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Városi önkormányzat. 
Csíkszereda, augusztus fi. 

A rotnán impérium átvétele után a kor-
mányzótanács felfüggesztette  az önkormány-
zati testületek autonómiáját. A hivatalos lap-
ban megjelent rendelet e nem éppen demokra-
tikus iutézkedése azt adta okul, hogy az álta-
lános választójog megalkotása küszöbön van. 
Amint tudjuk, azóta az általáuos választójogot 
törvénybe iktatták, de a felfüggesztő  rfndel-
kttzést elfelejtették  visszavonni. 

Csikszereda és Gyergyószentmiklós váro-
sokban a képviselőtestületek jogkörét a városi 
tanácsok töltik be. Nem irigyeljük, mert nem 
lehet kellemes nekik sem a városokat érdeklő 
nagyhorderejű ügyekben dönteni és intézkedni. 

A városok háztartása és adminisztrációja 
•agy körültekintést, érett megfontolást  és su-
iyos felelősséget  kiván meg, melyuél a képvi-
selőtestület ellenőrzése és minden irányú gya-
korlati tapasztalata a közre kiválóan érvé 
•yesült. 

Ma körülbelül az az állapo', hogy a bőví-
tett munkakörben a városi tanácsok alig men-
tek tovább régi végrehajtó hatáskörüknél. Bi-
zonyára nem is nagyon törekedtek erre a 
súlyos felelősség  miatt sem. Ettől eltekintve, 
a folyton  változó tisztviselők nem rendelkez-
vén kellő gyakorlattal, nem ismerik a városok 
szívverését, közszükségleteit, óhajait és pana-
szait. Képviselőtestület nélkül nem mernek 
semmit kezdeményezni, mert nincs ellenőrző 
forum,  mely esetleg helyre nem hozható intéz-
kedéseiket, alkotásaikat fedje.  Elegendő példa 
erre, hogy Fiorea, a volt polgármester kép-
viselőtestület hiányában a csíkszeredai városi 
korcsmát is csak ugy merte egy évre haszon-
bérbeadó, hogy előbb egy pár tekintélyes vá-
rosi polgárt magához kéretett és azok véle-
ményét előzetesen kikérte. 

A magyar közigazgatásnak lehettek és vol-
tak hibái, a mostani közigazgatás azonban igen 
sok helyen a kapkodás, tájékozatlanság és kor 
rupció képét mulatja. Hogy ez igy van, azt 
maga Michalache, volt miniszter, a parasztpárt 
vezére a napokban állapította meg a bukaresti 
parlamentben, mikor azt a kijelentést tette: 
.Az erdélyi nép jobban kedvelte a magyar 
közigazgatást, mint a mostanit". 

Ha ez igy van, akkor első teendő volna 
minden vonalon leoldani azokat a béklyókat, 
melyek a tiszta,  gyors és olcsó közigazgatás 
megvalósítását akadályozzák. 

Vármegyénk két városa közül főleg  Csik-
szereda a háború alatt különösen sokat szen 
vedett. Számtalan sürgős teendő volna, bogy 
a városban újra lüktető egészséges élet indul-
jon meg s most, a nagy pusztítás után, végre 
valahára az újjáépítésből és modern városren-
dezésből is legyen valami. Erre természetesen 
gondolni sem lehet képviselőtestület nélkül. 
Nem is történt Bemmi az autonomia felfüg-
gesztése óta és nem fog  történni ezután sem, 
mig a képviselőtestület újból fel  nem veszi 
működését. 

Az újjáépítés és városrendezésen kivül le-
gyen elég rámutatnunk arra, hogy az eltelt 
idő alatt mennyit kellett szenvednünk a köz-
élelmezési mizériák miatt. A város vezetősé-
gében, amint e sorok irója előtt a volt polgár-
mester nyíltan beismerte, nem volt elég Önálló-
ság arra, hogy saját számlájára egy zsák lisz-

tet vagy egy láda cukrot beszerezzen a város 
lakóssaga részére, mert ez a vármegyei köz-
élelmezési bizottságnak volt fenntartva,  melyet 
kritizálni nem lehetett s amely kizárt minden 
egészséges konkurrenciát. Így jóformán  nem 
kaptunk semmit, csak éheztünk s azt a cse-
kélységet, amihez a mult gazdasági év elején 
jutottunk, hallatlanul méregdrágán kellett meg-
fizetnünk. 

Más városok a múltban és most is minden 
akadály dacára beszerezték és beszerzik szük-
ségleteiket s a lakóssag jelenleg is váltja be 
az elelmezési jegyeket. 

Ezek rendkívül fontos  közügyek. Mi csak 
dióhéjban besz'lünk es mégis láthatja min-
denki, miért kell az autonomiác és képviselő 
testületet égető gyorsan visszaállítani V 

Autonómiát kapnak a székelyei. 
Csíkszereda, augusztus G. 

A bukaresti parlamentben három igen ér-
dekes beszéd hangzott el. Az egyiket a vár-
megyénkben jól ismer* Campeanu Illés csik-
megyei, a másikat Nistor I., a harmadikat 
Batzaria szenátor mondották. 

A rendelkezésünkre álló adatok szerint a 
szenátus mult pénteki ülésén Campeanu Illés 
szenátor, gyergyószentmiklósi gör. kath. espe-
res azt kivanta, bogy a luarostordai és csik 
megyei földosztás  rotnán tisztviselőkre bizas-
sék. A székely varmegyékből kiszakítani óhajtja 
azokut a községeket, meiyeknek lakóssaga 
románajku. (Nem lesz sok. Szerk.j A megyék-
nek a nemzetiségi elv szerinti beosztását kö-
veteli. A székelység közé ékult román közsé-
geknek legyenek ugyanolyau előjogaik, mint 
amilyeneket a békeszerződés a kisebbségek-
nek biztosított. 

Nistor szenátor pedig nem kiván egyebet 
a nemzetiségektől, tninthog\ elismerjek a ro-
mán államot. A szászoknak és székelyek-
nek meglesz az autonómiájuk. 

