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A magyar egyetem. 
Csíkszereda, julius 23. 

A Csiki Lapokban röviden ismertettük azt 
mérges sajtóháborut, melyet az erdelyi és 

o rotuauiai sovén rotnán lapok a magyar egy-
hazak által Kolozsváron felállítandó  felekezet-
közi magyar egyetem elien indítottak. Most 
végre egy józan román hang is hallatszik, mely 
jólesik fülünknek.  Nem kisebb helyről jön, mint 
Miile Constantin tollából, ki az Adverul es Di-
mineaţa bukaresti nagy lapok igazgatója és 
akinek szava politikai kérdésekben döntő su'y-
lyal bir. 

A nagy-érdekű vezércikket főbb  vouásaiban 
közöljük. 

Nem kívánhatjuk a Bratiauu-pártiaktól, hogy 
széleskörű belátásuk legyen es civilizált ember-
hez méltó szivük. Ezek a bankarok szükkeb 
lüek és lélek helyett Román Bankjuk van s 
azzal fejtenek  ki tevékenységet. Azzal fogtak 
bozzá a kolozsvári magyar egyetem kérdesének 
megvitatásához is. A liberális párti patkányok 
állást foglalnak  ellene, „mert ez veszedelmes 
lnone Nagyromáfcia  megszilárdítására". 

Hogy minden nemzetiség vonzódjék az uj 
román államalakulathoz, szükséges, hogy ugyan-
azokat a szabadságokat elvezzek, amelyekkel 
a románok rendelkeznek. Nagyromániában van-
nak magyarjaink, szászaink, oroszaink. Ezek 
nt-iü tudnak románul. Ha a maguk költségen 
elemi és középiskolákat vagy épen egyetemet 
akarnak állítani, az az ó saját dolguk. A rouián 
kormánynak csuk az a kötelessége, hogy ellen-
őrizze a román Í3kolák tantervéhez való alkal-
mazkodásukat. Az, hogy az előadások nem ro-
mán nyelven folynak,  nem érdekel bennünket. 

Mit akarnak a liberálisok V Azr, hogy Ko 
!oz.-)var helyett Szegeden létesüljön a magyar 
"gyateui, aineiy valóban románellenes propa-
ganda tűzfészke  lehetne. Hát Kolozsváron V A 
rotnán állami hatóságok ellenőrzése mellett ez 
nem történhetne meg. Én azt hiszem, hogy a 
magyar egyetemnek nem lesz elegendő hall-
gatósága. Aliért ? Azért, mivel természetes, hogy 
at összes Erdélyben élő magyaroknak érdekük 
megtanului románul. Tehát tanulniok kell ro-
mán iskolában is, mert csak ugy érvényesül-
hetnek a román társadalombau és a román 
allamban. És vájjon kivánják-e visszatartani 
azokat, akik igy kénytelenek lesznek Buda-
pestre vajţy mus központokba menni? Semmi-
«•setre sem kel! megakadályozni a kolozsvári 
magyar egyetem felállítását,  amint nem sza-
bad megakadályoznunk a nem román eredetű 
polgártársaink semmiféle  kulturális törekvéseit 
sem. 

Ha magyar színházat akarnak, csinálják meg; 
ha magyar művészi kiállítást akarnak rendezni, 
badd tegyék szabadon. Máskülönben a magya-
roknak a románok elleni folytatott  egykori té-
ves példáját utánoznánk, ezt a hibát pedig nem 
szabad elkövetnünk. 

Csakis a nemrománok tökéletes vallási és 
nyelvi szabadságának megadása szilárdíthatja 
meg a román állam alapjait. Nem zaklatások-
kal és türelmetlenségekkel fogjuk  magunkat 
azokkal megszerettetni, akiknek egyébként nincs 
okuk szeretni bennünket Hóditónalt tekintené-
nek bennünket és ily módon magunk szállíta-
nék számukra a gyűlöletet. Miért táplálnék mi 
magunk ezeket az érzelmeket? Csak szabad-
ságok nyújtásával érhetjük el, hogy lassanként 
elfeledjék  ez előbbi állapotokat. De hogyan is 

lehetne a liberális párt felkentfejü  vezetőit és 
hirlapiróit kioktatni, hogy ilyen magasabb fel-
fogáshoz  tudjanak emelkedni '? Felszólalásukra 
majd ismét azzal az ostoba válasszal fognak 
lelelni, hogy mi az idegenek érdekeit védel-
mezzük s ezzel befejezik  a vitát. 

Szerencsére azonban vannak más emberek 
is Romániában, épp az erdélyiek közt is, akik 
tudják, hogy nem jó a magyarok tévedéseit 
megismételnünk. 

t Veress Árpád. 
1870—1020. 

Csikszereda, julius 23. 
A csíkszeredai bitói karnak nagy gyásza vau. 

Kgyik kiváióau képzett, vusszorgalinu tagja, a pár-
tatlan magyar biro mintaképe, Veress Árpád lolyó 
hó 21-én (iyorgyószentmiklosou szívszélhűdés követ-
keztében varatluuul elhunyt. 

Veress Árpád Csikvármegye közönsége elolt elő-
nyösen ismert, rokonszenves egyéniség volt. i t t szü-
letett közöttünk, a mi vérünkből. Ifjú  tanuló éveitől 
kezdve mindvégig a lelkiismeretes kötelességteljesí-
tés és vasszorgalom példaképe volt. Sokat tanult, 
sokat fáradozott  és mindig csak az életért, a% egyre 
nehezedő megélhetésért. 

Kiválóan végzett tanulmányai után a birói pályán 
gyorsan haladt. Szerették és megbecsülték megbíz-
hatóságáért, határtalau munkabírásáért és példás kö-
telességtől jesitéseért. 

A legfiatalabb  korban al ügyész, majd rövidesen 
biró lett, legutóbb pedig tjzacsvay Imre táblabíró 
távozása után a csíkszeredai járásbíróság vezetésével 
bízták meg. 

A munka iránti határtalan szeretete nemcsak 
bírói pályáján, hanem a társadalomban is önzetlenül, 
lépten-nyomon megnyilatkozott. Kgész serege a tár-
sadalmi egyesületeknek és intézményeknek vette 
igéuybe munkásságát, kit nem a díszes tisztségért 
valasztóttak meg különböző pozíciókba, hanem lelkes 
és fáradhatatlan  munkájáért. A kaszinó, a kereske-
dők köre, a dalárda, a korcsolya-egylet és számtalan 
más társadalmi egyesület sokai köszönhet Veress Ár-
pád agilitásának es fáradozásainak,  ki életében elis-
merésre se számitott s abból nem is sokat kapott. 

