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A csitme^yei magánjavak erdöeladása. 
Irta: Dr. Pál Gábor. 

A magánjavak igazgatótanácsa ós ellenőrző 
,ui»us:ig.H bó folyamán  uu-g tartott árveresen 
-l'jilasra bocsátottá eiţytk tölgyesi eidőségének 
LUUU tat. boldat meghaladó területén levő fa-
loineuet. ruelyt 15 millió koronáért egy tár-
•• »sâfţ  megvásárolt. 

A magánjavak igazgatója ez év április 
lavaban az erdőeiadás engedélyének sürgős 
kieszközlése iránt tett lépéseket s aüícr előtte 
u igazgatótanács elnökének jelenlétében kifej-
•'•ttem szóval azon okokat, melyek miatt é p 
-rilösécet eladni a jelen viszonyok között 
udyrehozhatatlan kart jelentene. Kétségbevon-
hatatlan érvekkel bizonyítottam be, hogy az 
í-nlöeladást bizouytalan időre el kell halasztani, 
mert különben a maganjavak alig felbecsül-
hető kárt foguak  szenvedni. Nem kikerült meg-
győzni, de megnyugtatott azon feltevés,  hogy 
j>í  igazgatótanács és az ellenőrző bizottság 
úgysem fog  hozzájárulni az erdőeladáshoz. A 
feltevés  nem vált be, mert az óriási fontosságú 
dayoen mindkét szerv az árvetés megtartása 
mellett döntött s azt meg is tartotta oly idő-
pontban, mely az értékesítésre a lehető leg-
rosszabbul választatott meg. 

Összefoglalom  röviden azon indokokat, me-
lyek miatt az erdóeladást feltétlenül  el kellett 
volna halasztani. 

A fakereskedelem  több milliós erdovetelok-
iiél elsősorban azon bel- és külfö'di  esemé-
nyeket és kilátásokat veszi számításba, melyek 
a vállalat lebonyolítására kedvező vagy ked-
vezőtlen irányban befolyást  gyakorolhatnak s 

melyek a befektetés,  illetve üzleti haszon 
veszé lyeztetet tsogét vagy biztonsagát 
előidézhetik. A magánjavak igazgatótanácsa 
és ellenőrző bizottsága pedii éppen azon idő-
pontot választotta ki az erdő eladására, midőn 
t keleten lejátszódó események ki n e m szá-
mitbató, e lőre nem látható fordulato-
kat teremthetnek az egesz vi lágon, de 
iegfőkeppen  itt a most még eldöntetlen 
'laboru legközvetlenebb szomszédságában ki-
választotta tehát azt az időpontot, midőn Ro-
mániára nézve a háborúba való belesodródás 
veszélye leginkább előtérbe nyomult s a midőn 
r miatt az eladásra jutó erdő vevője az u. n. 
rizikónak legkedvezőt lenebb esélyeit 
kellett számításba vegye s a vételárat ennek 
figyelembevételével  kel lett megajánlania. 

A jelen viszonyok között a külállatnokkal 
•.aló kereskedelmi összeköttetés s igy ez az 
árverés eredményére nagy mértékben befolvás-
;-al biró külföldi  verseny is hiányzik 
Mindxddig tebát, mig a külföldi  versenynek és 

kereskedelmi árucserének vagyis a kül-
földre  való szállitasnak normális feltételei 
tje nem állanak, nem lett volna szabad eladásra 
bocsátani .jok millió értékű erdőséget, mert 
nyilvánvaló, bogy a valódi érték a következ-
ményekben ki nem számítható küleseményekre 
tekintettel nem adatik meg. A fa  a világhá-
ború után világszükségleti cikk, melynek ér-
téke nem csökkenhet, hanem csak emelked-
hetik akkor, ha az államhatárokat nem fegy-
veres kordon fogja  körül venni, hanem azokon 
át szabadon szállítható a föld  bármely álla-
mába és pedig oda, hol a legmagasabb árat 
adják érte. A külföldi  verseny hiánya alkalmat 
adott arra, hogy kartell szerződésekkel a nagy 
erdóvállalatok lenyomják a faárakat,  vagy az 
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egyes erdövételek között megosztozzanak, a 
mit kétségtelenül meg ieliet állapítani abból, 
hogy a faárak  emelkedése nem áll arányban 
ma sem a pénz ertékének csökkenésével'. A 
fa  értéke megközelítőleg sem jutott oly ma-
gasra, mint egyéb áruk értéke, a háború előtti 
viszonylatokat tekintve De a jelen erdóvétel-
nel még a belföldi  verseny sem volt erős, 
íuert olyan fatermeló  cég, melynek iparvasutja 
van az eladott erdő közelében, a' mely tehát 
nagy értekü beruházással birt volna már ké-
szen az erdőkihasználásálioz — reszt sem vett 
az árverésen. 

De eltekintve mindezektől, az erdóárverést 
mt>!ţr;irtani azért sem kellett volna, mert köz-
tudomású volt már akkor, hogy a korona 
bankjegyek h'-váltatnak, a beváltási arány 
pedisc még ismeretlen. Hónapok óta hirdeti az 
erdélyi sajtó, hogy a korona oováltás valószí-
nűleg nem 1:1 arány szerint történik és hogy 
az a beváltás esetleg olyan arányt fog  meg 
állapítani, mely miatt az erdélyi lakosság ne-
hezen elviselhető kárt szenved s még mielőtt 
véglegesen az arány megállapittatott volna, 
- a magánjavak szervei kotonában adnak ei 
óriási erdőt alig pár nappal a beváltás előtt, 
mintha sietett volna bizonytalan értekü 
papirra változtatni at a sok mil l iós 
erdővagyont ! A 15 millió vételár tehát le-
csökken azon aranyra, mely még nem is sejt-
hető tisztán. Tegyük fel,  hogy a kulcs 1:2 lesz 
a akkor a ló milliónak 60u/o-a vagyis 'A millió 
korona fejében  kapnak a magánjavak bank-
jegyekben és csekkekben négy és fél  millió 
lei-t, (mert a későbbi vételárrészletek átszámi-
tasa is ezen arány szerint fog  történni), a 
a 4U°/o-nak megfelelő  6 millió koronáról pedig 
kincstári jegyről szolgáló nyugtát, mely utóbbi-
nak jövője teljesen bizonytalan. Ha pedig a 
beváltási arány még rosszabb lesz, ugy a lát-
szólag magas eladási ár jelentéktelen összegre 
zsugorodik össze. 