Batzaria szenátor a békeszerződéssel kap 
csolatban kijelenti, hogy a szerződésnek a 
kisebbségekre vonatkozo része a mii árny-
oldala, ami annak köszönhető, hogy a szö-
vetségesek rosszul voltak informálva  a romá-
nokról. Azt hiszi, hogy a szerződés szomorúan 
sötét lapjával fölösleges  sérelem esett Ro 
mánia méltóságán. 

Ennek a három parlamenti beszédnek egybe-
vetéséből könnyen megállapíthatjuk azt a már 
többször közölt híradásunkat, hogy a széke-
lyeknek autonómiájuk lesz, magyar közigazga-
tással, magyar bíráskodással és magyar köz-
oktatásügygyel. Ugyanezt Goga Oktávián mi-
niszter is több ízben egész világosim kijelen-
tette. Azt is tudjuk, hogy e kedvezményeket 
a székelységnek a béker-zerzőrt ;s biztosítja. 
Campuauu ugy megijed ettől, hogy azt a ke-
vés csikmegyei románt is kisebbségnok óhaj ja 
tekinteni és nekik is váKlmet, vagy mondjuk 
autonomiát követel. 

Ezek után önként felvetődik  Újból a gon-
dolat, hogy miért nc:n közlik a békeszerződés 
hiteles szövegé», melyben jogok és kötelessé 
gek vannak lefektetve  s amelyeket végtére ia 
tudni minden állampolgárnak joga \an, nv rt 
hiszen a vásár az ó bőrükre megy. 11 v i))i!-
vánosságra hozuák, mindjárt iisztau rs or-
Ban meg lehetne oldani sok vaju lj kérdést s 
meg lehqtne szűntetni sok nyomorúságot. 

Hogy Campeanu Csikmegyében a földosz-
tásra román tisztviselőket mi jogon kér, azt 6 
tudja. Mi csak azt tudjuk, hogy Csikmegye 
lakossága csaknem teljeBen magyar s belső 
művelés alatt álló földbirtok  olyan, mely fel-
osztás alá k'M-ü'hetne, kettő sincsen. Ha pedig 
a legelőkre vagy erdőkre gondol, miért kellene 
egy székely megyében éppen románoknak 
végrehajtani a földosztást,  mikor a román ál-
lam ellenőrzése amúgy is túlontúl megvau!? 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A gazda társadalom szervezkedése. 

Az Erdélyi Gazdasági Egylet junius 28-án 
nagyjelentőségű választmányi ülést tartott, a 
melyen elhatározta, hogy kebelében „Agrár" 
szakosztályt létesít. 

E határozat következtében azonnal megala-
kult az „Agrár" szakosztály és ez működését 
meg is kezdte. 

Köztudomásu, hogy a társadalom minden 
rétege szervezve van, csak a gazdatársadalom 
áli ma is szervezetlenül. 

Az bizonyos, hogy a gazdatársadalmat oly 
mervben szervezni, mint pld. az ipari munká-
sokat, ma még lehetetlen. De a mostani szer-
vezetlen állapot tarthatatlan. Ennek hátrányait 
már sokszor tapasztalhatta a gazdaközönség, 
de soha annyira mint most. Amennyiben to-
vábbra is ragaszkodnék a gazdaközönség szer-
vezetlenségéhez, ugy ez jele lenne annak, hogy 
még mindig nem értette meg ennek parancsoló 
szükségességét. 

N'eiu politikai okból, nem osztály, vagy faj 
ellen történik a szervezkedés, hanem tisztán 
önvédelemből, gadasági érdekből. 

A szervezkedés tulajdonképen igen egyszerű. 
Ez már megvan a megyei gazdasági egyletek-
ben es az E. G. E.-ben, csak fel  kell azt fris-
síteni és eleveníteni. Ez pedig nem a gazdasági 
egyleteken, hanem a gazdákon múlik. 

Az Erdélyi G. E. választmányi ülése elha-
tározta, hogy felszólítja  a gazdaközönséget, hogy 
a tervezett szakosztály költségének fedezésére, 
holdanként egy korouával járuljon hozzá. 

A gazdaközönségre tehát két kötelesség há-
ramlik : egyik az, hogy az egy koronás holdan-
kénti hozzájárulással tegye lehetővé az E. Q. E. 
intensiv működését. Ez az egy koronás hozzá-
járulás a birtok mezőgazdasági területe után 
fizetendő,  tehát az erdőterület levonásával. A 
fizetés  az illető megyei gazdaBági egylethez 
teljesítendő. 

Ne gondolkozzék senki ugy, hogy ha ó nem 
fizeti  járulékát, más ugy is fizet.  Ez kicsinyes, 
önző eljárás, nem méltó önérzetes földtulajdo-
noshoz. Ahogy az ipari munkás fizeti  járulékát, 
ugy crkölcsi kötelesség a birtokosnak is fizetnie. 

Másik kötelessége az egyes birtokosoknak, 
hogy adott e^-tt-cn forduljanak  tanácsért a me-
gyei vagy az E. G. E.-hez és annak utasítása 
értelmében járjanak el, mert csakis egyenlő 
eljárásnak vr.u és lehet nyomatéka. 

Most, a lékeszerződés aláírása után az E. 
G. E -nek el: ő feladataként,  memorandummal 
fordul  megfei  >ió helyre és kimutatja azt, hogy 
a földbirtoáreform  rendelet nem csak igazság-
talan, de nen is szociális ós tönkre tessl a 
mezőgazdaság ós «'iriek következményeként 
az ipart és ker fiVe'^iinei  is. De kimutatja azt 
i6, hogy a gazdaközönság nem ellensége egj 
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megfelelő  reformnak,  ha az igazságos. Felvi-
lágosítja a megfelelő  forumokat  arról, hogy a 
kényszerbérlet rendelet milyen veszéiyeB 
állapotokat teremtett, kimutatja azt, hogy 
a rendelet következtében minő jogtalan és 
igazságtalan elbánásban részesült és részesül 
a gazdaközönség. E memorandumot az E. G. E. 
fogja  a megfelelő  helyekre juttatni. 