A társadalom puiitán jellemeért és becsű letes-
ségeért szerette és megbecsülte. Halála nagy vesz-
tesége az igazságszolgáltatásnak és társadalomnak 
egyaránt. 

A román impérium kitorjesztése óta nem volt 
hiyatalban, mert esküje alól leioldva uein lévén, es-
küjével és lelkiismeretével ellenkező esküt nem volt 
hajlandó tenni. 

Vagyonual nem rendelkezvén, küzdött ö is a ke-
nyérért, ahogyan lehetett. Legutóbb a vármegyei 
magánjavak megbízásából a gyergyószentmiklósi te-
lekkönyvi hivatalhoz utazott, hogy a magánjavak 
ruszeru szükséges telekkönyvi adatokat beszerezze. 
.Munkája elvégeztével a nagy melegben a szállodába 
uient, hol a szobájában rövid idő múlva összeesett 
etiszivszélhüdésben meghalt. 

A halál liire városunkban egy pillanat alatt el-
terjedt és nagy megdöbbenést keltett. Különösen 
súlyos csapás családjára, feleségére  szül. Loyczel 
Ivánkára és két serdülő leányára, kik iráni a leg-
mélyebb őszinte részvét nyilvánul meg. 

Veress Árpád halálát ezenkívül édesanyja, özv. 
Veress Lajosné és fivére,  Veress Domokos gyászolják. 

A gyász jeléül a Kereskedők Köre és Kaszinó 
gyászlobogót tettek ki épületeikre. 

Temetése folyó  hó 23-án a helybeli temetőben 
városunk közönségének igen nagy részvétele mollett 
uient végbe. 

1920. Augusztus havában újból 
megjelenik 

Gyergyo egyetlen sajtóorganuma 
A „CSIKVÁRMEGYE" 

G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s o n . 

Az Uz- és Veresvizi erdők ügye. 
A következő sorokat vettük: 

Nagyon tisztelt Szerkesztő Uram! 
Bár multi cikkemben az Uz- és Veresvizi erdők 

ügyét a magam részéről befejezettnek  nyilvánítottam, 
a magánjavak igazgatójának egyenesen hozzám Inté-
zett kérdésére, még egyszer ndvarias kötelességem-
nek tartom válaszolni, miért is alábbi soraimnak le-
gyen szives 1>. lapjában utoljára egy kis helyet szo-
rítani. 

Hogy a magánjavak igazgatója visszaéléseket 
követ-e cl, vagy sein s hogy vannak-e neki speciális 
anyagi érdekei a közügyek mellett s hogy azok mi-
képpeu nyernek kielégítést, azt én igazán nem tud-
hatom s ehhez nekem különben sincs semmi közöm.. . 
Mivel írásaimban ilyet róla nem állítottam, erre 
nézve neki aljs/.olutc semmiféle  felelettel  nem is 
tartozom. 

Vegye tudomásul igazgató ur, hogygyanusi tani 
senkit sem szoktam, de az igazságot meg merem 
mondani miudeukiuek, ha ezt provokálják. . . Így 
mondottam meg Önnek is, hogy az Ün és a cég 
kötötte egyezség a magánjavakra nézve igenis káros 
s mikor On a tények valódi ismerete után is annak 
a védelmére kell s minden áron, ha kell erőszakkal 
is redukálni akarja a magánjavakat jogosan meg-
illető kártérítési összeget s amikor kifejezetten  expo-
nálja magát a cég érdekében, akkor nem képviseli 
méltóan a magánjavak érdekeit, fűzeket  mondottam 
Önről írásaimban s állitásaimr.t csak is ismételhetem. 

A:ít azonban, hogy ez miért vau igy, ne tőlem 
kérdezze igazgató ur, mert erről ön tartozik számot 
adui, nem ugyan nekem, de a vármegye közönségé-
nek s hígyje el, hogy azt majd meg is fogják  kér-
deni Öntől. 

Ne vegye lőleiu túlságosan rossz néven azt sem, 
ha nem méltatom is kellő figyelemre  ama btugó eről-
ködéseit, amelylyel eme közügyet minden áron a 
személyeskedés terére szeretné tere lni . . . 

Maradjunk csak szigorúan a tárgy mellet t . . . 
Amit Önről mondottam, az az én egyéni véle-

ményem s ha nem tartom Ont alkalmasnak arTa, 
hogy a magánjavakat igazgassa, azért, éppen ugy 
nem szabad megharagudnia, amint én sem harag-
szom, amiért Öu engem nem tart megfelelő  szakér-
tőnek ugyancsak a magánjavak részére . . . 

Azt hiszem ezzel quittek is vagyunk. . . 
Elégtétel szerzési módjától pedig nem igen félek 

igazgató ur . . . Állításaimnak igazságát minden idő-
ben es minden fórum  előtt igazolni tudom. . . önnek 
vagy esetleges bérenceinek tettleges bántalmazásától 
s utcai inzultusaitól pedig meg fognak  védeni a 
közbiztonsági és karhatalmi tényezők, amelyeknek, 
az ilyenek megakadályozására és példás megtorlá-
sára meg vannak a megfelelő,  nagyon jól bevált éa 
hathatós ellenszereik s amelyeknek az Ön hős fenye-
getőzéseit ezutou is bátor vagyok szives figyelmükbe 
a jánlani . . 

Többszörösen megismételt szívességiért fogadja 
nagyon tisztelt Szerkesztő Uram ezúttal ls hálás 
köszönetemet. 

Sztankó Zoltán, erdőmérnOk. 

A hadikölcsön és a korona beváltása. 
Connerth és Brandsch szász képviselők a korona 

és a hadikölcsönök beváltását hozták szóba a román 
knmarában. 

Take Ionescu ideiglenes pénzügyminiszter kije-
lentette, hogy a korona beváltása a valóságban sok-
kal kedvezőbb lesz Nagyromániában, mint a többi 
érdekelt országokban. Szerbiában egy dinárért négy 
koronát vettek, Ausztriában és Magyarországén nem 
kisebb arányban zuhant a korona értéke. Erdélyben 
a korona értéke a lei-hez 1:8. A rövidesen bekövet-
kező beváltás során a lakosság inkább nyerni, mint 
veszíteni fog  a monarchiából alakult uj államokhoie 
viszonyitva. A hadikölcsönkötvényekre kijelentette, 
hogy jogtalan és lehetetlen kívánság a volt monar-
chia területéből alakult államoktól, Romániától, Len-
gyelországtól, Csehszlovákiától, Szerbiától megköve-
telni azon háborús kiadások megtérítését, melyek 
ezen országok további leigázására szolgáltak. A béke-
konferencia  idevonatkozó első határozatai ellen az 
érdekelt államok a leghatározottabban állást foglal-
tak és sikertllt azt megváltoztatni. NagyromanU 
•semmiféle  kötelezettséget sem vett magára ezt Ille-
tőleg. Ezeknek a miniszteri kijelentéseknek Erdély 
lakossága egy cseppet sem örvend, Erdély állam-
vagyona és gazdagsága elegendő ellenérték arra, h< 
a korona és hadlkölosOn udvirtéke szerint bevált 
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Hirek fürdőinkről. 
Csikszereda, julius 23. 

