmi és 
ipari körök közvetve ugyan, do létalapjukban 
vannak érdekelve és am l̂y megvilágításban ez 
a kérdéa még nem állíttatott a közvélemény 
itélőszeke ele. 

Ismeretes a termelésnek az a törvényszerű 
törekvése, hogy minél nagyobb értéket érjen 
el. Ez magyarázza meg a jelenséget, hogy 
olyan árucikkeknek, melyeknek huzamosan 
bizonyos egység íruk volt, az időközi értékvál-
tozásnál is megmarad', az egységáruk, ha az 
uj érték a régiuét magasabb volt. 

Tegyük fel  a koroua 50 banival fog  bevsil-
tatni. Egészen bizonyos, hogy a ma 10 koro-
nás piaci árutermék uem 5 lenért fog  tulaj-
donost cserélni, hanem igyekezni fog  elérni a 
10 leut. Más szóval ez azt jelenti, hogy az 
ipari termelők és kereskedők nem karosodnak 
annyira, mint a fogyasztók  és ezek közül is a 
fix  javadalmazásuak. A munkásoknak a szer-
vezetekben meg van a fegyverük  arra, hogy 
a drágasággal lepest tartsanak, de nincs meg 
az állam alkalmazottainak, liycteuként a drá-
gaságot a kereskedelmi és ipari érdekeltség 
még csak valahogy el tudja viselni De nehe-
zebb lenne megbirkózni a közvetve fenyegető 
veszéllyel. 

A mi tcrmelesüuk meg mindig arauytaianul 
löke-szegeuy, már pedig a tenueíesuek a tőke 
ép oiy alapfeltéte,  mint a inunk». 

A tóke értéktelenedése megszünteti a ter-
meles lehetőséget. Tudjuk, hogy amelyik üzem 
nek nincs meg a kellő tóke ereje, szükségkép-
pen elpusztul, elsenyved. Az a gyár vagy ipari 
vállalat, amelynek egy millióra vau szüksége, 
ha egy napról a maiikra elveszíti ennak a 
tőkéuek felét,  holnap már nem lesz verseny-
képes és rövidesen megbukik. 

A nemzetvagyonnak felerebzben  való elvo 
nása olyan termelő töke csökkenés, mely a 
produktív munkát minden oldalon meg fogja 
akasztani. 

Ha nem érdeke az államnak a már is elvi-
selhetetlen drágaság fokozása,  h.» nem érdnkt 
a termtlrs leheteticuue tétele a mas oldalról 
felhozott  igen helyes okokon kívül, ez< kre v dó 
tekintettel sem szabad a koroua pénzjegyet a 
leu p.íDzjegyeknei ki.sebb egység arányában 
kicserélni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Érettségi a főgimnáziumban.  A 

csikszeredai róm. kath. főgimnáziumban  az 
idan harminchármán jeleníkeziek érettségi vizs-
gálatra. A megtartott írásbeli vizsgala'. ok ut. n 
a szóbeli érettségi folyó  hó első napjain tar-
tatott meg, melynek eredménye szerint jelesen 
érett Fodor Pal, Csató András és Fodor Donát, 
jól erettek tizen, egyszerien tizenheten, l - l 
tárgyból visszautasittatott kettő, több tárgyból 
egy. A vizsgálat eredménye teljesen kielégítő-
nek mondható. Különösen kiváló eredményt 
ért el Fodor Pál, ki a mult év nyaráu a he-
tedik osztályról magánvizsgálatot tett s bár 
egy osztályt ugrott, most mégis mint első je-
les került ki az érettségi vizsgálatokból. Az 
érettségi bizonyítványok kiosztása 9-én, az 
1—VII. osztályok bizonyítványainak kiosztása 
pedig 5-ón történt roeg és szzel a tanuló ifjú-
ság a hosszú nyári szünidőre pihenni tért, 