Hetek óta mélyen lesülyedt a pénz vásárló 
ereje, mert a közeli beváltás miatt a pénzt 
már nehéz valamibe befektetni  s ezt érzi— tud-
ja mindenki; tudja, hogy semmit sem célszerű 
pénzzé tenni, aminek jövőre is nagy értéke van, 
mig egységes pénz nem bocsáttatik ki: a ke-
reskedők alig kapnak már valamely árut, a 
gazdák tartogatják terményeiket és állataikat 
a bizonytalanságban — a magánjavak ellenben 
lf)  millió koronára adja el erdejét épen most 
a legkényesebb pénzváltság idején. 

Tudom, hogy a magánjavak hadikölcsön 
jegyzésének részfizetése  is bizonyos, a vagyon 
rendeltetésének megfelelő  segélyezések utal-
ványozása céljábói nagyobb összegre van szük-
ség, de ez jelentékenyen kisebb, mint az erdő-
vételár. Az erdóeladást t^hát csak a feltétlen 
szükség keretei közé kellett volna korlátozni 
és erre a célra első sorbtm eladni azt a ren-
geteg sok veszendő tat. mely ma is értékesi-
tetlenül romlik tovább. A magánjavak erdején 
keresztül két frontvonal  volt beásva a háború 
idején B ott ezerszámra rongálták meg mindkét 
oldalról a katonák a legszebb fákat,  hogy kér-
geiket a fedezékek,  istállók, raktárak stb. be-
fedésére  felhasználják  s az igy kiszáradt fák 
tömege legelső Borban kellene eladásra bocsá-
tanék. Az ép erdőségből pedig csupán annyi, 
mint amennyi a fent  emiitett célok eléréséhez 
szükséges. 

Az igazgatótanács és ellenőrző bizottság az 
árverés eredménye felett  való határozat előtt 
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fontolja  meg azt, hogy az eladásra való bocsá-
tás időszerűtlen volt s ne hagyja jóvá az ár 
verést, mert minden időkre megbocsáthatatlan 
bűnt követ el. ha elsietett döntéssel az eladást 
végérvényesen elfogadná  és soha nem tehetné 
jová ezt a mérhetetlen kárt, melyet a székely 
közvagyonnak okozna. 

P O L I T I K A . I 1 3 I B I 3 C . 
— Román- magyar tárgyalások.  A Lup-

tătorul és Viitorul lyoni jelentés alapján arról 
adnak hirt, hogy Románia és Magyarország 
között megindultak Franciaország közbenjárá-
sával a tárgyalások a diplomáciai viszony 
helyreállítására. E nagy fontosságú  tárgyalások 
eredményekép Ktarcea ezredes, Ferdinánd ki-
rály szárnysegéde, mint tejhatalmu miniszter 
Budapestre megy és a magyar kormány is el-
küldi meghatalmazottját Bukarestbe. A francia 
közbenjárásra ugyancsak hasonló tárgyalások 
folynak  Budapest-Belgrád között. A pénzügyi 
kérdések rendezésére Lapedatu államtitkárt 
küldi a roman kormány Budapestre. 

Jegyzék  Magyarországhoz.  A Brassói 
Lapok irja: Bécsi lapok azt jelentik, hogy 
Csehszlovákia, JugoBZlávia és Románia meg-
állapodtak abban, hogy Magyarországhoz jegy-
zéket intéznek, melyben a hadseregének a béke 
szerződésben megszabott harmincezer főnyi  lét-
számra való leszállítását követelik. 

Ha a hir még korai is, valónak fog  bizo-
nyulni, inert a magyar kormány elnézi egy 
olyan hadsereg szervezését, mely a régi mo-
narchia visszaállítását és a Habsburgok trónra 
ültetését tűzte ki céljául. A hadsereget a volt 
osztrák-magyar tisztekből és a volt monarchia 
valamennyi nemzetiségének embereiből rekru-
tálják. Az Arbeiter Zeitung jelentése szerint a 
magyar hadseregben egy erdélyi légió is van. 

— Fischer ezredes kiszabadult . Bu-
karestből jelentik: Fischer ezredes, aki a há-
ború alatt Bukovina höBies védelmével tllnt ki 
és a háború folyamán  őrnagytól tábornokig 
lépett elő, mostan kiszabadult a jaasi-fogház-
ból, abol a román kormány vizsgálati fogság-
ban tartotta, mert állítólag kegyetlenkedett a 
bukovinai románsággal. A kormány megen-
gedte, hogy Fischer tábornok repatriáltaaBa 
magát. Már el is hagyta Jassit. 

— A csehek Magyarországról.  A Brassói 
Lapok irja: Csermák bukaresti cseh követ a 
következőleg nyilatkozott a Viitorul tudósítója 
előtt: 

Azt hiszem, liogy Benes külügyminiszternek 
a szerb és román fővárosok  meglátogatása a 
magyar helyzettel van összefüggésben.  A ma-
gyar sovinizmus uövekvóben van, a felelős 
állásban levó férfiak  már nem rejtegetik érzel-
meiket. A lengyelek megsegítése ürügye alatt 
a magyar kormány küldöttséget menesztett 
Y ars óba, hogy a lengyel kormány föltétlen  tá-
mogatását megnyerje, A Teleki-kormány föl 
fegyverzi  a népet, számos korosztályt zászló 
alá hiv és hadilétszámú hadsereget, tart fegy-
verben, ilyen körülmények között az érdekelt 
államoknak követelniök kell, hogy Magyaror-
szág tartsa be a békeszerződés rendelkezéseit. 
Ilyenhez nem kell szövetségi szerződés és i u 
is hiszem, hogy Benes a román kormáayiáL 
egy szövetségi szerződés útját egyengette volna. 
Ha ég a szomszéd háza, cscdt természetei, 
hogy segítségére kell BLEUÚ. mert ai alattunk, 
is meggyuladhat. 



9. oldd. C S I K I L A P O K 35. aiám. 

A főgimnázium értesítője. 
Csíkszereda, aug. 20. 

Kassai Lajos igazgató szerkesztésében most 
jelent meg az erdélyi róm. kath. státus csík-
szeredai főgimnáziumának  értesítője az 1919— 
20-ik tanévről. 

A tartalmas és ügyesen összeállított érte-
sitő vezető helyen kegyeletes szavakkal emlé-
kezik meg Mikó Bálint elhunytáról, ki egy 
egész emberöltőn, 36 éven át viselte az iskola 
világi gondnokságának tisztét s e minőségében 
az iskola palotaszert) épületének létesítése, az 
intézet fejlesztése  és érdekeinek megvédése 
körül bokros érdemeket Bzerzett. 