Felkerjük gazdatársainkat, hogy mindazon 
sérelmeket, igazságtalanságokat, amelyek az 
agrárreform  vagy a kenyszerbérlet eljárása 
reudjén már történtek és történni fognak,  a 
megyei gazdasagi egylettel közölni azivesked 
jenek, hogy azokat egyrészt nyilvántarthassuk, 
másrészt szakszerű tanácctial szolgálhassunk. 
Tanácsadókul Erdély legelső szakemberei aján-

, lották fel  a köz érdekében szolgalataikat. E 
tudósitásokuál azonban a legnagyobb objekti-
vitást kérjük, mivel csakis a mogcalolhaialan, 
a száraz igazságnak van ereje. 

Hogy a gazdaközönség tájékozva legyen 
arról, hogy a kert anyagi hozzájárulást milyen 
célra fordítjuk,  tájékozásul a következőket 
mondhatjuk: A szükség es lehetőség szerint 
időközönként megjelenő Erdélyi Gazda költsé-
geinek fedezése  az első cél. A lap egy-egy 
példányát minden lizetö gazda tar.-unknak díjta-
lanul meg fogjuk  küldeni. Meg fogják  erteni 
gazda társaink, hogy eJóbb mar fölsorolt  fela-
dataink elvégzeséhez is a mai nagyfokú  drága-
hág mellett rendkivül nagy szemelyi es dologi 
kiadások fognak  szüksegessé válni, amelyeknek 
fedezése  és egesz programmuuk bevaitasa csu 
pán az esetben válik lehetőse, ha gazdalarsaiuk 
ezekhez anyagi segitseggel is kivetel nélkül 
hozzájárulnak. 

Kérjük ismételten gazdatársainkat vegyek 
komolyan feunt  vázolt programmunkat és tel 
jositseg kötelességüket, hogy mi is teljesíthes-
sük a uiiéukbt. 

A legnyomatékosabban hangoztatjuk, hogy 
mi soha nem politizálunk es politiza.m ezután 
sem fogunk.  Soha nem izgattunk senki és semmi 
ellen es es ezt tenni ezután sem fogjuk.  Soha 
faj  vagy osztályharcol nem hirdettünk es ezutau 
sem fogjuk  tenni. Mi a gazdák érdekeit es jo-
gait kívánjuk védeni, ezzel pedig az ország er 
dekeit védjük. Mert az ország hasonló a fához: 
gyökere a mezőgazdaság, agai az ipar, levelei 
a kereskedelem, ha a gyökér elpusztul, lehui-
lanak a levelek és elszaradnak az ágak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Megszűnt a cenzura. Olvasóinknak 

örömmel jelentjük, hogy a cenzura varmegyénk-
ben is megszűnt. A „Caiki Lapok" legutolsó 
szama mar nem eseu cenzura ala. 

— Bűnvádi eljárás a CBiki,közélelme-
zesi bizottság ellen. A brassói törvényszék 
1956—1920. számú végzesével dr. G. Urdaa 
volt csiki, jelenleg szatmári aliapan, Nicuiae 
Comaniciu tanfelügyelő,  volt sajtócenzor es 
Alexandru Vludone számvevőségi főnök,  csik-
szeredai lakósok ellen a bűnvádi eljárást a 
büntetőtörvénykönyv 361. §-ába ütköző hűtlen 
kezelés, a 471. §-ba ütköző hivatali viuszaelés, 
a 463. §-ba ütköző hivatali sikkasztás es az 
1916. evi IX. tc. 92. §-ába ütköző árdrágítás 
miatt elrendelte. Nevezettek voltak tagjai a 
csikvármegyei közélelmezési bizottságnak. Az 
eloök dr. Urdea volt, a tagok Comaniciu és 
Vladone. A helyszínére a vizsgálat megejtese 
végett Popescu vizsgálóbíró szállott ki. A ho 
zandó biroi Ítélet elé a varmegye közönsége 
élénk érdeklődéssel tekint. Az itéieiet annak 
idejen közölni fogjuk. 

— Olcsóbb lesz a cukor. Bukarestből 
jelentik: A kormány elhatározta, hogy a cukor 
vámot 6 leiiöl 1*75 leire lógja leszakítani Ez 
által a megelőző kormányok karos adóztatasan 
igyekszik javítani. 

— Elhalasztottak az eskütetelt. A ro-
mán kormány a szolgálatából eiiavo.itott vagy 
esküt nem tett magyar közalkalmazottak eskü-
tételének ÓB jelentkezésenek határidejét aug. 
16-ig meghosszabbította. Félhivatalos közlés 
szerint ezideig a tisztviselők memorandumára 
a kormány választ fog  adni, mely a hivatalos 
hiradás szerint kedvező lesz, cBupán a tisztvi-
selőknek azon kérését nem teljesítik, hogy je-
lentkezés előtt a magyar kormánnyal tárgyal-
hassanak. 

— Halálozaaok. Ifj.  Nagy Ödön csíksze-
redai állam pénztári főtisztet  rendkivül súlyos 
csapás érte Felesége született IÍBlamar Kóza 
életének 28-ik, boldog házasságának 2-ik eve-
ben és hat hónapos Zoltika fiacskája  augusztus 
hó 4 én, egy és ugyanazon napon hosszas szen-
vedés után elhunytak. Ez a rendkivül súlyos 
csapás ecy családot semmisített meg. Az ifjú 
férj  íraut általános részvét-nyilvánul meg. A 
temetés 6-án délután igen nagy reszvei mellett 
ment végbe. 

— VVaczel Ferenc fogtechnika  es neje 
Orbán Anna !<» hónapos leánykája Mária-Mag-
dolna augusztus hó 7-én rövid szenvedes utan 
el huny i. 

— Balogh Pál csikszentkiralyi ny. kántor-
tanító éves korában, házasságának 00-ik 
évében augusztus hó 4-én hirtelen elhunyt. 
Halalát felesége  Ková'S Krisztina es kiterjedt 
rokonság, köztük Székely Vilmos tanár. Székely 
Lajos tusnádi jegyző, mint unokák gyászoljak. 
Elhunyt 55 évig állott a népoktatás szolgalatá-
ban, meiyn"k e;-esz munkás életet szentelte. 