— Az árvasEék átvétele. Amint meg-
írtuk, a vármegyei árvaszék átvétele éa dr. 
Élthes Gyula elnök eltávozása után tárgyalá-
sok indultak meg a személyzet tagjaival, mely-
nek eredményeképpen, mivel dr. Alexandru 
Vasú prefekt  az eskü azonnali letételét köve-
telte, Botár Béla árvaszéki illnök, dr. Pál Gá-
bor árvaszéki ügyész, Mihály Lajos jegyző, 
Fülöp Alajos irodaigazgató, Csiszer Károly és 
Pougrácz Etelka irodasegédtisztek éB Pongrácz 

Emma dijnok hivatalukból eltávoztak, mig Csi-
szer Imre és Domokos Sándor árvaszéki ülnö-
kök, Hamari Margit dijnok, Szabó Balázs é.-, 
Ábrahám András hivatalszolgák az esküt le 
tették és szolgálatukat folytatják.  Jellemző 
egyébként, hogy az esküt tettek első sorban 
azt remélték, miszerint az 1919. április 1 étol 
elmaradt, de megszolgált illetményeiket azou 
nal meg fogják  kapni, de alaposan csalódtak, 
mert szabályszerű illetményeiket csak folyu 
hó 1 étől utalták ki. Itt jegyezzük meg, houy 
az elnöknek ideiglenesen kinevezett Sofalvi 
József  nem funkcionál,  helyette szóbeli meg 
bízás alapján Csiszer Imre végzi az elnöki 
teendőket. 

- A csíkszeredai polgármester a 
magyar belügyminisztériumban. Dr. Lj 
falu.si  Jenő csikszeredai polgármestert, ki Buda 
pestre repatrialtatta magát, a magyar kormány 
a belügyminisztériumban közélelmezési koi 
mánybiztosnak nevezte ki s mint ilyent Hal 
vanba rendelte ki. Városunkban a villany vila 
gitáb bevezetése és az asphalt járda létesitese 
dr. Ujfalusi  polgármester érdeme. 

— Elveszett a varos bikaja. Csíksz.-
reda varos egyik nem ivgen vásárolt simeu 
tháli bikája a havasi csordából hetekkel ezelőtt 
nyomtalanul eltűnt. Nyomára még nem akadtak. 

— Irodalmi estély Csíkszeredában. 
A „Zord Idő" cimü Marosvásárhelyen meg-
jelenő irodalmi folyóirat,  mely köré Erdei) 
legkiválóbb magyar irói csoportosulnak, anyai 
folyamán  Erdély nagyobb városaiban irodalmi 
estélyeket rendez. Az estúiyek eelj.i poiiti 
kától teljességgel mentes erdéiyi ruagyar kui 
túrának ápolása a az erd-.iyi kiválóbb magyar 
Íróknak és művészeknek az erdélyi magyar 
közönséggel való megismerkedése. Az irodalmi 
estélyeken fellépnek  1. Berde Mária Enle;y 
legelső magyar koitője verseivel. 1. László 
Árpad zongoraművész, zenetanai-, aki Angliá-
ban és Amerikaban szerzett sok dicsőségét 
fajának,  saját szerzeményeivel. Színi Lajos 
<Laji ba ) góbeiágokat ad elő. 4. Dr. üsv;it 
Kálmán a „Zord Idő" szerkesztője irodalmi 
tanuimiiiiyokka!. 5. Molter Karoly tanár és iró 
szeilcmes esewgeseivel. tj. Auta'fTy  Endre dr., 
a keleten hosszú időn át ért tannr író keleti 
utazásairól beszél. 7. Dr. Ziegler Karoly orvos 
az utóbbi időben Erdélyben megsokasodott 
úgynevezett hipnotizőrök munkáját világítja 
meg. Az első vidéki est Csíkszeredán lesz 
junius hó 29 én. Az esiélyre előre is felhívjuk 
Csíkszereda irodalmat s igazi műélvezetet 
óhajtó közönségének figyelmét.  Részletes pro-
grammot az annak idején megjelenő falraga-
szok adnak. A Marosvásárhelyen megtartóit 
két irodalmi estélynek óriási sikere volt. 
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- A marosvásárhelyi polgármester, 