Az igazgató megállapítja, hogy a magas 
iskolafenntartói  dijak nem tartották távol a 
szülőket az iskolától, mert a nyolc osztály 
összlétszáma az előző évi 430-ról 432 re emel-
kedett, ami mindenesetre hatalmas szám és 
amely a csikszeredai főgimnáziumot  a legelső 
helyre teszi. 

A tanári kar tagjai közül Borcsa Gergely 
még mindig hadifogoly,  Székely Vilmos Ká-
rolyt a csiksomiyói tanítóképzőhöz nevezték ki 
zenetanárnak. Simái Viktort Székelyudvarhelyre 
helyezték át, Veress Ernő pedig vallástanár-
nak helyeztetett a gimnáziumhoz. Brassai Ká-
roly rajztanár ez év március végén ropatriál-
tatta magát. Bereck Lajos alapvizsgás tanár 
kisegítőként működött. A ezemelyzeti hiányt 
helyettesítésekkel oldották meg. 

Az intézetben eleven volt az önképzőköri 
és intenziv a valláserkölcsi élet. Az előbbit 
az önképzőkör, az utóbbit a Mária-Kongregáció 
keretében oldották meg. A kongregációnak 
lelkes és agilis vezetője Veress Ernő tanár, 
elnöke Qözsy Béla volt. Az önképzőkör kivá-
lóan képzett vezetője dr. Csipak Lajos tanár, 
elnöke pedig Fodor Dónát volt. 

A tanulmányi előmenetel nem hagyott f.-nn 
semmi kívánnivalót. A tanári kar a fennforgó 
nehézségekkel szemben csökkent létszámmal, 
de megfeszített  erővel dolgozott és bátran 
megállapíthatjuk, hogy becsületes és eredmé-
nyes munkát végzett. 

Az érettségi vizsgálatok juniua 15—18 nap-
jain folytak  le. Jelesen érett 3, jól 7, érett-
nek nyilváníttatott 20, javító vizsgát tehet 2, 
ismétlő vizsgálatra utasíttatott 1. 

Érdekes megemlíteni az érettségizett ifjak 
pályaválasztását, mely ékesen bizonyítja, hogy 
ífjaink  most már előszeretettel választják a 
gyakorlati irányú pályákat. Papi pályát vá-
lasztott 7, orvosit 3, vegyészmérnökit 1, gé-
pészmérnökit 2, erdőmérnökit 4, mérnökit 2, 
gyógyszerészit 2, jogit 2, festőmüvészit  1, 
gazdaságit 3, kereskedőit 3. A papi pályára 
most is szívesen menuek. 

Az értesítő a jövő tanévre vonatkozó tudni-
valókat is magában foglalja.  Ezekről az inté 
zet igazgatója ÍB felvilágosítást  nyújt. 

Flf l te is lolát  állit fel  a Státus. 
Az erdélyi róm. kath. Státus igazgatóta-

nácsa most tartotta havi rendes ülését. Az ülé-
sen gróf  Majláth Gusztáv Károly erdélyi püs-
pök elnökölt. Az igazgatótanács tagjai közű! 
báró Szentkereszthy Zsigmond, Matskássy Pál, 
dr. Haller Guaztáv, dr. Biró Balázs, dr. Márki 
Sándor, dr. Torma Miklós igazgatótanácsosok, 
dr. Fejér Gerő előadó és dr. P. Jánossy Béla 
titkár voltak jelen. Az ülés tárgysorozatának 
lényeges pontjait a tanügyi kérdések képezték. 
Megállapították a jövő tanév megnyitásának 
napját. A Státus ösazes tanintézeteiben a taní-
tás szeptember elsején fog  elkezdődni. Ismét 
tárgyalás alá vették a Státusnál alkalmazott 
tanárok lizetésrendezéséuek ügyét. A tanárok 
fizetését  1921-től kezdődően a Státus teherbíró 
képességének arányában, aőt azon felül,  ujabb 
segélyek kiutalásával lényegesen fölemelték. 

Az igazgatótanács mai ülésének legfontosabb 
eredménye az volt, hogy a Státua Iíadnóthon 
föld  elómunkás iskolát fog  föláUitani.  Az inté 
zet az Emke algyógyi iskolájához lesz hasonló. 
AB uj iskolát, amennyiben lehetséges lesz, már 
a jövő tanév etején megnyitják, a tanév folya-
mán azonban föltétlenül. 

"Megállapította az igazgatótanács a Státus 
közgyűlésének idejét is. A legközelebbi köz-
gyűlés szeptember 29-én lesz. Ezután kisebb 
jelentőségű Ügyeket tárgyaltak le. 

A bolsevista főparancsnokról. 
BÓCBÍ lapokban Clande Anet, az ismert 

francia  iró érdekes képet lest az orosz szovjet-
hadsereg főparancsnokáról. 

Tukhaczewsky 27 éves fiatalember,  előkelő, 
vagyonoB családból származik. Katonai nevel-
tetése röviddel a világháború előtt ért véget s 
az ifjú  tiszt rögtön a frontra  került, hol hősi-
ességével számos kitüntetést szerzett. Majd 
súlyos sebbel a németek fogságába  jutott, hol 
francia  tisztekkel volt együtt. Utóbbiak elbe-
szélése alapjan irja Clande Anet Tukhaczews-
kyről, hogy rendkivül megfontolt  ember, aki 
őrizkedett attól, hogy a többi orosz tiszthez 
hasonlóan mulatságokban lolje csak örömét 

Tukbaczewskyt meleg hazaszeretet, erős 
elhatározottság és vasakant jellemzi. Két íz-
ben kísérelte m<-g a fogságból  való szökést, 
nem sikerült. Nem tett ie azonbau szándékáról 
s inidón az 1917. évi márciusi forradalom  híre 
eljutott. Németországba, ismét a szülésre gon-
dolt. Szenvedett annak hallatára, hogy hazája 
a felfordulás  földje  '.-pppn akkor, midőn uiiuden 
erőre szükség volt a diadalmas ellenséggel 
szemben Tukhaczewsky teljes lelkével a régi 
rend híve volt. A forradalom  reményeinek rom-
ját jelentette s azzal a tervvel foglalkozott, 
hogy egy különbéke esetén az angol, vagy 
francia  hadseregbe lép. 