Csikvármegye ÍUrdői Erdélyben a legelső kelyen 
állottak. Sajnos, a háború rettenetes sok kárt tett, 
amit évek erős munkája és nagy tőkéje lesz képes 
csak pótolni. 

Itt van Borszék, melynek lürdőjét messze idc-

f é n b ő l m é g a z a n g o l o k é s f r a n c i á k  i s f e l k e r e s t e k , 
i z e v i l á g b i r ü , m é g A m e r i k á b a n i s f o g y a s z t á s  t á r g y á t 

k é p e z t e . M a e l h a g y a t o t t , k i f o s z t o t t ,  t ö n k r e t e t t . 
A bérlő perben van a tulajdonos Ditró és Vár-

hegy közbirtokosságaival. A bérlő Pesten székel, a 
per pihen, nem lehet befejezni.  Ily körülmények kö-
zött a fürdő  sorsét is későbbre kellett halasztuni, 
mert a per befejezése  előtt véglegesen nem lehet 
sorsa felől  dönteni. 

A közbirtokosság átmenetileg megbízta dr. Csibi 
Andor gyergyószentmiklósi városi tanácsost, hogy a 
fürdőn  a legszükségesebb javításokat eszközölje és a 
lUrdőt nyissa meg. Dr. Csibi már elvégezte a reá bí-
zott nagy munkát és ma a fürdő,  ha sok kívánni 
valót hogy is fenn,  a közönség rendelkezésére áll. A 
vendégeknek csupán ágyneműt kell magukkal vinni. 

Tusnádfürdő  annyival jobb helyzetben van, hogy 
bár a háború ott is igen sokat pusztított és hatalmas 
kurszalonja leégett, ami a fürdőre  a legnagyobb csa-
pás volt, ma mégis ezer fiirdővendége  van és a lür-
dői élet már kezdettől fogva  igen élénk. A villatulaj-
donosok villáikat rendbehozták, a Három-huszár pe-
dig pótolja a kurszalont. Szombaton tartja a lürdö-
igazgatóság az Anna-bált, melyre a szomszéd várme-
gyékből és innen is sokan készülnek. Zathlukál fürdő-
igazgató mindent megtett a vendégek kényelmére, 
amit a jelen viszonyok között megtehetett. 

A kászonjakabfalvi  fürdő  az idén nem nyílt meg. 
A fürdőt  alaposan renoválni kell ós ez a jövő évre 
maradt. A hires kászoni ásványvíz azonban forgalom-
ban van, csupán az volna kívánatos, hogy a forga-
lombahozalal legalább a régi mennyiségig lejlesztes-
sék, mert a jelenlegi produkció igen csekély a nagy 
szükséglettel szemben. 

A zsögödi és csíkszeredai lürdők a közlekedési 
eszközök hiánya dacára már kora tavasztól kezdve 
igen élénkek és állandó látogatotságuak örvendenek. 

Az 1800 méter magasan fekvő  hargitai-fürdő  szin-
tén át van adva a forgalomnak  és vendégekkel lele 
van. — A kedvezőtlen idő most már igen jóra for-
dult, ami meglátszik a fürdők  élénk látogatottságán. 

£ 0 ér alatt mindenki valaszüat, hop melyik 
állam pol&árává kíván lenni? 

Érdekességek a magyar békeszerződésben. 
A magyar békeszerződés érdekességei kö-

zül különösen figyelmet  érdemel az alábbi rész-
let, melyet a „Kűrit" jelentése után itt adunk. 
K békepontok szerint mindenki szabadon válasz-
hat arra nézve, hogy milyen állampolgár akar 
lenni. 

61. §. 
Mindazon személyek, akik oly területen bír-

nak illetőséggel, amely korábban az egykori 
osztrák-magyar monarchia területéhez tartozott, 
teljeB joggal és a magyar állampolgárság kizá-
rásával, annai az államnak az állampolgársá-
gát kapják meg, amely a kérdéses terüle-
ten a felségjogot  (szuverenitást) gyakorolja. 

63. §. 
A 18 éven felüli  személyek, akik magyar 

állampolgárságukat elvesztik és a 61. §. sze-
rint nyernek teljes jogú uj állampolgárságot, 
jogosultak jelen szerződés hatálybalépésétől 
számitott egy évi időtartamon belül afelől  dön-
teni, vájjon ahhoz az államhoz akarnnk-e tar 
tozni, amelyben honossággal bírtak, mielőtt ille 
tőségüket az átruházott területen megszerezték. 

A férj  választása kiterjed nejére, u szülőké 
a 18 éven felüli*  gyermekekre. 

Azok a Bzemélyek, akik a választás fenti 
jogát gyakorolták: a választást követő 12 hó-
napon belül abba az államba tartoznak áttenni 
lakóhelyüket, amelyhez tartozni akarnak. 

Jogukban áll megtartani ingatlanaikat a 
másik állam területén, amelyben a választásu-
kat megelőzően laktak. 

Magukkal vihetik bármiuéven nevezendő 
ingó vagyonukat. Ezek sem kilépési sem belé-
pési dijakkal vagy illetékekkel nem terhelhetők, 

67. §. 
Az egykori osztrák-magyar monarchia terü-

letének egyetlen lakosát sem lehet akár 1919. 
Julius 2-ától az ezen területek szuverenitásának 
végleges elrendezéseig tanúsított politikai ma-
gatartása miatt, akár állami hovatartozÓBágá-
nak (állampolgárságának) jelen szerződés alap 
ján̂  való Bzabályozása miatt zavarni, vagy zak-

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Székely méhész. 

E cimen Gál Imre székelyudvarhelyi méhé-
szeti felügyelő  szerkesztésében most jelent meg 
egy kitűnő méhészgazdasági szaklap, melyet 
eddig egész Erdély móhészgazdái a legnagyobb 
mértékben nélkülöztek. 