a budapesti gázgyár igazgatója. Maros-
vásárhelyi tudósítónk jelenti Marthy Ferenc 
dr. polgármester Budapestre repatriáltatta ma-
gát, ahol — az ide érkező hirek szerint a 
fővárosi  gázgyár igazgatójává nevezték ki. 
Marthy dr.-nuk l'gron Gáborral együtt nagy 
érdemei vannak Marosvásárhely zilált pénz-
ügyeinek rendt-zúse körül és a föUlgázkénlés 
egyik legelső szakértője gyanánt ismerik. 

Budapest ós Szófia  tüntet. Buda-
pest, junius 5. Junius 4-én — a béke aláírá-
sának napján — az összes közhivatalok szü-
netelnek. Az összes templomokban istentisz-
teleteket tartanak, a vasutak sem közleked-
nek, a villamosok sem közlekedtek, az összes 
üzleteket éa üzemedet zárva tartják a gyász-
jeléül. 

Szóliuban tegnap nagj LüuUuéa volt a 
Magyarországra rótt súlyos békefeltételck  ellen. 

- Öt szótöbbség. Gyulafehérvári  érte-
sülés szerint, Maniu Gyulát, a Kormányzóta-
nács elnökét, a román nemzeti párt legerősebb 
kerületében, Gyulafehérváron  óriási erőfeszí-
tések dacára, alig 5 szótöbbséggel bírták meg-
választani. 

-- Egy pár ló százhúszezer korona. 
• lunius 4-én és ö-én Marosvásárhelyen tartott 
lóvásáron nagyon magasak voltak az árak. 
50—60—70 ezer korona egy pár lóért, egészen 
közönséges dolog voit. Egy pár, a rendesnél 
valamivel nagyobb igás lovat 120.000 koro-
náért adtak e). 

Nagy áresés varható. Bukare. tből 
jelentik: A bukaresti piacon a cipő ara roha-
mosan kezd esni. Külföldi  jelentések szerint 
mindenfele  ruházati és lábbeli cikk, több ipari 
unnék az utóbbi időben roppant áreséseknek 
\oit kitéve. xYleg pedig azért, mert az ameri-
kaiak a fegyverszünet  óta a kiürült Ausztria, 
Magyarország és Nemetorszag nagy vásarlásai 
reményében Latalmas árumennyiséget halmoz-
lak összo, varvau a rendeléseket. Az aru azou-
öau a nyakukon maradt, mert a vaiuuiviszo-
nyok miatt ugy&zólva senki sem vásárolt. — 
Most az amerikaiak egyszerre félárakon  kez-
dik a piacra dobai az urukat. Lyoui taviratok 
jelzik, hogy a nyersanyagok és bóruemuek ára 
Angliaban rendkívül leszállt. 

- Az Erdélyi Szemle junius havi első 
nzama a megszokott gazdag es vakozatos tar-
talommal jeitni meg. A lap e szamában be-
fejezi  Berue Maria ritka mübecBCSel biro Hoí-
manaihal fordítását.  A tartalomban kiemelkedő 
erteket kep visel Tarai Ferencnek mély pszi-
choíogiavai telepített .Méreg" cimü noveilaja. 
Rendkívül erdekes ezek mellett Gantier G. B. 
Süan tanulmánya, melyet Tompa Márta nagy 
gonddal ültetett at magyar nyelvre. Az uj 
szamban verseket közölnek: Áprily Lajos es 
Bardocz Árpad. A rovatbot megemlítjük Beth-
leufaivi  Pal Bzeltsláiókórü világ szeuiiejet ea 
dr. Kiss Ernő biralatat Reuieuyik Sándor uj 
verskötetei ol. 