1917. nyarán hagyta el a német fogolytá-
bort s Magyarországon és a tornán fronton  ke-
resztül hazájába szökött, ahol Kereuski alatt 
szolgálatot vállalt. Ettől a pillanattól kezdve 
nincsenek bővebb adatai a francia  írónak, csak 
annyit tud a világ, hogy a hajdan cárhü 27 
éves tiszt ma a lengyelek ellen küzdő szovjet-
csapatok főparancsnoka.  Tukhaczewsky esete 
Cl aude szerint végtelenül jellemző; belevilágít 
az intelligens, hazafias  orosz ifjúság  lelkébe, 
melyet a bolsevizmus tökéletesen megnyert. 
Nem a félelem  tette bolsevistává Tukhaczews-
kyt, hanem egy mindennél erósebb, mindent 
legyőző, igazán orosz gondolat: megmenteni 
minden áron nagy Oroszországot. 

Két iskoláról. 
A helybeli polgári leányiskola működéséről 

ad számot egy füzetecske.  A kiváló tekintélyű 
igazgató érdemleges jelentésében röviden, de 
sokatmondóan tájékoztat mindenről. Az elemi 
iskola itt nyert a mult évben véglegeB elhelye-
zést. A tanári változások felemlítése  után mind-
járt áttér a növendékek ügyére. Az intézet 
népes volt, mert az év végén is 198 tanuiót 
számiált. Előmenetel dolgában a legtöbb a kö-
zepes mértéket üti meg: jó szabályzatot a ta-
nulók 42-4%-a, elégségest 25'20/0 a nyert. Leg-
jobb osztály a negyedik volt, elégtelen osztály-
zata egyuek sem volt s a legtöbb szinjeles 
tanuló is soraiból került ki. Utána az első 
osztály következik egy bukottal. Magaviselet 
dolgában a 111. osztály áll a legrosszabbul. A 
tantárgyak közül a számtan-geometria és né-
met szedte a legtöbb áldozatot (bukást). 

A növendékek a jótékonyság oltárán is ál-
dozlak. A csiksomiyói árvaház karácsonfájára 
1300 koronát gyűjtöttek össze a lelkes haja-
donok. A hősök temetőjének rendbehozására 
448 koronát adtak össze. E helyen is nem tu-
dom eléggé helyeselni ÓB hangsúlyozni a tanu-
lók gyűjtésének értékét és nagy fontosságát. 
Ez fejleszti  ki bennük az igazi női erényeket, 
melyek díazei nemes lelkűknek : az altruizmus, 
áldozatosság, lémondás, részvét éa szeretet. 
Nem az ajándék nagyBágát nézem, hanem az 
adakozó szivét tekintem. — Az internátusban 
20 növendék nyert elhelyezést. Majd a jövő isk. 
evre szóló szükséges utmutatáat hozza. A sta-
tisztikák után a növendékek érdemjegy sorozata 
fejezi  be az értesítőt. 

Fájdalom, a csiksomiyói tanítóképző a mos-
tani nehéz anyagi körülmények között értesí-
tőt nem adhatot ki. Hogy mégis némi tájéko-
zást nyújtsak a lefolyt  iskolai év működéséről 
a tanügy iránt érdeklődőknek, evégből felke-
restem ft.  Kovács András igazgató helyettest, 
ki szives volt igazgatói jelentését rendelkezé-
semre bocsátani, melyért fogadja  hálás köszö-
netem. Igy tudjuk meg, hogy az intézet még 
nem heverte ki a mostoha idők pusztulását, 
tatarozásra még nem volt idő, Bem pénz. Pe-
dig a nagymultu iskola az idén 62. életévébe 
lépett. Óriási nehézségekkel kellett mogvivniok, 
emberfeletti  áldozatokat kellett meghozatok ez 

évben a tanároknak a megélhetésért, de meg-
hozták fórfiaB  türelemmel éa elszántsággal a 
köz érdekében. A magyar társadalom soha sem 
fogja  ezt elfeledni.  A tanerők megfogyatkoztak 
Karácsony József  igazgató, Szabó látván, Xan 
tus Elek s az időközben alkalmazott Havas J. 
tanárok repátriáltatták magukat. Mindnyájan 
derék tanerőknek bizonyultak, elismerés illeti 
munkásságukat. Ébner^Sándor tanár már Buda-
pestre került a sokat hányatatott, keserves 
fogolyélet  után. Székely VilmoB világi pap meg 
az 1914. óta veszteglő zenetanári állást tölti 
be kiváló szaktudással. A tanév szeptember 
2o-én kezdődött meg s tanárhiány folytán  má 
jus elsején ért véget. Tanév elejeu felvettek 
77 rendes ÓB 20 magántanulót, kik küzül 14 
nő. Osztályvizsgát tett 88, ebből kitűnőt nyert 
2, jeleet 12, jót 45. elégségest 23 s elégtelen 
osztályzatot pedig 6. Magaviselet dolgában a 
háború nagyon éreztette romboló hatását, uieii 
„nem szabályszerű* osztályzatot 5, rossz ma 
giivíseleti jegyet 5 nyert. Befejező  képesítésre 
jelentkezett 32, oklevelet nyert 27, öt javító 
vizsgára utasitarott. Haton káutoriát tettek. 

Az internátusban 45 növendék lakott, kik 
havi 160 koronáért teljes ellátásban részesültek. * * 

» 
Örömmel veszem észre éa állapítom meg. 

hogy mindkét fontos  kulturszerv a vallásé, 
kölcsi életre fekteti  a fősúlyt.  Nagyon ía joi 
teázik. A nevelésnek ez az alapja Ez teszi a 
serdülő ifjút  igazi jellemmé, szilárd karakterre, 
öntudatos, meggyőződéses, erkölcsös, vallása 
hoz hü polgárrá, ez adja meg neki uz igazi 
vázat, a megfelelő  keretet, melyben tovább 
fejlődhet.  .Mert minden országnak támassza e= 
talpköve a tiszta erkölcs." 