A lap első száma gazdag tartalommal je-
lent meg. Cikkei a méhészgazdák irányítását 
és szakoktatását szolgálják olyan magas szín-
vonalon, amely virágzó niéhészettinknbk becsü-
letére válik. 

Gál Imrét vármegyénk közönsége istnen. 
Rendkívüli agilitása, kezdeményező és szervező 
képessége, páratlan szakképzetsége és a leg-
szélesebbkörü gyakorlati ismeretei, valamint 
kiváló érzéke a közszompontok iránt, fajának 
szeretete és a székelyföld  gazdasági megerő-
södése mind olyan jellemvonások és célok, 
melyek teljes biztosítékot nyújtanak arra nézve, 
hogy egyetértéssel és támogatással a székely 
föld  méhészete raiharahb eléri a nyugat-euró-
pai szinvonalat. 

Nagyon komoly kéréssel fordulunk  Csik-
vármegye méhészeihez. Fizessenek elő gyor-
san a Székelv Méhészre, mely első számát 
Dálnoki Pál Lajos alnósófalvai  ref.  lelkész egy 
nobilis gesztusának köszönheti. A szaklap elő-
fizetési  ára egv évre 80 korona, félévre  40 
korona, negyedévre 'JO korona. Megjelenik 
minden hónap elsején, két ívnyi terjedelemben. 
A jutányosán megállapított előfizetési  dij pos-
tán beküldhető Gál Imre címére Székelyudvar-
helyre, de elfogadja,  nyugtázza és továbbítja 
dr. Elthes Gyula méhészegyleti elnök is Csík-
szeredán (Mikó-ulca 17. b.) 

Amint már megírtuk, (iái Imre és a szé-
kelyföldi  méhész egyleti elnökök kezdeménye-
zésére most van alakulóban egy tökeerős mé-
hészeti szövetkezet megalakulása is, melynek 
támogatása minden méhész részéről a legele-
mibb kötelesség. A szövetkezet székhelye Ud-
varhelyen, fiókjai  a székelyföld  városokban 
lesznek. Hivatva lesz kaptárokat, kasokat, mü 
lépeket és minden méhészeti segédeszközt elő-
állítani, amely eszközökben ma óriási hiány 
van s ha nem akarjuk katasztropha elé állí-
tani méhészetünket, magunk kell a leggyorsab-
ban pótolnunk a hiányokat. Egy részjegy 200 
korona, mely már most teljesen befizetendő, 
vagy, Gál Imr méhészeti felügyelőhöz,  vagy 
dr. Elthes Gyula méhész-egyleti einökhöz. Az 
alakuló gyűlés az idő rövidsége miatt augusz-
tus 3-áról augusztus hó 20-ára halasztatott el, 
melyen vármegyénkből is többen résztveszuek. 
Részjegyzések ezideig okvetlenül teljesitendők. 
Siessen tehát mindenki ugy a lap előfizetésé-
vel, mint a részjegyzéssel, mert nyomatékosan 
hangsúlyozzuk, hogy anyagi támogatás nélkül 
szaklapunk nem jelenhetik meg és szövetkeze-
lünk nem létesülhet s ha majd jön a Bzükség 
let és azt oem tudjuk kielégíteni, minden mé-
hész vessen magára. 

A szövetkezet a legszolidabb alapon mű-
ködik és a legmegbízhatóbb eszközöket fogja 
szállítani. Vezeti és ellenőrzi (iái Imre, kinek 
már eddig is igen sokat éa jót köszönhetünk. 

Akik augusztus hó 20-án Udvarhelyre az 
alakuló gyűlésre el akarnak jönni, az egylet 
elnökségnél, vagy Biró József  egyleti pénztár-
noknál bejelenthetik. 

S Z I N H Á Z. 
Ismét elmúlt egy szinliá/.i hét s ürömmel tapasz-

taltuk, hogy ugy rendezésben, mim előadásban sike-
rültebbek voltuk, mini a megelőző két hét estéin. A 
titkárság változatos műsort állitolt össze Nebánts 
virág, Stambul rózsája, lglói diákok, Falu rossza, A/. 
ezred apja, Tul a nagy krivánon, Lili, Lili bárónő, 
egytől-egyig a legjobb opcreltetk ós népszínművek 
közül valók. 

Az előadások általában sikerülteknek mondhatók, 
eltekintve néhány olyan hibájuktól, melyeken a sze-
replők ugy sem tudtak volua segiteni, mert azok in-
kább technikai jellegűek voltak. 

A Falu rossza uj díszletekkel került színre. A 
szereplők auimóval és ötletesen játszottak. „Intim 
est. Csak felnőtteknek"  kettős védjegygyel ellátott Az 
ezred apja jó volt, de még jobb lett volna, ha Mo-
nézi és Durient francia  urak által kellően dekoltált 
pikantériát a szereplők nem vetkeztették volna még 
jobban le, mert igy csak hatásából veszített. 

Tul a nagy Krivánon operette — az erdélyi szín-
házak idei divatdarabja — egyike volt a hét legsike-
rültebb előadása. Az előadást telt ház nézte végig 
teljes megelégedéssel. Beméljük még fogjak  • ked-

ves darabot közelebbről viszontlátni. Az est külön-
ben Takács Antalnak — a társulat közkedyetségben 
álló operette bonvivantjának — ünneplésében 1'olyi 
le. Takács teljes mértékben megérdemelte a közön 
ség figyelmességét,  mely anncl értékesebb, mert nem 
merő udvariasságból történt — a szeretet megnyilat 
kozása volt. A darabban előforduló  mulató jelenet-
nél Miczi Miska zenekara játszott. Zenéje mellett jól 
mulattak nemcsak a színpadon, hanem a nézőtéren is. 

Szerdán a bájos zenéjü Lili-t adták, csütörtökön 
pedig Lili bárónő operette repzije vonzott szép kö-
zönséget. Sokat vártunk ettől az estétől s a lálotluk 
után elmondhatjuk, hogy e várakozásnak teljesen meg 
is felelt.  A társulat kitett magáért. Elsőrendű, Ízlé-
ses díszletekkel, jó rendezésben kerüli színre. Hu 
zene megfelelőbb  lett volua, teljesen kifogástalannuk 
mondhatnók. Egy pianino nem képes helyettesíteni 
uz operetteknél nélkülözhetetlen zenekart — no de 
ezen felesleges  is keseregni, inert a társulatnak zene 
kart beállítani nem áll módjában, a közönség is be-
látja ezt ós e hibát, mely minden operette előadáson 
előfordul,  megbocsátja. 