Abszolút többség. A „Renaşterea 
Romana" Írja: A regi királyságban, Bukovi 
nában és Besazarabiaban lefolyt  válasziasok 
159 mandátumot szolgáltattak a néppártnak, 
a föderációs  ellenzék 34, a különböző arnya-
latu szociáhsták 14 ós a besszarabiai paraszt-
párt 25 mandatumaval szemben. Az elieuzéki 
lapok siettek az erdélyi választások kilátásai 
felöl  előzetesen olyan képet festeni,  hogy a 
néppárt nem növelheti akkorára a maga párt-
ját, hogy erre támaszkodva folytathassa  meg-
kezdett kormányzását. E jóslatok azonban nem 
valóuultak meg. Az eddig ismert eredmények 
szerint összesen 90 választókerületben 45 man-
dátumot kapott a kormány és a 13 pótválasz-
tá« ala QbO választókerületben w előnyben 
van. E Bserint az eredmény, a szerint a nép-

párt a 77 választókerület kozlll, melyben csak 
16-ban érhetett el a nacionalista párt Bikert, 
a néppárt 45-ben győzött. 

Nem véve számításba sem a még ismeret-
len eredményű választásokat, sem a pótválasz-
tás alá eső kerületeket, amelyek nagyrészé-
ben a néppárt vezetett, » kormány az alsóház 
340 kepviselője közül már 200 tiggal rendel-
kezik eddig. 

— Egres es tej kapható Mikó-
utca 17. b. szám alatt. 

N Y I L T T E R . * ) 
Értesites. 

Vasárnap junius hó 13-án a mozi-
ban kf-t  előadás leaz 6—8 ig és 8—10-
ig és pedig lesz egy igen érdekfeszítő 
orosz dráma, „A korbács" cim alatt 
4 felvonásban  lesz bemutatva. 

Csütörtökön, junius hó 17-én c-gy 
folytatásos  műsor veszi kezdetét egy 
kiemelendő érdekfeszítő  drámával. 

A „Caberia" I-ső rész, II ik rész 
juniua hó 20-án megy. — Főszerepben 
Magnua. 

.Polgár Ede Lajos, 
Városi mozi színház bérlője. 

£lsö Csíkszeredai Faára-Batorgyár és Kereske-
delmi Vállalat Részvénytársaság, Csikszereda 

p á l y a z a t o t la.ixd.et eg-y 

ÉLELMEZŐ 
állasra, ki vállalja egyelőre 2 5 - 3 5 
munkás részére a napi elemezést, 

E a m t i m 
Ugyanott 4 középiskolát végzett 

T A N U L Ó K 
müasztalos kiképzésre 

felvétetnek. 
Csiközuredtt, 1920. évi junius 10 én. 

ERÖS FERENCZ, ügy v. igazgató. 

Mész eladás nagyban 
Csikszentdomokoson Sztávrosz Mik-
lósnál, kisebb tételekben Csík-
szeredában Erzsébet ut 21. szám alatt 
Koczkás Bélánál. 1—6 

Szolgaszemélyzet kerestetik a vármegyéhez. 
Jelentkezhetni folyó  hó 15-ig minden-
nap délelőtt 8-tól délután I óráig az 
igazgatónál. 2-2 

Egy teljesen uj tfláS 
klllöu fűtőkészülékekkel  és csőve-
zetékkel, fntá&yQsásQAalft&é. 

Cim a kiadóhivatalban megtudható. 1—2 
Románul irni és beszé ln i tudó 

alkalmazottak felvétetnek  a 
vármegyenél. Jelentkezni az 
irodaigazgatónál. 

Egy családos ö z v e g y asszony, 
románul jól tud, négy polgárija vau, 
számolásban és főzésben  jártás, ke -
res egy jó állást a gyermekei 
fentartasára.  Becsületes, tisztességes 

nő. Felvilágosítást ad a kiadóhivatal. 