Császár Jolán, a leánypolgári igazgatója az 
igazi nőnevelés alapgondolatát fejezi  ki e ssa 
vakban: A valláserkölcsi nevelés szempontjá-
ból nagy gondot fordítottak  a bitoktatók u 
tantestülettel karöltve arra, hogy necsak vallási 
gyakorlataikat végezzék el pontosan a tanulók, 
de azokivül is minden tettükben és viselkede 
sűkben megnyilvánuljon a tiszta erkölcs és igaz 
vallásosság (6 oldal). KivánatOB lenne jövőre e* 
intézetben is a Mária-Kongregációt megalapi 
tani. A tanitóképzőu is .a vallás erkölcsi élet 
ápolására nagy gondot fordítottunk.  Virágzott 
a Mária-Kongregáció is. Két heteukint össze 
jöttek a tagok, ahol nemcsak az előirt ájtatos-
ságot végezték el, hanem előadásokat, felolva-
sásokat tartottak vallás erkölcsi, paedagogt^i, 
szociális kérdésekről, ezeken kivül ének es 
zeneszámok, szavalatok hangzottak el", amint 
olvasom a igazgató h. jelentéséből. 

A tanférliak  és népnevelők ne vágyjanak 
nagyra, mert ereznél maradóbb emléket"állíta-
nak fel  magukuak Unitványaik lolkébeu, mi-
dőn őket tanítják, oktatják, mert ók emlékü-
ket gondosan őrzik szivükben, hounau érte a 
hála ÉB szeretet nem vesz ki. A jó nevelők 
nem halnak meg, örökké élnek az utóduk ein 
lékezetáben mert ók — halhatatlanok, rr. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Elhunyt főgimnáziumi  tanai-. Üa 

linth György brassói róm. kath. főgimnáziumi 
tanár, szentszéki tanácsos, mint mely részv-t 
tel értesülünk, hétfőn  délután szivezelhüdé: 
következtében hirtelen elhunyt. Bálinth Gyürg1. 
56 éves volt, előbb Székelyudvarhelyan, iuaj.! 
Csikaomlyón működött, mint tanár. Komoly, 
tartalmas ember volt, aki egyedül kötelessé-
geinek élt s aki az ifjúság  oktatásában és ne 
velősében értókea működést fejtett  ki. 

- Az utalvány befizetés  beazüute 
tese. A postaigazgatóság a postahivatalokhoz 
a következő rendeletet intézte: A korona 
bankjegyek beváltásának egyszerűsítése végett 
az utalványbefizetéat  folyó  hó 20 tói kezdve 
bezárólag folyó  hó 31-ig beszüntetem. Ezen 
idő alatt csakis a már befizetett  utalványok 
fizethetők  ki (a régi forgalomból  1919. juliun 
1. előtti utalványokat még most sem szabad 
kifizetni).  A hivatalok minden áron azon legye 
nek, hogy az összes utalványok még e hó 
végéig ki legyenek fizetve  és elszámolva — 
Szeptember hó 1-tól kezdve a még ki nem 
fizetett  utalványokat a kifizetés  engedélyezése 
végett az igazgatósághoz kell felterjeszteni, 
ez esetben az igazgatóság is a hivatalonun 
megállapított beváltási arányban és a 40®/» 
nvuffta  ellenében fosria  azokat kifizettetni. 



35. Mám. C S I K I L A P O K 3-ik oldal. 
— Hangve r seny . Lapunk legutóbbi számában 

tiirt adtunk arról, hogy Riesner Ödön gyulafehérvári 
tőgimn. tanár neje és leányai szeptember hó 8-án a 
Vigadóban hangversenyt rendeznek. A hangverseny 
városunk müvészetetpártoló közönsége köréhen igen 
nagy érdeklődést keltett, ucincsak azért, mert a csa-
lád városunknak régi ismerőse, hanem legfőképpen 
mért, mert a családi művészi hajlamai és képességei 
itt is általánosan isinertek. Riesner Ödön nője a 
budapesti zeneakadémiát végzett okleveles zenetanár 
és zongoraművész, leányai Dundy és Macy pedig 
művész növendékek. Legutóbb Kézdivásárhelyen és 
Brassóban tartottak rendkivfl]  magas színvonalon 
álló, fényesen  sikerült hangversenyt, melyekről a 
sajtó az elismerés legmelegebb hangján emlékezett 
meg. A szeptember 8-án tartandó hangverseny mű-
s o r a a következő 1 . Porumbescu : Ballada Ü . Bérlőt: 
Hangverseny 7 sz. 3. Hubay Csárdai jelenet. Hege-
dűn előadja Riesner Macy, zongorán kiséri Rinsnertié. 
4 Grleg. Ballada, zongorán előadja Riesnerné. 5. 
Poper: Koncert-PolonaBie. ti. Chopin: Nocturuo. 
Gordonkán előadja Riesner Dundy, zongorán kiséri 
Rlesnerué. 7. Reissiger: Trio, op. 25. 8. Népdalok 
Hegedűn előadja Riesner Macy, gordonkán Riesner 
Üuodv és zongorán Riesuerné. A hangverseny kez-
dete pontban háromnegyed kilenc órakor. A hang-
verseny egyes számai alatt az ajtók zárva lesznek. 
A hangversenyre lelhivjuk városunk és vidéke közön-
ségének ügyeimet. Jegyek előre válthatók Yákárnál. 

— Halalozás. Barabás Béla volt 24 es 
nadnag), a harctérén szerzett betegség követ-
keztében, hosszad és kinos szenvedés utáu t. 
uö 28 án. "25 éves korában olhunyt. Temetése 
augusztus bó 29 én délután 3 órakor lesz Csik-
tapioczisu. 

— A csiksomlyoi rom. kath. tanító-
képzőben ujabb intézkedes szerint a beirá 
aok szeptember 13-án és 14-én lesznek. Ma-
^anvizsgák szeptember 10, 11-én, javító vizs-
gák szeptember 11-én és 13-án. 

— A lengye lek s ikere i . A z orosz vörös hadse-
ieg diadalmas útjában Varsó és Lemberg alá érke-
zett. mely előbbinek elestét a román sajtó egy kissé 
korán beharangozta, mert a liDgyelek az utolsó pil-
Icnattau egy |ól szervezett ellenoúenzivát indítottak, 
inelylyel egyenlőre tehermentesítették lováiosukat. 
Az c»zuki közép vörös hadsergek elég jelentékeny 
vereséget szenvedtek, a déli seregek azonban még 
Lemberg előtt állanak és Keletgaliciát csaknem tel-
jesen kezűkben tartják. Minden oüeuztváuak megvan-
nak a kezdő sikerei, ezért korai volna a lengyelek 
győzelmeinek nagyobb jelentőséget tulajdonítani. 
.Lengyelország nagyrésze a vörös oroszok kezén van 
o nem tudható, hogy a kocka holnap nem fordul-e 
meg. A lengyeiekuuü Moszkva még borzasztó messze 
van s ha netán el is érnének odáig, ami alig hihető, 
hogyan jönnek vissza' Kzt Napoleon, ha élne. talán 
jobban meg tudná mondani. 