A népszerű Fejér pár és Takács elsőrendű jálóka 
biztositositották a darab sikeréi. Pénteken a közön-
ségnek ismét módjában állott gyönyörködni az idény 
legjobb operettjében. 

Vasárnap a Betyár kendője, hétlőn Duktor ui 
kedden Zsuzsi kisasszony, szerdán pedig a Vurá/.s 
keringő kerülnek előudásru. Ez a jövu In'ti inüsoinat 
első iele. Az eddig látottak után kellemi'» estéim: 
számíthatunk. 

KÜLÖN FELÉK. 
- - Munkaadók figyelmébe.  A tuunkás 

biztosító pénztár miutaja szerinti bérüzeter-i 
jegyzék kötve és kötetlen ,á!lapotbau kapható 
Csíkszeredán Vákár papirüzleteben. 

A tisztviselők memoranduma. A, 
erdélyi magyar tisztviselők képviseletebeu a 
tisztviselői szövetség elnöksége, Dózsa tabla 
biró, dr. Nemes Ferenc és dr. Vávadi Aurel 
memorandumot nyújtottak át Mihályi Tivadar 
nak, a kolozsvári felszámoló  bizottság elnöké-
nek, melyben az eskü letételének és a rouiau 
nyelv elsajátításának kitolását kérik, egyben 
kiváló jogérzékkel felfúj  tik azokat a jogos ki 
vánalmakat, melyek a visszaveendő tisztvise-
lők érdekeit vannak hivatva kielégíteni. La 
punk szűk terjedelme miatt sajnálatunkra nem 
közölhetjük a memorandum szövegét, azt azon-
ban jelezhetjük, hogy jogászi alapossággal 
megirt munka, amihez hozzátenni való keves 
van. Az eskü határideje julius 29-én jár le, de 
maga Mihályi kijelentette, hogy végrehajtási 
utasítások hianyában képteleu végrehajtani es 
ő maga, ki már Bukarestbe elutazott, fog 
hosszabb haladékot kérni. A tiszlviselő-kerdés 
igy minden valószínűség szerint kölcsönös tár-
gyalások után es leghamarább csak augusztus- -
október hónapokban oldódik meg. Remélhető-
leg mód adatik arra, hogy a tisztviselők össze 
jöhessenek és megtárgyalják álláspontjukat. 

— Halálozások. Suhajda Kalmáuné szül. 
csikbánkfalvi  Madár Inna a kolozsvári klinikán, 
hol műtétet végeztek rajta, váratlanul elhuny t. 
A fiatal  asszony halálát ferje,  Suhajda Kálmán 
volt honvédszázados és két gyermeke, valamint 
kiterjedt rokonság gyászolja. 

— Barcsay Erzsike folyó  hó 21-éu 20 éves 
korában rövid szenvedés után meghalt. El-
hunytnak vakbélgyuladása volt, azonban a be-
tegség már annyira előrehaladott állapotban 
volt, hogy az orvosi műtét már nem segitbe 
tett rajta. A tragikus véget ért liatal leány 
halálát édesatyja, Barcsai Dénes és testvérei, 
Dénes, József,  Imre, Ilonka és Lajoska gyá-
szolják. Temetése folyó  hó 23-án délután 3 
órakor általános részvet mellett ment végbe. 

— Id. Antal Jánosné szül. Deák Aiualia 
julius hó 14-én, 73 éves korában, Szépvizen 
elhunyt. 

— A kársegélyek csalója. Varmegyénk 
ben is sokan ismerték Frink Sáudor volt dicső 
szentmártoni árvaszéki elnököt, ki Széli .ló 
zsef  kormánybiztossága idején a hadikársegé-
lyek megállapításánál itt is működött. A buda-
pesti .Nap" most azt közli, hogy Frink Sándor 
hamis nyugtákkal sok menekült magyar tiszt-
viselő nevére több százezer korona kársegely t 
vett fel  a tuagyar belügyminisztériumból, ami 
ugy derült ki, hogy a repatriált tisztviselők 
ujabb káraegélyekért jelentkeztek. Frinket le 
tartóztatták, ki beismerte bűnét. A vizsgálat 
folyik  annak megállapítása végett, hogy meny-
nyit tesz ki az az összeg, melylyel Friuk u 
magyar államkincstárt megkárosította. 

— A buza ára Aradon. Aradról jelen-
tik, hogy ott a buza árát métermázsánként 200 
K.-ban állapították meg. Ebből jó volna egy 
pár vaggoonal nekünk la. 



30. aiám. C S I K I L A P O K 3-Ik oldáL 
— Kérelem a gazdákhoz. Személyes 

tapasztalatom alapján arról győződtem meg, 
hogy Csikvármegye területén a folyó  évben a 
rozstáblák között az anyarozsnak bőséges ter-
mése van. Mivel a rozsnak gombaképződé-
.sét gyógyászati célokra nagyon keresik s a 
gyógytárak a vérzések csillapítására nélkülöz-
hetetlen kivonatát végtelen nélkülözik, felké-
rem Csikvármegye gazdaközönségét, hogy a 
gyerekek által a lehető legsürgősebben gyűj-
tessék össze s az összegyűjtött mennyiséget 
otthon 4—5 napi szárítás után a csikvármegyei 
méhész-egylethez, Csikszereda, Mikó-utca 17/b) 
szám alatt adják be, hol az átvett mennyiség 
kilóját 250 korona árban azonnal kifizetik. 
Minta a fent  megjelölt beváltási helyen meg-
tekinthető. Gál Imre méhészeti felügyelő. 

- - Uj orgona. Kellemes meglepetésben 
voit a mult vasárnap részük a csikszeredai 
biteknek a róm. kath. templomban. Ekkor 
szólalt meg először az átalakított és kijavított 
orgona. Az egyhá«tanács által kiküldött bizott-
ság kipróbálta és nemcsak azt állapította meg, 
liogy tíoda József  csiktaploczai orgonaépitó-
uiester eleget tett a szerződés feltételeinek, 
de neki a gondos és lelkiismeretes munkáért 
köszönetet szavazott és elhatározta, hogy ót 
az egyházközségek figyelmébe  ajánlja. A javi-
tan mindössze 45<Ji> koronába került. Abban a 
megyében, ahol ilyen jó mester van, nem volna 
szabad rossz orgonának lennie. 