Hirdetmény. 
Caitcsicsó község elöljárósága köz-

hírre teszi, hogy a község tulajdonát 
kt-poző hargitai fürdő  szabadkézből 
5 . vi időro bérbe adatik. 

A bérbevétel és feltételek  iránt a 
község elöljáróságánál értekezhetik a 
bérbevtMini szándékozó. 

Csikcíició, 1920. évi junius hó 11. 
Kelemen Ferenc, Tompos Károly, 

jegyző. 

*) E rovat alatt küzlültukért nem vállal i'ole-
IflBBBjţet  a S/.mk. és Kiadó. 

Hirdetmény. 
Kászouujfalu  község és közbirtokos-

ság területéu a vadászati jog 1920. 
ev junius hó 20-án délután 2 ora-
kor 6 evre haszonbérbe adatik. 

Kászonujfaiu,  1920. junius hó 7-eu. 
Szaniszló Kálmán. Darvas Ignác, 

jegyző. k. biró. 

biró. 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre -'s t e l c i n t s e 

S Z E K E L Y ÉS RETI 
Erdélyrészi Bútorgyár R.-Táraa-
ság hatalmas szépen berendezett 

BUTORTERMEIT 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész finom  bútorokban, jutányoB 
árak, szolid kiszolgálás. 12— i 

Egy ügyes tfiffiát  s e g é & O t magas 
díjazás mellett ft8Q&&ftl  l l k d -
S1A8 Antal Ferenc timár mester, 
Csikkozmás. 1-3 

I I 

HIRDETESEKtm 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek és felvétetnek 

A K I A D Ó H I V A T A L B A N . 



U k oldal. C S I K I L A P O K 24. Bzájfc 

Az Első Csíkszeredai Faáru-Butorgyár és 
Kereskedelmi Részv.-Társaság Csikszereda 

pályázatot hirdet egy óvadékképes 
P É N Z T A R N O K I Á L L Á S R A 
javadalmazás: törzsfizetés  10 800kor., 
lakbér 1400 kor., személyi pótlék 3000 
korona, drágasági pótlék 3000 koroua. 

HIVATALNOK ( M A ÁLLÁSRA 
javadalmazás: törzsfizetés  6 600 K, 
drágasági pótlék 3000 K, lakbér 1000 K. 

A hivatalnoki állásra pályázótól meg-
kívántatik, hogy a román, mtigyar es 
német nyelvet szóban és Írásban töké-
letesen birja. A könyvelésben jártasak 
előnyben részesülnek. 

Mindkét állásra nők pályázata is 
figyelembe  vétetik. 

Pályázati határidő 1920. évi ju 
nius hó 15, az állások azonnal eifog-
lalandók. 

Csíkszereda, 1920. évi junius hó 9. 
Erős Ferenc, 

ügyv. igazgató. 

t&S&ftifejfe&K&fcflW&fcyWfcCfcO 

« SZESZ ÉS SZESZESITAL & 
% KIMÉRŐK FIGYELMÉBE! g 
A? Csikszereda r.t.város Városház-utca 4.sz. 
m* (Bégi postaépület) volt Bzesziaktárhelyi- «* 

Bégben szesz- éB szeszesitalon nagyban 5T 
• > éa kiosinybem kimérését megnyitotta. C* 

Állandóan raktáron Lail: 
f i  szavatolt 96°-os baróti szeszt, valamint H 
~ rum, cognac, szilvórium, borseprö ós ^ 

mindennemű likőr feléket.  «« 
Tekintettel arra, hogy közvt-Ucníil elsőrendű ^ t 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban J J 
van a t. vevőimet u legolcsóbb napi árakon. ^ 

£ > minőségben pedig a legmesszebbmenő ige-

« nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt-

fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel C» 