— Értesítés. A csíkszeredai polg. leány-
iskolában a beiratások következő sorrendben 
történnek: szeptember 6-án javító, felvételi  es 
uiaganvizrigálatok, 7 éu az 1. osztály, 9-en a 
11. osztály, 10 én a III. osztály, 11-en a IV. 
osztály beiratasa; 12-en Veni Sancte, 13-áu az 
slöadas kezdete. Bővebb felvilágosítást  nyújt 
.a igazgatósag. 

— Bukarest es Budapest között köz-
vetlen vonat. Bukaresti tudósítónk jelentese 
azerint Mariuescu vasúti aligazgató megfelelő 
szaiuu referenssel  Aradra utazott, hogy a 
Szeut István napján kezdődő magyar-romáu 
vasúti ertekezletén résztvegyen. Az értekezlet 
egy a magyar es roman főváros  között Brassón 
at közlekedő közvetlen vonat beállítását togia 
iMrgjalui. V.̂ iószinü. hogy a vonat egy hóna-
pon belül megindul. 

Értesítés. A karczfalvi  polgári iskola 
igazgatósága ezutou értesíti a szülőket, hogy 
:« tanítások a rendes időben megkezdődnek. 1., 
2., i( án lesznek a beirataaok. (Beiratkozni le-
aet a polg. isk. 1., 11., 111. osztályba fiuknak 
t-s leányoknak vegyesen). 4-én felvételi  és ja-
vító vizsgalatok, 5-én Veni Manete, 6-án ren-
des elődás. 

A tanév megnyitasa a csíkszere-
dai főgimnáziumban.  Az igazgatósága fő-
lauhatóság rendeletéből a közönség tudomá-
sára hozza a következőket : szeptember 6. és 
7-én a magántanulók Írásbeli és szóbeli vizs-
gálata, U én a két tárgyból ÓB 10 én az egy 
tárgyból bukott tanulók javító vizsgálata, 11., 
13. és 14-én a tanulók beírása. A fizetendő 
dijakról a következő számban. 

— Dr. Negrea János ügyvéd irodáját 
Csíkszeredában, Gimnázium-utca 18. sz. alatt, 
dr. Csedó-féle  házban megnyitotta. 7— 

— A Csíkszeredai Atlétikai Klub f. 
évi julius 18, 31. ós augusztus 18-án megtar-
tott alakuló illetőleg közgyűlésein a következő 
tisztikart választotta meg: Elnök dr. Pál Gá-
bor, alelnök Fejér Ferenc, titkár Helvig Vil-
mos, intézők Szárhegyi Fülöp Elek és Büchler 
Alfréd,  jegyző Rancz Sándor, pénztárnok 

Schuster József,  ellenőr Dávid Andor, szertá-
ros Gáspár Gábor. Választmányi tagok: Ábra-
hám József,  Barcsay József,  Fejér Albert, Haj-
nód Béla, Kajtsa István, dr. Kádár Ferenc, 
Kállay Ferenc, dr. Kovács Albert, dr. Lörinczy 
Gyula, Pototzky Pál, Kudics Lóránt, Sprencz 
Hugó. 

— Köszönetnyilvánítás. A csíkszeredai 
Atlétikai Klub augusztus 14-iki táncestély ren-
dezősége a következő felülfizetéseket  és elszá-
molást közli; felülflzettek  dr. Élthes Béla, Turi 
Zoltán, Fejér Albert, Sprencz Hugó, ifj.  Miczi 
Miska zenekara, X. N. 500-500 korona, Czáka 
Béla 310, Schuster Olivér, Fejéi Sándor, dr. 
Gaal Endre, Fejér Lajos, N. X. 200 200, Fü-
löp Elek 120, Balogh Géza, Büchler Alfréd, 
Fried Samu. Dávid Ferenc, Cseh István, Szo-
pos Domokos. N. X. 100-100, Löffler  Mar-
cell 80, özv. Bokros Rndréné 60, Kállay Vilma, 
Szász Béla, Sztankó Zoltán, Jakab Sándor, 
Karácsony János, Rosenfeld  Henrik 50 50, Fe-
rencz Sándor 40, özv. Hajnód Pálné 30, N. 
N. 25, Kovács Árpád, dr. Lőrinczy Gyula, Fe-
jér Mihály, özv. Helvig G. JánoBné, Dobos 
Mihály, X. X. 20-20, Nagy Lajos, Györké Ár-
pád. N. N., X. N._ 10 10, X. X. 14, X. X., X. 
N. 4 4, X. N. 3. Összesen ő75Q K. A jegyek 
eladásaból befolyt  1840 K, a szépségverseny-
ből 1130 K, igy az összes bevétel 8820 K-át 
tett ki, melylyel szemben a kiadás 4350 kor. 
volt, igy a Klub javára tiszta jövedelem 4470 
korona fordittatik.  A felülfizetők  fogadják  ne-
mes adományaikért a rendezőség hálás kö-
szönetét. 

NYÍLT TÉR.*) 
Mindazoknak, <kik egyetlen gyermekünk 

Endre elvesztése alkalmával nagy bánatunk-
ban részvétüket nyilvánították, fogadják  ez uton 
is bálás köszönetünket. 

Csikszeutsimon, 1920. évi augusztus hó 26. 
Bardócz Márton és neje. 

Ui SZ6S2 nagy raktár Csíkszeredában. 
Van szerencsém Csikszereda város és vidéke 

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

0 B « e i a a g y f e e t e a f e e & é a t 
nyitottam, hol állaudónn a legfinomabb 

M t e k e a b A & é t i e a e e e t 
valamint valódi 620/0-os kisflstön  fölt  szilvó-
riumot és borseprőt, rumot, cognacot és min-
dennemű likőröket, továbbá 

&&tmn<í sf tmatn  taf feesefeat 
u. m.: Som, Rizling, Leányka, szabadon és 
palackozva, a lehető legjutányosabb napi 
áron, nagyban és kicsinyben raktáron tartok. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel y—iu 

K A R D A M A R I S K A . 

Fájó szívvel tudatom rokonokkal és az 
összes ismerősökkel, hogy egyetlen fiam 

JÓZSA 6ÉZA 
a központi szociális biMó péutír felügyelője 

folyó  hó 18-án, hosszas szenvedés ntán 
jobbiótre szenderült. 