— Színe  János  (Háromszékmegye)  dal-
noki lakós  tulajdonát  képező  egy darab 
középnagyságú  szürke  fejős  tehén elveszett, 
becsületes megtaláló  értesítés  és átvétel 
után illő  jutalomban részesittetik.  1—2 

— Dr Negrea János ügy ved irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium-utca 18. sz. alatt, 
dr. Csedó-féle  házban megnyitotta. •>— 

— Az erdélyi magyar irodalom belyzete. Saj-
nálatos dolog, hogy Erdélyben alig jelenik ínég ujabb 
magyar irodalmi termék. Az év legnagyobb irodalmi 
eseménye az Ellenzék jubiláris naptára volt, amely 
nem egy egyszerű évhez kötött kalendariuni, hanem 
állandó irodalmi értékil könyv, tienne nem a naptár-
rész a leglényegesebb, hanem az a sok értékes és 
érdekes irodalmi, művészeti és tudományos tartalom, 
amely őumagábau is százhatvan oldalt tesz ki. Az 
Ellenzék, az erdélyi magyar kultura leghatalmasabb 
szószólója, minden áldozatával és erejével arra törek-
szik, hogy terjessze és crósitse a magyar kultúrát. 
Ezért mindenkinek ingyen megküldi az Ellenzék 
jubiláris naptárát, aki legalább egy hónapra előfizet. 
A naptár olyan értékes munka, hogy azért egyma-
gában is érdemes előfizetni. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik boldogult férjem  hirtelen 

halála alkalmából részvétükkel fájdalmamat 
enyhíteni szívesek voltak, fogadják  legőszintébb 
köszönetemet. 

Csikszereda, 1920. évi julius hó 24-én. 
Ózv. Veress  Arpádné. 

A román katonai paranoBnokság rendeletére 
közöljük: 

I ^ T á s o l a t . 
A Budapesten megjelenő „Nem, nem, soha" cimii 

lap tolyó évi május hó 31 -i 15 számában azt irjn, 
Logy a' román csapatok Máramarossziget és N'agy-
szőllős vidékéről rendetlenül vonulnak vissza. A ka-
tonák nem engedelmeskednek, a parancsokat nem tel-
jesitik és mindenütt fosztogatnak,  ahonnan kivonul-
nak. A nyugati hadsereg parancsnoka a leghatáro-
zottabban megcáfolja  a „Nem, nem, soha" által köz-
tudomású célzattal közölt ezen valótlanságot, amely-
nek célja csupán az, bogy kolportálja csapatainknak a 
békeszerződés rendelkezései értelmében történt vissza-
vonását Máramarosból. A román hadsereg az érde-
keinkkel ellenkező ezen rendelkezések végrehajtásá-
ban is a legteljesebb fegyelmezettséget  mutatja min-
denütt, ahonnan a Csehszlovákiának átengedett terü-
letről kivonulunk, a lakosság virágokkal ós üdvöz-
lésekkel kisér, a visszavonulás maga pedig a legtel-
jesebb rendben történik. Oomandanmentul trupelor 
de Vest 

A nyugati csapatok parancsnokságának íolyó évi 
julins 12-én kelt 33B6—1920. számú értesitéso szerint 
Nikotinnál, Fehértemplomtól 10 kilóméternyire a há-
lái közelében a junius_ 23-ára virradó éjjelen a 3. 
határőrezred katonái méglőttek egy Uyiuchic-i lakost, 
umint cz az fir  felszóUtasára  meg nem állva át akart 
menni a batáron. Ilyen esetek sürün előfordulnak 
különösen ott, ahol a lakosoknak a határon innen is 
és tal is lévén földbirtokuk,  kénytelenek a határon 
gyakran átjárni. Hogy pedig hasonló incidensek ne 
történjenek, kérem intézkedésüket, hogy közhirré té-
tessék a legkiterjedtebb módon a sajtó utján, dobo-
lásBal, vagy szószékről, miszerint a határátlépésnél 
a határőrök íölszólitáaára azonnal meg kell állni, mert 
különben kiteszi magát az ember annak, hogy meg-
öTik. Inspector general Administrativ Indescifrabil 

I 

NYÍLT TÉR.*) 
Tisztelettel  értesítem  vevőimet,  hogy 

báró Nopcsa  Elekné  uj aradi  uradalmi  sör-
főzdéjének  csikvármegyei  főraktárát  átvet-
tem. A mai naptól módomban  áll  a t. vevő-
közönséget  az elismert  elsőrendű  sötét 
dupla  maláta bika és világos király 
bika sörrel  mindenkor  kifogyhatatlan 
mennyiségben ellátni  ugv palackokban, 
mint hordókban.  Kiváló  tisztelettel 

Szántó  Ernő,  1-3 

bor-, sör- és szesznagykereskedő. 
Csikszereda,  Városház-utca  4. szám alatt. 

Uj szesz naiy raktár Csíkszeredában. 
Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke 

közönségét tisztelettel értesíteni, hogy Csík-
szeredában, Városház-utca 9. szám (Lukács 
Juliska házában > 

s a © » s ? a t g y k « i @ o k @ i é s t 
nyitottam, hol állandóan a legfinomabb 

@>$ £ © í £ @ g & a s < S t i 
valamint valódi 62%-os kisüstön főtt  szilvó-
riumot és borsepröt. rumot, cognacot és min-
dennemű likőröket, továbbá 

M t f t i ö  e a m a t m £ a f 
u. m.: Som, Rizling, Leányka, szabadon és 
palackozva, a lehető legjutányosabb napi 
áron, nagyban és kicsinyben raktáron tartok. 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását 
kérv-», vagyok kiváló tisztelettel 4—10 

K A R D A M A R I S K A . 
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal t'ele-

Ifisséget  a Szerk. és Kiadó. 

Keresek egy tejest, ki naponkint 
4 liter tejet házhoz szállit. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Egy jó karban levő varrógép és egy „Stiria" 
kötőgép eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Eladó egy 8 lóerős,gőzlokomobil , telje-
sen jó karban. Értekezni lehet Péterfly 
Imre. Csikmadaras. 2—8 

Eladó egy hálószoba berendezés és ebédlő 
kredenc, ruhaszekiények, fogas  és apró 
házi eszközök. Cim a kiadóhivatalban. •> -2 

Frissen szedett f e n y ő s z u r k o t 
minden mennyiségben vásárol Bürger 
Albert gyárainak vegyészeti osztálya 
Marosvásárhely. 1—3 

Három vagy négy, jó családból való fiu,  hen-
tes és mészáros tanulónak azonnal 
felvétetik,  Kovács Rudolf  hentesáru üz-
letében, Kézdivásárhely. 2—3 

t & Á H Í © © E © t . J 
ş FOGORVOS J 
ş Rendel naponta délután 2—6 óráig. ^ 
ş Csíkszereda, Mikó-utca 34. szám ^ 

Házaknál ruha- és fehérnemüek  varrá-
sát elvallalom. Cim: Erzsébet-u. 6. sz. 