K Szántó Ernő üzletvezető, 
ţ ţ Csíkszereda, Városház-utca 4. szám. Bégi 

postaépület , volt szeszraktárhelyiség. « î 
18-52 I» 

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

GRANIT, MÁRVÁNY, TRAKHIT 

SÍRKÖVEKET 
bármilyen kivitelben, elsőrendű és több-
féle  minőségű kövekből, francia  malom 
kövekből, úgyszintén sirkövekből, min-
den méretű malom kövekből nagy rak-
tárt tartok Csikzsögödön saját lakáso-
mon. — Ugyanott felvétetik  ©—B 
l e ó f a r a g r ó  s e g r é d . l O O ls:o-

r o n a n a p i c L J j m e l l e t t . 
GAÁL KÁLMÁN, 

képesített kőfaragó  mester, < "Hik^ügüdüu. 4 — 5 

Itteni raktárunkba átadva 
megveszünk minden meny-
nyiségű h a s z n á l t , de jó-

k a r b a n l e v ő 

OLAJOSNORDÓT. 
SZÉKELY GAZDÁK SZÖ-
VETKEZETE FIÓKJA 

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

feles gazdálkodásra. 
Első évben pénzbért fizetek  mindaddig, mig a 
felesgazdálkodásból  arathat. A gazdálkodáshoz 
adok fogatot,  minden szükseges gazdasági esz-
közt és szerszámot, az idei őszi vetéshez, ha 
szlikség, kölcsön vetőmagot. Megművelésre 
annyi földet,  amennyit kíván. Belépes azonnal. 

Cimet megmondja e lap kiadóhivatala. 

Egy jó karban levő sügaay©® Stl4£ 
koofti  ©lade, (lyorgypal Antal, 
Csiktaplocza. 

93—1920. szám. : i - ; ) 

Faeladási hirdetmény. 
Csobotfalva  község közbirtokossága eladja 

Csobotfalva  községházánál 1920 ev junius 
ho 14-en delelőtt 10 orakor kezdődő árve-
résen a Csikvarmegye Csomortán községe ha-
tárában levő Bálintsarka és Galambhalma nevü 
erdejében talalható mintegy 1000 m8 széldönt-
vényt ós az 1213/1918. Kgb. határozattal kihasz-
nálásra engedelyezett veszendő faállományát. 

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

Az eladás tárgyát képező veszendő faállo-
mány törzseukénti bemérés szerint mintegy 
6052 drb, mintegy 6584 m' neitó fenyő  haszonfa-
tömeg. Az eladás tárgyát képező es első sor-
ban kitermelendő földónfekvo  széldőntvények 
fatömege  utólagos bemérés után lesz megálla-
pítva. A Buliutsarki enlóreszben levő veszendő 
iákra 77235 koroua, a Galambhalma-i erdóresz-
ben veszendő fakra  23080 korona kikiáltási 
ár; bánatpénz a kikikaltási árnak 10"/»-.<. Ki 
hüHznaláal időtartama egy év. 

A széldőntvények m" enkint kikiáltási ara 
a Balintaarki erdörészben 17 korona 00 fillér, 
a Galambhalmiban 30 korona. 

Az árverési ós szerződési feltételek  az 
erdőbirtokos alólirott kepviselőjéuél, továbbá a 
csíkszeredai járási erdőgondnoksagnal rendel-
kezésre állanak. Az erdőgonduokságnál meg 
tekinthető a részletes becslesi munkalat id. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szer-
ződoai lVhutelektől eltérnek, vagy bánutpénz-
Zfl  eiiáiva nincsenek, figyelembe  nem vétetnek, 
uióajanlatok cl nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli arveres 
megkezdése eló>t az árverező bizottság dnö 
kenel nyújtandók be. — A megajánlott összeg 
számokkal és betűkkel is kiírandó s az ajan-
latom kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
es magát azoknak aláveti. Ajánlatok mindkét 
erdöreszre külön-külön is tehetők, a bálintsarki 
erdőrész veszendő fennálló  fatömege  összesen 
2801 m" 77235 K, a galambhalmi erdőrész ve-
szendő fennálló  fatömege  összesen 3783 m' 
230080 K, Összesen 307316 K. 