Drága halottam hült tetemét folyó  hó 
20-án délután 4 órakor helyeztük el a 
kolozsvári köztemetőbe örök nyugalomra. 

Nyugodjék békében! 
Áldott legyen emléke! 

Janovitz József  atya. 

*) E rovat alatt közlottekért nem v&llal fele-
lősséget a Szerk. és Kiadó. 

Szerkesztői üzenetek. 
r r . A főgimnáziumról  mát lapunk legutóbbi szá-

mára Irtunk egy kis közleményt s bár magunk irtuk, 
helyszűke miatt mégsem jöhetett. Most jön én jgy 
nem veszi rossz néven, ha a már kiszedett cikkűnk 
helyett az Onit mellőztük. A többit ls csak nagyon 
kivonatosan heihatjok. KOasOnet! 

Tusnádi Gyógyfürdő  Birtokosai Szövetkezete 
a fürdő  területén levő megrongált 

Gyógycsarnok, Stefánia-melegfürdő  és 
Cukrázda, valamint a Csukás-tó hasi-
nálható állapotba való helyezésére és 
v i l l a n y v i l á g í t á s b e r e n d e l é -

s é r e ajánlatot kór. 
Ajánlat benyújtandó: 

1. készpénzbeli megfizetésre; 
2. több évre terjedő használati jogra. 
Ajánlatok 1020. szeptember 10-én az 

Igazgatóság cimére Tusnád fürdő  küldendők. 
Felvilágosítást, nyújt a fürdóigazgatóság 

Tusnádfürdőn.  i—Ü 

Mindennemű ügyiratok (kérel-
mek, szerződések, üzleti levelek 
stb.) román vagy német nyelvre 
való fordítását  elvállalom. Dél-
előtt a gimnáziumban, délutáu 
lakásomon vagyok található. — 

2 * £ a . y e x T á u a o e , főgimn.  tanár, 
roll tOrrtafaaékl  román 6» ndmel hitte tolm&c. 

Pályázatok. 
A közoktatásügyi minisztérium cluji (ko-

lozsvári) államtitkársága pályázatot hirdet a 
következő áll. tanítói állásokra: 

1. Mercurea-Ciuc (Csikszereda) 1 post r., 
2 posturi m. 2. Gheorgheni (Gyergyószent-
miklós 1 p. r., 3. Danesti (Csikdánfalva)  1 p. 
r., 4. m., 4. Sandominic (Csikezentdomokoa) 
1 r., 9 m., 5. Tomesti (Csikszenttamás 1 p. r., 
6 m., 6. Siculeni (Madéfalva)  4. p. m. 7. Ra-
cul .Csikrákos) 3 p. m., 8. Garau (Göröcsfalva) 
2 p. m., 9. Văcăreşti (CBikvacBárcBi) 2 p. m., 
10. Jigodeni (Zsögöd) 2 p. m., 11. Ioseni 
(Gyergyóalfalu)  1 p. r., 12. Remetea (Remete) 
10 p. m., 13. Subutate (Gyergyóvárhegy) 2 p. 
r., 14. Sarmas Salamás) 2 p. r., 15. Voslabeni 
(Vasláb) 3 p. r, 16. Billor (Bólbor) 1 p. r., 
17. Borsec (Borszék) 4 p. m.. 18. Bicaz (Gyer-
gyóbékás) i  p. r., 19. Corbu (Gyergyóholló) 
1 p. r., 20. Tulghesiu (Gyergyótölgyes) 1 p. 
r., 21. Armaseni (.Csikmenaság) 5 p. m., 22. 
Ciucsangeorgi (Csikszentgyörgy) 1 p. r., 2. p. 
m., 23. lacobeni (Kászonjakabfalva)  1 p. r., 
1 p. m., 24. Casin (Kászonujfalu)  1 p. r., 1 m., 
25. Plaesii-de-jos (Kászonaltiz) l p. r., 26. La-
zaresti iLázárfalva)  1 p. r., 1 p. m., 27. Vra-
bia (Csikverebes) 1 p.r., 28. Tusnád (Tusnád) 
1 p. r. 1 p. m., 29. Mihaileni (Csikszentmihály) 
2. p. m , 30. Nadesdi (Ajnád) 2 p. m., 81. 
Ghimes Faget Gyimesbükk) 3 p. m. 32. Bo-
lovanii (Bálványospataka) 2 p. r., 33. Rechiüs 
(Rakotyás-telep) 1 p. r., 34. Tareni (Tarhavas-
pataka 1 p. r.. 35. Luncu de-sus (Gyimesfelsó-
lok 3 p. m., 36. Luncu-de-jos (Gyimesközóp-
lok) 2 p. m., 37. Valea-Rece (Hidegség) 1 p. 
r., 38. Frumoasa (Szépviz i 2 p. m., 39. Cighiesi 
(Csügés) 1 p. r., 40. Cosnea (Kóstelek) 1 p. r., 
41. Delnita (Csikdelne) 2 p. r., 42. Pauleni 
(Csikpálfalva)  1 p. r., 1 m., 43. Barzava (Csik-
borzeova) 2 p. m., 44. NicoleBti (Csikszent-
miklós) 2 p. m. 

Felhivom a pályázni óhajtókat ez uton, 
hogy a közoktatásügyi minisztériumhoz cím-
zett, tanítói oklevél hiteles másolatával, csa-
ládi értesítő illetve keresztlevéllel és mUködéBi 
bizonyítvánnyal felszerelt  kérésüket az álláa 
megjelölésével, saját érdekükben azonnal, de 
legkésőbb szeptember 10-ig adják be hivata-
lomhoz. 

Csikszereda, 1920. évi augusztus 26. 
1-2 Tanfelügyelőség. 

Tusnádfllrdön,  a Mária villában (34 szoba, 
8 konyha), a házmesteri állás 
azonnal vagy legkésőbb október l-ig 
betöltendő. Román vagy német nyelv 
tudása szükséges. Előnyben részesQl 
ács-, asztalos- vagy kőmivesmeater. 
Igen jövedelmező álláa. Bővebbet 
Kel ler I s tv&n gyógyszerésznél 
Tusnádfürdőn. 
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Nagyabb mennyiségű, különféle  méretű 
használt fényképészeti  l e m e z , 
üvegezésre alkalmas, e l a d ó , 
Biró Józsefnél  Csíkszeredában. 

Szám 5683—1920 árv. 
Árverési hirdetmény. 