1—a 

Báró Nopcsa Elekné ujaratli uradalmi 
sörfőzdéjének  csikmegyei főraktárosa 

SZÁNTÓ ERNŐ, 
bor-, sör- ós szesznagykereskedő 

Csikszereda, Városház-utca 4. sz. a. 
ajánlja naponta friss  töltésű j>alack és min-
den nagyságú hordós elismert elsőrendű 

sötét dupla maláta Bika és 
világos Király Bika söreit. 

Viszonteladóknak árengedmény! 
Helyben házhoz szállítva. 1—13 

Eladók átköltözködés miatt, olcsó áron, kü-
lönféle  ruhanemüek, konyhabutorda-
rabok, képkeretek, ingaóraszekrény, Btb. 
Cim a kiadóhivatalban. 

159-1920. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

Delne közBég közbirtokossága eladja Delne 
községházánál 1920. év i augusztus hó 23-án 
délelőtt 10 orakor kezdődő árverésen a 
Csikvármegye Csomortán községe II. határá-
ban levő Dobra, Nylrénk nevü erdejének terü-
letén a 248/1916. kgb. alb. határozattal kihasz-
nálásra engedélyezett veszendő faállományát. 

Az erdő területe a Szépviz Kóstelek or-
szágúttól 25 kilóméter, a gyimesi vasúti állo-
másától pedig 25 kilóméter távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  tör-
zsenként bemérés szerint mintegy 7234 drb 
11303 m> bruttó és mintegy 9680 m1 nettó 
fenyőfatömeg.  — Ezenkívül utólagos bemérés 
szerint kitermelendő mintegy 3000 m9 Bzéldön-
tött fenyő  törzs, melynek kikiáltási ára m'-kint 
30 korona. 

A veszendő fa  kikiáltási ára 580.800 kor. 
bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/o-a, kereken 
60000 korona. Kihasználás időtartama 2 év. 

Az árverési és szerződési feltételek  az erdő-
birtokos alólirott képviselőjénél, továbbá a csik-
szeredai állami járási erdőgondnokságnál ren-
delkezésre állanak. Az erdőgondnokBágnál meg-
tekinthető a részletes becslési munkálat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szer-
ződési feltételektől  eltérnek, vagy bánatpénzzel 
ellátva nincsenek, figyelembe  nem vétetnek: 
utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnö-
kénél nyújtandók be. — A megajánlott ösBzeg 
számokkal és betűkkel is kiirandó s az aján-
latban kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Delne, 1920, évi julius ho 1-én. 
Birta Károly B. k., 

birt. elnök. 

Eladó egy elegáns, könnyű, uj 
üveges hintó- — Cim a kiadóban. 

140-1920. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikmindszenti közbirtokosság eladja Csik-
mindszent községházánál 1920. év i augusztus 
hó 24-en délelőtt 10 órakor kezdődő árve-
résen a Csikvármegye Csomortán II. rósz. 
községe határában levő Órtelek és Büstös Borda 
nevü erdejében a 47—1916. kg. alb. határo-
zattal kihasználásra engedélyezett veszendő 
faállományát. 

A vágás területe a Csobánosvölgy ország-
úttól 1—2 kilóméter, a csikszentsimoni állo-
mástól pedig 24—28 kilóméter távolban van. 

Az eladáB tárgyát képező faállomány  tör-
zsenkénti bemérés szerint az Őrtelek erdőrész-
ben 3568 drb fenyŐBzálfa  mintegy 2088 m 1 ; a 
Füstösborda erdórészben 893 drb. mintegy 567 
m* nettó fenyőfát  tartalmaz. Ajánlatok a két 
erdórészre külön-külön is tehetők. 

Kikiáltási ár 123173 korona, bánatpénz a 
kikiáltási árnak 10°/o-a, 13000 korona. Kihasz-
nálás időtartama 1 év. Orteleken eladó még 
mintegy 1000 m3 széldöntvény m8-kinti 25 ko-
rona kikiáltási ár és utólagos bemérés mellett. 

Az árverési ÓB szerződési feltételek  az erdő-
birtokos alólirott képviselőjénél, továbbá a CBik-
szeredai járási erdőgondnokságnál rendelkezés-
re állanak, AZ erdőgondnokságnál megtekint-
hető a részletes becslési munkálat is. 

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

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés meg-
kezdése előtt az árverező bizott&ág elnökénél 
nyújtandók be. — A megajánlott összeg szá-
mokkal és betűkkel is kiirandó a az ajánlatban 
kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az árveréBi és 
szerződési feltételeket  teljeBen ismeri éa ma-
gát azoknak aláveti. 

CBikmindBzent, 1920. évi julius hi 1-én. 
Málnáai Gyula 1. k.,* 

kOsb. élnek. 
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Cséplögéptulajdonosok figyelmébe! 
Állandóan raktáron tartunk: 

gépkenő olajat, 
henger olajat, 

to w o t t e t 
SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 

Sepsiszentgyörgyön. 1-8 

171—1920 Eg. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

A CBiklázárfalvi  közbirtokosság eladja Csik-
lázárfalva  községházánál 1920. evi augusz-
tus hó 3-án delelőtt 9 orakor kezdődő 
árverésen a Csikvármegye Csiklázárfalva  kon 
sége határában levó Kosszhógópntak nevű er-
dejének mintegy 10*0 katasztr. hold területén 
1755—1920. kgb. sz. a. kihasználásra engedé-
lyezett fenyőfaállományát. 

A vágás területe a Tusnád vasútállomástól 
14 kilóméter távolban vau. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  tör-
zsenkénti beméres szerint nettó 18tí(i in* fenyő-
haszonfát  (90°/0 luc, 10°/0 jegenyefenyő)  és 136. 
m1 cserzésre alkalmas kerget tartalmaz. A tör-
zsek száma 1748 drb. 

Kikiáltási ár 62.300 korona, bánatpéuz a 
kikiáltási árnak 10°/,-a. Kihasználás időtartama 
1 óv. 

Az árverési és szerződési feltételek  az erdő-
birtokos alólirott képviselőjénél, továbbá a 
csikszentmártoni állami járási erdögondnoksag-
nál rendelkezésre állanak. Az erdógondnoksag-
ual megtekinthető a reszletes becslesi munka-
lat is. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és 
szerzódesi feltételektől  eltérnek, vagy bánat-
pénzzel ellátva nincsenek, figyelembe  nem vé-
tetnek ; utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

írásbeli zart ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság ülnö-
kénei nyújtandók be. — A megajanlott Összeg 
számokkal ós betűkkel is kiírandó s az aján-
latban kifejezendő  az, hogy ajanlattevo az ár-
verési és szerződési feltetelekel  teljesen ismeri 
és magát azoknak aiaveli. 