C.iobotfalva,  1920. évi május hó ti án. 
Petres Károly s. k., Petres Balint s. k., 

birt. jegyző. birt. elnök. 

Í r f f l & s s s s  í 
2 FOGORVOS P 

• Rendel naponta délután 2 - 6 óráig. | 
^ Csíkszereda, Mikó-utoa 34. SEám g 

Pályázat. 
A nagykászoni róm. kath. iskolaszék a ká 

szonfeltizi  iskolánál üresedésben lévő 

segédkántor-tanitói 
állásra folyó  1920. évi julius hó 1-i határ 
idővel pályázatot hirdet. 

T ö v e d e l m e : 
1. A hitközségtől 48 kalongya rozs és ugyan-

annyi zabkepe, 25 terű tűzifa  és 28 koronu 
ospora, melynek dijlevél szerinti összértéke 
366 korona. 

2. Stóla és misealapitványok utáni rész 5U 
korona. 

3. Az iskola pénztárából évi 20 korona. 
4. Rászonaltiz, Kászonfeltiz  és Kászonitn-

pér községek pénztárából együtt évi 200 kor. 
5. Az államtól fizetés  kiegészítés törvény 

szerint. 
6. Természetben lakás (2 szoba, 1 konyha, 

kamra, pince, közös sütő, istáló és sertéséi). 
7. Veteményes és gyümölcsös kert. 

K ö t e l e s s é g r e : 
A segedkántori teendők végzése és az 

iskolaszék által részére kijelölt osztályok ta-
nítása. 

I s l c o l a e z é l e . 

Páljázat, 
A nagykászoni róm. kath. iskolaszék a köz 

ponti iskolánál üresedesben levő 

SEGÉDKÁNTOR-TANITÓI 
állásra folyó  1920. ev i julius hó l- l hatái 
idővel pályázatot hirdet. 

Jövedelme: 
1. A hitközségtől 48 kalongya rozs és ugyan 

annyi zabkepe, 25 terű tűzifa,  28 korona os 
pora, melynek dijlevél szerinti összértéke 36tj 
korona. 

2. Stóia és misealapitvanyok utaui rész öu 
koroua. 

3 Az iskola pénztarából évi 20 koroua. 
4. Kászonaltiz, Kászonfeltiz  UH Kászouimpér 

községek pénzrarából együtt évi 200 korona. 
5. Az államtól fizetés  kiegészítés törvény 

szerint. 
6. Természetben lakás (l szoba, konyha, 

pince, sutó, istaló közös csűrrel). 
7. Veteményes kert. 

Köte lessége: 
A segedkántori teendők végzése és az iskola-

bzék által részére kijelölt osztályok tnnitáia 
Kellően felszerelt  pályázati folyamodványok 

Uóm. kath. Plébánia Kaszonaltiz, Caikmegye 
címre küldendők. 

X e l s o l a s z ö l E . 

p D Ţ C O l Ţ p o Csíkszereda és vidéke uagyérdemü közönségét tisztelettel 
I LO. y1.U!Sj,jüifi  miszerint Rákóczy -utoa 12 szám alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET NíITOTTÜNK. 
I R a l E t á j r o n t a r f u . n . l c :  Konyhaedényeket. fürdőkádakat  és takaróktüz-
helyeket. 3 C ó e z l f ü . a a l E  m e g r e n d e l é s r e épület-bádogos munkákat, 
fűrdóberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat takarók-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá 
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel: 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csíkszereda. 
6-88 

PyosaWt Vákár könyvnyomdájában, CsiksBorediban. 
Ctazvit: ComaWi. 