— A köztársasági párt es a kiraly-
valasztas. Budapesti hírek arról száfnoluik 
be, hogy a köztársasági párt utóbbi időben is-
mét eröreljas propagangat fejt  ki s agitációja 
különösen idi-gen uralkodó család tagjanak a 
trónra való meghívása ellen irányul. A köztár-
saságiak kü;üuben Horthy Miklus kormányzót 
óhajtanák a magyar köztársaság e so t-lnöke-
nek megválasztani. A magyar uap hanguiata-
bol itelve, a Habsburgok visszatérésére nem 
lehet számítani, a royalista part többségé angol 
királyjeiölt mHlett foglal  állást, a királyválasz-
tásra azonbun egyelőre nem gondolnak még 
Budapesten s a jelek szerint erre nem is kerül 
sor 1921. tavasza előtt. 

— Rendőri hirek. Egymásután minden 
olduiról siiriin vészük a birokét, melyek egy 
tolvajbanda rendszeres működését kuszánál 
igazoiui. A bútorgyárból ismeretlen tettesek 2 
par hámot loptak el, mintegy 20 000 korona 
értékben, László Lőrincnel pedig egy kocsi 
borét húzták le es vittek el, mintegy O 8000 
korona ériékben. A bort megtaláltak Karda 
Gyula leégett haza udvarán kövek ala elrejtve, 
a tettesek azonbun nem kerülnek kézre. Ezen-
kívül szamtaian kisebb-nagyobb lopás történik 
a városban, melynek elejét venni nem tudjak. 

— Zentai Leo haiala. Dr. Zentai Leó, a 
Sepsiszentgyörgy i Székely Nép felei  ÚJ szerkesz-
tője M.-.rosvasai hely t-n szivszélhüdésben meg-
halt. Elhunyt az erdelyi ujsagirós egyik kivalo 
tagja \Oît, ki a „Székely .\ jp~-et uzynket ev 
óta szerkesztette es egyik legjobb székely-
földi  lappá emelte. Ő vezette a „Toluegyen" 
cimü rovatot, mely eles kritikai elmeellel bár-
mely főváioji  lapban Hely et log.aihatott volna. 
Az alig 37 eves ujságiro, ki kúlouuen eskü; 
ntin leit ügyvéd von, az erdélyi magyar zsur-
nalisztikának nagy vesztesége. 

— Kemkedos a csiki határon. A uagy-
váiadi vadaszhudiest hadbírósága előtt kémke 
dessel vadoiva állottak Makó Ferenc mérnök 
es mennyasszonya, Friedmann Eszter postás 
hivatalnoknő és Nigy Gaborne d«:breczeni la 
kosok. A vadirat ozeriut Mikó Ferenc már 
1914. és 1915. években kém volt a csikmegyei 
orszagszelen. 1918-ban a forradalom  után Nagy-
szebenben volt es Budapestről egy chiffre  kul-
csot kapott, hogy a tisztviselők esküteteluról 
tegyen jelentesoket a magyar kormánynak. 
Makó a csikszeredai helyőrségnek is volt pa 
raucanoks ós ebben a minőségben is vad sze-
rint a románok ellen ténykedett. A kihallgatás 
során Makó előadta, hogy amit a románok be-
jövetele eiott, mint tiszt, tett, azt kötülesseg-
szerüen teljesítette. Bizonyíték nem levon sem 
ellene, sem társai ellen, a bíróság a vádlottá 
kat felmentette,  c.>upun Makó Ferencet nolte 
el egy hónapi elzárásra fegyveruirejtesért. 

Háromszeki allapotou. Sepsiszent-
györgyröl jelentik: Háromszékvármegye román 
lelkészei Sepsiszentgyörgyön gyűlést tartottak, 
mely en egyhangúlag tiltakoztak az ellen, hogy 
a kormány a megyébe magyar tisztviselőket 
nevezzen ki. Kimondották egyben, hogy köve-
telik dr. Papp prefektus  eltávolítását ós helyébe 
egy Suciu nevű roman kiuevezéBét. A pópák 
kvalifiká'hatlan  viseikedoso a székelység köró-
beu ónási megbotránkozást keltett. 

— Újból megjelent az Előre. A brassói 
szocialisták lapja, az Előre három heti betiltás 
után újból megjelent. Megjelenése alkalmabol 
üdvözöljük, inert betiltásában a sajtószabadság 
elnyomását láttuk. 

- Gyenge a termés Erdélyben. A l«g 
utóbbi jelentések szerint a termeskiiatasok n 
kedvezőtlen időjárás, főként  a rozsda, egerek 
pusztítása, árviz és jeg'-sók miatt rendkívül 
megt omlottak. Csikmegyebeu is csak gyönge 
termésre Bzámithatunk. 

— Veres bosazu. AZ angol kormány el 
fogatta  az Amerikából a szovjet-kormány utiu-
veliel Oroszországban uvazó litin szocialistái. 
Nuortevat, kíszoigaiiaUa öt a fiún  koiuianynak, 
mely balálra Ítélte. Ha az itéieiet végre log 
jak hajtani, ugy Szovjetoroszorszag a kezei 
közt levő összes angol tiszteket agyonlöveti. 
A finn  kormaiig altal Nuorti v;i\al szemben ei 
kövtett mindennemű erőszakoökodasokat pe-
dig százszorosan fogja  a finneken  megtorolni. 

— ÖBBzeirjak a 25—40 eves hadköto 
leaeket. A hivata:os lap legutóbb: szaiua ren-
deletet közöl, amely szerint k.iionai összeírás 
alá kerülnek az összes 1895 — 18Ö0. szuletusu 
hadkötelesek. A rendelet folytan  legközelebb 
sor kerül az összes 25—40 közötti férfiak 
összeírására Az összeírt hadkötelesek szeptem-
berben szemle ala kerülnek. 