C'Biklázárfalva,  1912. evi julius hó 13-an. 
Virág József, 

közb. elúuk. 

IUT SÖR NAGY R AKT AR! 
Csíkszeredában, Vár- (Mikó)-utca 22. szám alatt 

11934. sz. VI-920. 
, Hirdetmény. 

A pénzügyigazgatásán közhirré teszi, hogy 
a pénzügyminisztérium kolozsvári áliamtiikar-
sága, a belügyi államtitkársággal egyetértve, 
folyó  évi junius hó 30 án kelt 10557 1920. 
sec IV. számú rendeletével Csikszereda varos-
nak a városi tanács mult évi december 13-iki 
ülésében hozott 2055—1919. számú határozata 
alapján mult év december hó 15-ike óta kor-
mányhatósági jóváhagyás nélkül eszközöli vá-
rosi fogyasztási  pótadó szedését a hivatalos 
közlönyben folyó  évi március hó 21-en megje-
lent törvény értelmében mint törvénytelen pót-
adózást véglegesen beszüntette. 

Arra nézve, bogy a város által jogtalanul 
beszedett pót»dók elszámolása miképpen tör-
ténjék, még nem határozott az államtitkárság 

Csíkszereda, lí/20. évi julius hó 13 án. 
Pénzügyigazgatóság. 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre fs  t e k i n t s e xxieg-

S Z É K E L Y E8 R É T I 
Erdélyrészi Bútorgyár H.-Tarsa 
ság hatalmas szépen berendezett 

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb és 
egéBz finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. i7— 

I 
• 

I 
I 

s o r 
nyitottam, hol naponkint legfinomabb  friss  töltésű palack 

és hordós sört raktáron tartok. — Tisztelettel mi 
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Faeladási hirdetmény. 
E7JT3 

Mindennemű ruhákat, fonal,  plüs. selyem 
f e s t é s é t , 

báli toilett, paplan, függöny  es kézimunka 
tisztító gyüjtődemet megnyitottam 

T a r s a i S a . n d . o r 
divatáru-üzletében Csikszereda, Főtér. 

O y á r é s f ő ü j z l e t  B r a s s ó 

(jsiokrák-utra 2. sz. (a volt. 
:>-28 

l'U üork j-gyárban). 

H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
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Vau szerencsém Csikszereda és vidéke kö-
zönségét értesíteni, hogy a 

E g i t e i - í ü í á e t 
huzamosabb időre bórbeve t te rn , hol a la-
kásokat jókarba lio/.tam. .Mai naplói lieten-
kéul kétszer és pedig csütörtök és vuMirnap 
reggel G órakor két fuvar  a közönség ren-
delkezésére áll. Érdeklődök Hajdú András 
csíkszeredai lakásán közöljék az utazni szán-
dékozók szárnál. Ltkás. jó konyha és kiiünó 
küküllőmenti borokról valamint, cigányzené-
ről gondoskodtam. Agynemiit a liuzamosubl. 
időig fürdőző  közönség magával kell hozzon. 

Szives pártfogást  kér, tisztelettel 

ţ j Hajdú András, fürdőbérlő. 

» 
& » 
H » 
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A sepsiszentgyörgyi áll. erdóhivatul 10 920. 
számú engedélye alapján Háromszék vurrnegyt-
Kezdi kővár község határán fekvő  „Buruczlim" 
és „Keresztes" nevü erdőin faál  omanyát mely 
szakértőileg becsülve 994 tru! tölgy műfa  es 
1909 tin3 vegyes tűzifa  (bükk, tölgy, gyertyán 
és uyir) 1920. év i augusztus ho 9-en díel 
előtt 9 oratól Kezdikövár községházánál 
tartandó zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött 
nyilvános szóbeli árverésen eladom a legtöbbel 
igerönek. 

1. Kikiáltási áry.283.Ö20 korona. 
2. Bánatpénz 24 000 korona. 
ii. Kihasználási határidő 2 (kettő) év s aí 

erdó a községtől 4—5 klm.-re a legközelebbi 
vasúti állomástól Kézdiszentlélektól S —10 kilo-
méterre fekszik. 

4. Bővebb felvilágosítást  ad alólirott erdő-
tulajdonos es Kezdikővár község elöljárósága. 

Alsócseruátou, 1920. évi juiius hó II) eu. 
Damokos Denes, 

1—l erdőbirtokos. 

Fenyőfa  l é c h u l l a d é k (cándra) 
házhoz szállítva fuvaronként 
200 korona. Rendelés és fize-
tés Vákár könykereskedésé 
ben eszközlendő. 

I 
I I 

Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébel 
Van szerencsém a vásárló közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Városház utca 4. szám alatt állandóan raktáron tartok 

szavatolt 96°-os finomított  szeszt, az összes rum és legkiválóbb likörfélé-
ket, valamint kisüstön főzött  szilvórium-, borseprö-. törköly- és cognacot 

a legfinomabb minőségben hegyaljai borokat. 
Báró Nopcsa Elekné uradalmi sörfőzdéjének  Ujarad, Csikmegyei főraktára. 
Viszonteladóknak a legolcsóbb napi árakon számítva árengedménnyel. 

Szives pártfogást  kérve, maradok tisztelettel i l ^ 
S z á n t ó E r a a . ő , Z ^ S Z Z 

(. sikszereda r t. varos korhillau imlméiéséiiak üzletvezetője 

C s í k s z e r e d a , Városház utca 4. szám (Regi postaépület). 

I 
I I 

_ r ERTESITES ^ ' ^ z e r e d a ^ v i t , « k e n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g é t t i s z t e l e t t e l 
1 «-rtefitjük,  miszerint Rakoczy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET N í I T O T T Ü N K . 
i e a l r t á , x o x i t a r t v m l E : Kouyhaedéuyeket. fürdőkádakat  és takaróktüz 
helyeket, K é s z í t e n i e M i e g r r e n . < i @ i é s r e épület bádogos tuunkákat, 
fürdőberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarók-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellott pontosan eszközlünk. 

Kérve a uagyérdemü közöuség szives pártfogását,  teljes tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 

Mywutott Vákár könyvnyomdájában, Csíkszeredában. Caumt: Cob—Iţi», 