Néhai Csedő Pál csiktaploczai lakós 
hagyatékához tartozó, a csikszeredai 
vasútállomás és bútorgyár közelében 
fekvő  másfél  hold területű tlres belte-
iek, Csiktaplocza községházánál 1920. 
évi szeptember hó 5-én délelőtt 
9 órakor megtartandó nyilvános árve 
résen eladatík. 

Kikiáltási ár 40,000 korona. 
A kikiáltási ár 10%-a. mint 1 ánat 

pénz az árverés megkezdése Hőit az 
árverező bizottsághoz lefizetendő. 

Csikvármegye árvaszéke 
Csíkszereda, 1920 augusztus 26 án. 

Csiszér, 
h. árvsz. elnök. 

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

S Z E K E L Y ÉD R E T I 

Krdélyrészi Bútorgyár K.-Tarsa-
ság hatalmas szépen berendezett 

F B U T O R T E R M E I T 
• Nagy választék egyszerűbb és 
• egész finom  bútorokban, jutányos 
• árak, szolid kiszolgálás. •.••j— 

I 
I 

Cséplögéptulajdonosok figyelmébe  ! ^ 
Állandóan raktáron tartunk : M 

gépolajat, -n 
hengerolajat, 

I-a t o w o t t e t 
SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE 
Sepsiszentgyörgy és Kézdlvásárhely. • • 

F i l f Í B A t , 
A várdotfalvi  róm. kath. elemi népiskolánál 

üresedésben levő tanitói állásra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

Tanitói fizetés  a természetben adandó laká-
son kivül, mint az állami tanítóké 1918-ig 

A pályázati kérések folyó  évi szeptember 
4-ig hozzám baadandók. 

Csikaomlyó, 1920. évi augusztus hó lü-án. 
Bálint Lajos, 

2—2 lóe r e j én eloök. 

t r i a í l / k ^fHaplouzáD  egv modem lhkóbáz, mely 
L Ü i a U U 1 akiiből küíöu-külün udvarral éa a 
LozzA val o mellék épületekből áJl C ini ti kiadóban. 

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

báli toilett, paplan, függöny  és kézimunka 
tisztító gyüjtödemet megnyitottam 

T a r e a l S é t n d o r 
divatáru-üzletében Csíkszereda, Kótér. 

G y á r ó e f ő i i z l e t  B r a e e ó 
STftftfe  A b 4 « I , 

Calokr&k-ntca 2. sz. (a volt cukorka-gyárban) 
, 10-28 

UT SÖR NAGY RAKTAK' 
Csíkszeredában, Vár- (Mikó)-utca 22. szám alatt 

s ö r a a L S L g y r a k t á r t 

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

Z E S o s e r ^ f e l c L  H e r r n c L S L a n L r a . . 

> i t P C ' Csíkszereda éa vidéke melyen tiszídt I 
5 1 t ü o . fogyaszló  közönségét értesítem. Imuy I j y l ' t e s 

A l b © E t B a i á a a é s IPifk  Y « I t T R s i i l « t h e l y i s é g é b e 

• v e g y e s l e e r e i s l e e c L é s t 
i.tottam, s azt a mai kor igényeinek megfelelő  szakképzettséggel f<> ny 

Ó T A R T O K 
mind' nféle  füszor-  es gyarmatarukat, festeknemüeket  u. in 

Hudal lölJ 
Okker 
Szatiuober 
Ozbarun 
UlUuinaiiii kéli I. 
t liianiarin kék 11 
KalzüM vil. és ííötéi 
Heufje  siitţa 
llorgonvielin ţ/.lnk 

Mimiim (ólompir) 
Lombzüld vil. ei síilé 
Hoi víuös 
l'soiit leketi-
Éjkék 
Krn|' roza 
Kroni sárga 

I 

IMúfapúc/ 
Aufţyal  Tere* 
Terasii'ua icrwéazcte-. 

éK épetett 
l'árisi kék 
kremst lehéi 
I Itra fL>k•  • t»-
Ziuober 
Líibor voros 
tváÍTba ezüst 
Arany kartonokban 
Arany él ezüst pori>a11 
Orange .Sehullakk 
Szalmakalap lakk ami-

den Kziuben 
Körlakk 
Bőrrtpretur 

. - - t 1 A l- Ív ÎS T 1 . K \ 

nt .£â ,&®sAir ©IBWES vegy 

Asztalon pácok minden 
sziliben 

Tulnm olajlenek min-
den .sziliben 

Kopallakk belsu 
líopnllukk kiíKo 
Kocsi lakk 
rvhleit lakk 
líron/. olaj 
Kumil lakk (/.omÁin ) 

minden színben 
rtzekativ, szárito U;LK<? 
Pndlólukt 
Mixmon kence 
Firniwz, terpentin 
SpirltUH iskola tábla 

lakk 

Vaslukk 
í'vi'gpupir nat<\ és k: 

esiNViri/-i''TLI NI)ÜJULI 
számban 

Si-hmirgli papii 
dén sr.mnimn 

11iihu kékito vi,' 
l'arqiU'tl viasz 
l'arpuetl tu'.i'l Uti^ăf-
l'arqueit kefék 
l.úszűr szobn ^epi.ik 
(iyökér surlu kob-L 
Lókele 
Marha kele 
Hpkoiiú ketc 
Fényesítő kei-
Ituha kefe 

I I N ' D K N S / 1 N H K N S 

rak.M'Hsk d". ©tHESg^Sm&A, 

i 
I 
! 
i 

Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébe! 
Vau szerencséin a vásárló közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Varosház 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. 

Haives pártfogást  kórve, maradok tisztelettel -.'n--"* 
"bor-, s i r - ó s e z e s x -
n a g y k e r e e k e d é s e í r n o , 

Csíkszereda i t. város korlátlan italmérésénuk üzletvezetője 

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

ÉRTESÍTÉS ( : s i k s z t , r e , , ! l ^ v'déke n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g é t tihzt«lefrl 
1 értesítjük, miszerint Rákoczy-utca 12 szám alatt 

BÁDOGOS ÜZLETET N Í I T O T T U N K . 
lealctáJTOXX t a r t u n l c : Kouy haedéoyoket. fürdőkádak  ut és takarék tűz-
helyeket. 2 C é e z l t \ i n l c m e g r e n c l e l ó s r e épület-bádogos munkákat, 
fűrdóberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltói a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá 
dugós iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellutt pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 

i 
i 

tyomatott Vákár könyvnyomdájában, Calks««redá!*in. 