— Szabá ly t a l an igonylések a mészárosoktó l 
ÓB ma lmok to l . Több oldalról »zt a panaszt vesszUk. 
hogy a csendőrség es városi tunács a malmuktól 
váuigabontit. a rendőrség pedig a mészárosoktól husi 
kilogrammonként IV koronáért és zsírnak valót 4i' 
koronáért követelnek. Köztudomásu, Hogy a rekvira 
lápokat és igényléseket beszüntették H  ÍJJV ezeknek 
az igényléseknek nincsen semmi törvényes alapju 
Az arak egyébként is oly alacsonyak, hogy euijau 
a malmok es mészárosok az ái^eszleseget a logyas/lu 
közönség nyakába sózzák es igy vegeieUmeuybeu i 
közönség tizeti inog a különbözeiét.. —-Intézkedési 
kérünk. 

— fleiratasok  az áll. el. iakolabu. A csiksze-
ledai áll. el. iskola 1 rouiáu és Ö magyar lauuyelv--
os/.tiilylyal Újból niegke/di milkoUeset s a beiratku-
zások szeptember 1-én kezdődnek. A inagyai inu-
nyelvü osztályokban az egész tauitás magyarul lolyir. 
íandi j lue tus nincs. A roman nyelv tunulása nem 
kötelező. A. Tetiu, iskolaszéki elnök. 

— Gyanús vagyonok. Bukarestből jelen-
tik : A pariamentoen megszavaztak azt a tor 
venyjavaslatoi, arneiy a polgári es katonai hl 
vatainokok vagyonszerzésül számon ken. A 
parlament ineg&zavazta a sürgősséget. Minden 
allambun meggazdagodtak a hadiszauuuk, azon 
ban sehol annyi ui.-ubu es feisóbb  katonai es 
poiga:i hiwttaiuuk uem szerzett a haboru alatt 
akkora vagyoni, mint Uomaniában. Az uj milii 
omosok szama megsz'imlaihatatiau. 

— Kiszámolás . Aluli üu 24-én Tusnatilúrduu 
megműtött AlUiU-bal alku.iiuaval eszközölt leliiltlze-
téseket — tekintve annak nagyszámát — lielyszük. 
nnutt nem köz .dhetjiik. A leliigyelo In/.idtáág altul 
beszolgalta^otl összegből levonva a kiudusokal maraili 
liszLu, juvedelcm 5ö5J korona, amely összeg a türdo 
itfudezésere  lesz lordilvu A Lel ugy anyagi, mim 
erkölcsi sikerét Iáiadliala'.lau kózieinnköjésiikkel hui-
üató.san eloremozditották t ' ruán Vilma, ijnder H u -
git, KltLa^er iielen, i'leiScUi Köpke, >*ap Íren es Pap 
Ilus úrhölgyek, fürdővendégek. 

S z í n h á z . 
Csíkszereda, uuguszius ti. 

A kózünseg az utolsó öl előadjon puiolni 
akarta muiasztasat, lalán ez \oli az oka annak, 
hogy az uiolaó eioadásokra mai' eiovetelben 
elkelt minden jegy. A szereplók is tóbü oda 
adással játszónak a telt nézőtér előtt s igy 
vegre voit összhang a színpad es a közönség 
között — kar, hogy csak az utolsó esteken si-
kerü;t e kapcsolatot megteremteni. 

Az Erdeszieany szombati előadasa u közou 
seg kedvencenek F. Csók Vumauak volt u 
jutaiomjatéka. A művésznő a címszerepei ki 
tünóeu alakította, temperamentumos jatekaval 
es kellemes liangjavai meghódította a kózou-
soget. Öiöiumel untuk Takacsot ismét a szm 
padon, melto partnere voit Csók \ ilmauak. 

A Vereshaju-ban Légrádi aratott nagy sí 
kert, mar a színpadon való megjelenem is 
elég volt arra, hogy szűnni nem akaró tapsot 
kapjon. Ez talan a legnagyobb jutalom a ko 
zönseg részéről, mdyucn csak kiválasztottjait 
szokta reszesiteni. 

Kedden ZHUfolt  ház ulött búcsúzott a társu-
lat a Kománc-cal. Stella egyéniseghez a leg-
jobban megtelelő szerephez jutott e darabbau. 
A második feivouasban  levő jelenése Lászfóffi 
Icával, miudeu tuizái uélkűi nagyszerű ţoii, 
melyet a legkisebb gáncs uem érhet. 
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Jövőre nem fogjuk  viszontlátni a társulat-

ban Lászlóffi  Icát és Bárányi Mancit, mert 
sze rződésük Márrnarosszigethez köti. A két 
fiatal  színésznő távozását sajnáljuk, de remél-
jük a méltó elismerést ott is meg fogják  kapni. 

Augusztu- 20-ig nyári szünetet tart a tár-
sulat, azután Kézdivásárhelyt kezdik meg az uj 
szezont. Ez alkalommal mutatkoznak be a tár-
sulat uj tagjai is. A idei sziniévad szokatlan 
rövidsége és részvétlensége beigazolta, hogy 
nyáron még Csíkszeredában sem lehet előadá-
sokat tartani. Jövőben az igazgató talán meg-
fogja  találni a módot arra, hogy más évszak-
ban legyen Csíkszeredában a társulat. Csik-
szereda város legjobb szinpártoló közönsége 
megérdemli ezt az amugyis méltányos figyel-
mességet az igazgató részéről. 

NYÍLT TÉR.*) 
Tiszteiette1  értesítem  vevőimet,  hogy 

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

Szántó  Ernő,  3 1 

bor-, sor-, és szesznagykereskedő, 
Csikszereda.  Városház-utca  4. sz ám alatt. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, akik Istenben boldogult, sze-

retett. feleségem  elhalálozása alkalmával szó-
ljon, Írásban megjelenésükkel réHzv.itük^t 
u>ilvánitották, ezou az uton is bálás köszöne-
tet mondok. 

CsiktHplocza, 1920. évi julius bó 29 én. 
CSEDŐ IMRE. 

Uj szesz nagy raktár Csíkszeredában. 
Vau szerencsém Csikszereda város és videkn 

közönségét tisztelettel értesíteni, hogy Csik 
sxeredában, Városház-utca 9. szám (Lukács 
Juliska házában' 

R I S R 8 a a g y k e i © 8 k e d é e t 
nyitottam, hol állandóan a legfinomabb 

8® í e k e a feaséti  e e e e e t 
valamint Valódi 62° 0-os kisüatön fölt  szilvó-
riumot és borsepröt, rumot, cognacot és min-
dennemű likőröket, továbbá 

u. in : Som, Rizling, Leányka, «zabadon és 
palackozva, a lehető legjutaojosabb napi 
aron, nagybau és kicsinyben raktáron tartok. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel ti—io 

K A R D A M A R I S K A . 
*i £ rovat alatt közlöttekért nem vállal tele 

lflsBéget  a Szerk. és Kiadó 

M E G H Í V Ó 
A csiktusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövet-

kezetének Tusuádfürdón  a szövetkezet hivata-
lod helyiségében 1920. év i augusztus hó 
20-áu délután 2 orakor tartandó 

rendkivüli közgyűlésére. 
TÁRGYSOROZAT 

1. Az Igazgatóság és felügy  előbizotlságuak 
1915 -lyiti. évre felmentvény  megadása. 

2. Ügyész számadásának előterjesztése. 
3. Stefaniafűrdő,  Gyógycsarnok, Cukrászda, 

Csukástó üzemképes állapotba való helyezésé-
ről gondoskodás. 

4 Egy felügyelő  bizottsági tag választása. 
5. Uj szövetkezeti tagok felvétele. 
6. luditványok. 
A rendkivüli közgyűlésre külön meghívók 

kibocsátva nem leBznek. 
Tusnádfürdő,  1920- évi augusztus hó 2 án. 

Dr. Grünn János, 
I 2 ssOv. alelnök. 

Cluj, 1920. julius 17. 
Vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 

Szám: 19.422—1920. 

Tudomásunkra jutott, hogy az elmúlt iskolai év-
ben a róni. kath., ref.  ós unitárius egyházi főhatósá-
gok boiratási dij cimén tetemes összegeket szedettek 
a felekezeti  iskolákba iratkozott tanulók szüleitől. 

Annak idején a Miniszter közölte, hogy ezen el-
járás szabálytalanságot képez, mert ellenkezik az in-
gyenes oktatás elvével, mely ugy n román, mint a 
magyar törvények által szabályozva van. 

Ugyanezen eljárást akarják gyakorolni a jövő 
tanév kezdetével is, a szegény nép látható rovására, 
— mely az egyházi ós iskolai hatóságok által kirótt 
nagy dijakat képtelen elviselni — azon hamis ürügy 
allatt, hogy az állam nem gondoskodik a magyar 
polgárság oktatásáról. 

Ezen rágalom és szabálytalanság megdöntésére 
az alábbiak közöltetnek: 

1. Románia a közoktatást állami közügynek tekint-
ve, elhatározta, hogy honpolgárainak neveléséről sa-
ját anyanyelvükön váló tanítással fog  gondoskodni. 

Ezen elv alapján a közoktatásügyi miniszter már 
az 1919 -19-JO. tanév kezdetével az összes állami is-
koláknál párhuzamos osztálvokat nyitott a magyar, 
német ós rutén tanulók részere, ugyanazon felekezet-
hez tartozó tanítókkal, kik az egész oktatást a tanu-
lók anyanyelvén adták elő. 

3 Ugyanazon rendeletek lesznek a jövőre nézve 
is mérvadók azon hozzáadással, hogy minden község-
ben a tankötelesek számának és vallásának megfelelő 
arányban lesznek a tanitók kinevezve, a szükséges 
tankönyvekkel ellátva és saját hitoktatóik révén lesz 
biztosítva hiterkölcsi uevelcsük. 

Az állam ilyen módon biztosítja a nemzeti okta-
tás keresztülvitelét az állami iskolák keretében az 
összes tekintélyes kisebbségek részére. 

K/.en oktatás teljesen ingyenes lesz. 
ü r . 1UX ALATK1N my„ min. titkár. 

l.S—lí 20. jk. szám. 
Meghivó. 

A Gycrifyói  Első Takarékpénztár Részvény-
társaság üy^rgyósziintmik'.ósou, 1920. évi 
augusztus 15 én d. u. 4 órától kezdődöleg 

rendkivüli közgyűlést 
tart, melyre a részvényesek tisztelettel meg-
hívatnak. 

TÁRGYSOROZAT 
1. Elnöki megnyitón. 
2. Határozatképessé» meg illapitása s a jegy-

zőkönyv hitelesítésére 2 tagnak kijelölése. 
3 Igazgatóság javaslata a részvénytőkének 

600.000 koronái ól 1.500.000 koronára felemelése 
s ennek megfelelően  az alapszabályok 4 §-ának 
módosítása iránt. 

4 2 igazgatósági tagnak megválasztása. 
Az alapszabályok 19. §-a szerint a közgyű-

lés határozatképességéhez lega'ább 400 rész-
vtny képviselete és 20 részvényes személyes 
jelenléte kívántatik. A szavazati jog személye-
sen vagy ket tanú által aláirt meghatalmazás-
sal ellátott megbízott által gyakorolható, kinek 
azonban részvényesnek kell lennie. Ily megha-
talmazást csak távollevő vagy meg nem jelen-
hető részvényesek adhatnak. 

Ennélfogva  a t. részvényesek értesíttet-
nek, hogy szavazatuk gyakorol hatása végett 
Bigazoló-jegy"-üket a törzskönyv 1919. évi 
december 31-iki kivonat szerint — részvény 
bemutatás nélkül, a közgyűlést megelőző három 
napon, a déleiőtti hivatalos órák alatt, az erre 
felkért  felügyelő-bizottságtól  átvehetik. 

Gyergyószentmiklós, 1920. julius hó 29-ón. 
Az igazgatóság. 

— Dr. Negrea János ügyvéd irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium-utca 18. sz. alatt, 
dr. Csedó-féle  házban megnyitotta. 4— 

Báró Nopcsa Elekné ujaradi uradalmi 
sörfőzdéjének  csikmegyei fóraktárosa 

SZÁNTÓ ERNŐ, 
bor-, sör- ós szesznagykereskedő 

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

sötét dupla maláta Bika és 
világos Király Bika söreit. 

Viszonteladóknak árengedmény! 
Helyben házhoz szállítva. 3-13 

Mindennemű sörös, likőrös, boros és oognaoos 
F A L ü C E O E A T 

valamint demyonokat tiszta állapotban, a legma-
gasabb napi áron megvásárolja 
S Z ^ L ^ T T Ó E B N Ő 
bor, sör ós szesznagykereskedő 2—3 

Csíkszereda, Városház it. 4. sz. (régi postaépület). 

I T S l B l i S á S S Q E Bt. 
• FOGORVOS 
• Rendel naponta délután 2—6 orálg. 
ţ Csíkszereda, Mikó-utoa 34. szám. ^ 

E l a d - Ó egy jó karban lévő, fél  rövid, Pokor-
nik-féle  k o n c e r t z o n g o r a . 
Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

.'14—1920. szám. 

Palyázat ösztöndijakra. 
A) 

A gyergyószentmiklósi örm. szert, egyháztanács 
kezelése alatt levő Szekula Jakab-féle  évi 270 korona 
ösztöndíjra pályázatot hirdetek. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak elsősorban alapító 
vérrokonai; ilyenek nem létében gyergyói szUletéstt, 
örmény katholikus vallású iiu vagy leány szegény 
tanulók, kik legalább az elemi népiskolát jó sikerrel 
bevégezték s tauulmányalkatGyergyóban vagy másutt 
folytatják. 

•Születési, iskolai és szegéuységi bizonyítvánnyal 
felszerelt  folyamodványok  folyó  övi augusz tus b o 
25-ig hozzám beküldendők. 

ö) 
A gyergyószentmiklósi rSzeutháromság" legény-

egylet kczelese alatt levő Nádas-féle  évi 360 korona 
ösztöndíjra pályázatot hirdetek. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak elsősorban a Nádas 
családdal rokonságban álló, ilyenek nem létében 
gyergyói születésű, örmény katholikus szegénysorsu 
ifjak,  kik valamelyik erdélyrészi r. kath. vagv állaiu-
gimnáziumnak legalább első osztályáról szóló bizo-
nyítvánnyal tanulmányi előmenetelüket és jó erkölcsi 
viseletüket igazolják. 

Születési, iskolai és szegénységi bizonyítvánnyal 
felszerelt  folyamodványok  folyó  évi augusz taa bó 
26-ig hozzám beküldendők. 

Gyergyószentmiklós, 1920. augusztus hó 8-án. 
Oörög Joaehim, 

kanonok-plébános, 
a „Szentháromság" legényegylet elnOke. 

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

báli toilett, paplan, függöny  és kézimunka 
tisztito gyüjtődemet megnyitottam 

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

G y á r é s f ó ü z l e t  B r a s s ó 
A m d e s t 

(lsio!;rák-urca 2. sz. (a volt cukorka-gyárban). 
7—28 

" R l n r i n e & y z o n g o r a . G i x x i a 
l E i a d ó H i v a t a l t e a r u 1-3 

Árlejlési hirdetmény. 
A gyergyószentmiklósi járásbíróság alulírott 

vezetője, a bíróság hivatali helységében levő 
20 drb cserépkályha kijavítási, illetve helyre-
állítási munkadijainak teljesítésére ezennel ár-
lejtést hirdet és az árlejtési tárgyalás megtar-
tására 1920. évi augusztus hó 21. napjá-
nak delelőtt 9 óráját tűzi ki a bíróság 
épületben (Deák Ferenc utca 3. sz. alatt I. e. 
14. sz. ajtó) levó helyiségbe s értesiti vállal-
kozókat, hogy a teljesítendő munkálatok meg-
tekintés végett alulírottnál bármely hétközna-
pon délelőtt 9—12 óra között jelentkezzenek s 
azután árajánlatokat hozzá a fenti  határnapot 
3 nappal megelőzőleg írásban és az öszmunkák 
10 százalékának megfelelő  készpénzzel ellátva 
adják be, mert a később beérkező ajánlatok 
figyelemben  vétetni nem fognak. 

Gyergyószentmiklós, 1920. augusztus hó 1. 
Szebeny Gerő, 

táblabíró, 
a járásbíróság vezetője. 

"ţ— 
IQ /4 A egy teljen u r i a t oba b e r e n d e z é s , angol kivi-

£ i i a U U tel, mokett behozat» Cim a kiadóhivatalban. 
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R O M Á N I A 
POLITIA DE STAT MERCUREA-C1UC. 

Nr. 1008-1920. 
Publicatiune. 

8a aduce la cunoatinta generala, ca toti 
intereaatii pot primii informaţii  detaliata la 
acest oficiu,  referitor  la examenele do admitere 
in acolile militare de oticeri activi. 

Mercurea-Ciuc, la 29 Iulie 1920. 
Şeful  politiei: 

1. POP. 

A csíkszeredai román áll, rendőrségtől. 

1069. szám 1920. 

Hirdetmény. 
Elrendelem a következőket: 
1. Minden ház- és telektulajdonos köteles 

a háza és telke körlili feltűnő  módon kinőtt s 
látható csalánt, dudvát stb. füvet  levágatni s 
eJtakarittatni, úgyszintén a temetőben iu, a ház 
előtti árkot kitakaríttatni, az udvart és járdát 
tiBztán tartani, azt naponkint sepertetni s me-
leg időben meglocaoltatni, a ház előtti füvet 
lekapartatni és az udvaiban levó trágyát kihor-
datni. Árnyékszékek tisztán tartaudók és az 
ürülékek kihordandók. 

2. Kiskorú gyermekeknek este 9 óra után 
tilos az utcán járkálni kíséret nélkül, ezek ven-
déglőkben éB kávéházakban nem tartózkodbat-
uak. Kiskorú gyermekek mozgószinházban este 
uem járhatnak még szülők társaságában sem. 

Ezen rendelet be nem tartásáért a szülők 
vagy gyámok felelősek  s szigorúan megbüntet-
tetnek. 

3. Kutyák megkötve tartandók, azok az ut 
cára csak szájkosárral eliátva ki engedhetők. 

4. Cselédek este 9 óra után igazolás nélkül 
az utcán nem járhatnak. Mozgószinházban csak 
ha tisztességesen viselkednek. 

5. Udvarokban, a házak mellett tüzet rak-
ni tilos. A kémények tisztán tartaudók. Gyúlé-
kony anyagokat az épületek mellett elhelyezni 
tilos. 

6. Minden üzlettulajdonos (kereskedő] köte-
les árucikkeit árjegyzékbe foglalni  s a kiraka-
tokban elhelyezett cikkek, kivétel nélkül, árak-
kal elláttandók. Az árak a beszerzési árhoz 
30%-al való hozzáadásával számitandók. 

7. Az udvarokban lévő trágya, gödrökbe el-
helyezendő. Etelmaradékok szemetgödörbe do-
bandó B szeméttel együtt minden héten kihor-
dandó. Etelmaradékot és szemetet az utcara 
kidobni tilos. 

8. A most megállapított maximális árak 
szigorú betartását követelem. 

9. A cimtáblák román-magyar szöveggel el-
látandók. 

10. Az éjjeli záróra szigorúan betartandó. 
11. Éjjeli lármázás, tivornyázás és botrányos 

viselkedés tiltva van. 
Aki ezen kiadott rendelethez nem alkaliUKz 

kodik és a hirdetés napjától számítandó 8 na-
pon belül azokuak nem tesz eleget, azt súlyo-
san megbüntetem. 

A közönség kötelessége és érdeke, hogy az 
előforduló  visszaéléseket jelentse bo a rendőr-
ségnél. 

CBikszereda, 1920. évi augusztus 5-én. 
Subu, rendőrfőkapitány. 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár 
helyre ls t e l c i n t s e m e g ; 

S Z É K E L Y ÉB R É T I • 
Erdélyrészi Bútorgyár R.-Társa-
ság hatalmas szépen berendezett 

B U T O R T E R M E I T 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész finom  bútorokban, jutányos 
árak, azolid kiszolgálás. 19-

I 
• ! i 

ut SOR NAGY RAKTAK! 
Csíkszeredában, Vár- (Mikó)-utca 22. szám alatt 
s o r a r s t l e t ó - r t 

nyitottam, hol naponkint legfinomabb  friss  töltésű palack 
és hordós sört raktáron tartok. — Tisztelettel 

G - m 

EiZTpJ D S m M Ş I S B I B i i a B B i l i S B l 

Hirdetmény. 
Csíkszereda r. t. város számvevősége szám-

viteli gyakorlattal rendelkező alkalmazottat 
keres; fizetési  igények megjelölésevel és gya-
korlatot igazolo bizonyítványokkal felszerelt 
kérések 1820. évi augusztus hó 25 ig 
adandók be a számvevőhöz. 

Számvevöseg. 

A r Hangya" a magyar gazdaszövetség fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezete kötelékébe tartozó 
csikszentdomokosi „Hangya" fogyasztási  és értékesítő 
szövetkezet 1020. évi s s e p t e m b e r bo 6-én d é l u t á n 
2 órakor a községházánál 

evi rendes közgyűlést 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 23. g-u értel-
mében meghívatnak. Ha pedig a tagok kellő számban 
meg num jelennének, ugy az ujsilib közgyűlés szep-
tember hó 12-én lesz megtartva, mely tekintet nél-
kül a csekély számú megjelentekre határozatképes lasz. 

-NAPIREND 
I. Mult évi üzleteredinényrol szóló jelentések 

tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és lel-
meiitvény megadása. 3. .Mérleg megállapítása. 4. 
Tiszta jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazga-
tóság kiegészítése. 6 felügyelő-bizottsági  tagok vá-
lasztása. 7. Nctaláui iiiditványok. 

1919. év december 31-én a tagok száma :t88. üz-
letrészeinek száma pedig 484 volt. 

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

Kelt Csikszeutdomokoíon 1919. december 1-én. 
Az igazgatóság. 

Szám 1950-1920. 
Hirdetmény. 

Alulírott községi elöljáróság közhirré teszi, 
hogy a község vadászati területe 1920. évi 
augusztus hó 19-en a közaéuii.izanál 192U 
évi augusztus hó 19-tól kezdődóleg ü egyináa 
utáu következő évre nyilvános árverésen 
haszonbérbe adatik. 

Csikszentkirály, 1920. évi augusztus bó 4 ón. 
Kovács Bela, Ferencz Lázár, 

jegyző. 1—2 k. biró. 

Frissen szedett f e n y ö a z u r k o t 
minden mennyiségben vasáról Bürger 
Albert gyárainak vegyéüzeti osztály». 
\1 óirosváíiárhe'v M —•:; 
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Cséplöyéptulajdonosok figyelmébe! 

Állandóan raktáron tanunk 
gépkenő olajat, 

henger olajat, 
t o w o t t e t 

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Sepsiszentgyörgyön. s-s 
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• 
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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 as—-.2 

O 
"bor-, e ő r - é s s z e s z -
n a g y k e r e s k e d é s e 

Csíkszereda r. t. város korlátlan italmérésének üzletvezetője 

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

• • • • • • • • • 
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ERTESITES ^ s ' k 8 1 ! e r e < * a v i d é 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 
' értesítjük, miszerint Rákoczy-utca 12 szam alatt egy 

BÁDOGOS ÜZLETET NYITOTTUNK. 
I S a l E t á x o n t a r t c m l E : Konyhaedényeket. fürdőkádakat  és takaréktüz-
helyeket. I C ó e z i t Ü j a l s i x i e g r e n . d . e l ó e r e épület-bádogos inunkakai, 
i'ürdőberendezéseket, vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. - Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellett pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel: 

Berkovics és Kóka bádogosok. Csikszereda. 1S-88 

NfMUtott  Vákár kttnyvajomdájában, Cslkueredában. Oflanrat;  CosaşM* 




