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A b a k s i s . 
Csikszereda, április 22. 

Csaknem általános szokás, hogy komolyan 
vagy adomába burkoltan hallunk, beszélünk és 
Írunk a „baksisifil*,  magyarul a borravalóról, 
melyet BZ ügyes-bajos emSernek kell  fizjtni 
a közhivatalokban, vasúton és általában min-
denütt, ahol az állam ál;al fizetett  hivatalno-
koknak kötelességszerűen, minden honorálás 
nélkül kellene ügyeinket igazságosnn és lelki-
ismeretesen elintézni. A bakhist a törvény meg-
vesztegetésnek minősiti és üldözi, rn^rt elfoga-
dóját részrehajlóvá teszi és igy legtöbb esetben 
adójának az igazság éB köz rovására előnyt 
biztosit. 

A törvény Üldözése dacára is uey él a köz-
tudatban, hogy csak az az ember boldogu'hat 
és baladhat, aki jól „megkeni a kereket.* A 
legtöbb esetben ez igy van, Főt már arról is 
hallani lehet, bogy az állam által fizetett  köz-
hivatalnok szabott árért dolgozik, mint az 
iparos vagy kereskedő, vagyis határozottan 
megmondja, mennyiért intézi el ügyiinkes. . 

L hetnek ezek kivétele3 esetek és lehetaak 
igazak és nem igazak is, a fontos  az, hogy a 
köztudatban él, hal unk, beszélünk róla és elő-
segítjük, hogy Bzokássá váljék, meri: ha egyes 
megtevedt vagy lelkiismeretlen hivatalnoknál 
elő is fordul  ilyen, az állam tekintélyét és a 
közhivatalok és intézmények megbízhatóságát 
veszélyeztető bűntett, legtöbb esetben, miut a 
legjobb sikkasztási módszert használják ki élel-
mes és felelősség  nélküli emberek. 

Ugyanis kereskedelmi váliuiatok, intezetek, 
BŐt egyes emberek mcgbizott utján intézik 
ügyeiket. Az ügy megteszi a maga hivatalos 
körútját és minden további nélkül elintézést 
nyer. A baksis rendszer a köztudatban él és a 
megbízott számlázza a baksist: Páternek tíz-
ezer leu Bukarestben, Pá'nak ötezer leu Brail-
lában. A megbízó fizet,  panaszkodik és ha ke-
reskedő, megveszi a közönségen. Ennek külö-
nösen a közélelmezésre van káros befolyása. 

A hivatalnoknak, aki becsületesen végezte 
kötelességét Bukarestben vagy Braillában, sej-
telme sincs arról, hogy pl. egész Kolozsvár 
tud róla, hogy tizezer leüt kapott, caak ó nem, 
de a kolozsvári hivatalnok, aU nap-nap mel-
lett hall nagy összegű „ajándékokról*, meg-
gondolja a dolgot és adott esetben tényleg 
pénzt kér a munkájáért, vagy ba nem is kér, 
amig nem kap, nem intézi el. 

Igy rontják el a királyságból hozott — leg-
több esetben túlzott, «agy álhirekkel a saját 
közhivatalnokainkat és ássák alá közhivatalaink 
és intézményeink megbízhatóságát. 

A hlvatslfónököknek,  hivatalnokoknak és 
polgárságnak egyaránt a Baját érdekükben ül-
dözni kellene a baksis vagy megvesztegetési 
rendszert, mert ez ÍB egyik főoka  a drágaság-
nak és ha as idevonatkozó törvény nemcsak 
irott malaszt lenne, kifelé  emelné az állam 
tekintélyét, befelé  növelné az állampolgároknak 
a végrehajtó hatalomba vetett bizalmát. 

v. E. 

— A magyar kormány bemutatko-
zása. Bethlen István gróf  éB kormánya ápriliB 
18-án mutatkozott be a nemzetgyűlésen. A pár-
tok kivétel nélkül a legszívesebben fogadták 
as îţj kabinetet. A miniszterelnök nz újságírók 
előtt kijelentette, hogy a legerélyesebben le 
tkiij* törni azokat as erőket, amelyek az or 

szág konszolidációját hátráltatják. Kereszténv, 
nemzeti és agrár alapon áll a kormány, de 
teljesen a demokrácia szelleme hatja át. Ki-
jelenti, hogy célja egy egységes párt alakítása, 
mely elé ha akadályok gördülnenek, cl van 
határozva a Ház feloszlatására  is. 

— A magyarság szervezkedő gyűlése 
Csíkban. A Kolozsvárt j.iuuár luvábjn 
aiakult Magyar Szövetség csikmegyei szerve-
zete, amint ismeretes, március havában ntm 
alakulhatott meg, mert a kitűzött szervezkedő 
icyüésr-) az engedély nem érkezett meg. A 
Hadiállapot megszűntével a caikraeg^n ma-
gyarság most alkalmasnak torija az idót, ho^y 
a szervezkedés véglegwu tnegtöríenjen. A 
szervezkedő gyűlés tudoui>sul vétule iránti 
kérést dr. Nagy J.nő, dr. Pal Gábor és dr. 
E >hes Gyula a mai n-jpon adták ba a csík-
szeredai államrendőrség prefektjehez.  A gyűlés 
megtartása ezúttal akadályba nem ütközik H 
igy bizonyodra vehető, hogy a május 18-ára 
összehívandó szervezkedő gyűlés impozáns 
megnyilatkozása lesz i csikmegyei magyar-
ságnak. Az előkeszitó bizottság már muukába 
lepett, hogy a magyarságnak itt ia me^to-
reintse a masa képviselőiét, mely hivatva lesz 
a magyarságnak, mint kisebbségnek uj elhe-
lyezkedését biztosítani a román á lamban, ami 
elsősorban Románia érdeke. Bővobb részlete-
ket lapunk következő számaiban hozunk. 

Uj közigazgatási tatás Militea. 
Erdély közigazgatási beosztása az állam-

titkárságok direktoratussággá való átalakítá-
sával megváltozott. Minisztertanácsi h itározat 
intézkedik az uj beosztásról és ez a határozat 
négy vármegyét: Brassó, Szeben, Fogaras és 
Ar-id vármegyéket elszakítja közigazgatásilag 
Erdély területétől; ezeket közvetlenül Bukarest 
alá rendeli. A négy vármegye kivételével a 
csatolt területek .generál-direc'orává" T.ma-
sescu Constantin volt kolozsvári belügyi állam-
titkárt nevezték ki, aki teljes joggal rendel-
kezik közigazgatási kérdésekben. 

A bukaresti bélügyi államtitkárság hatás-
körébe osztatnak be Brassó, Fogaras, Szeben 
éa Arad vármegyék közigazgatási ügyei, to-
vábbá a belügyi költségvetésnek egész Erdélyt, 
Bánátot és a kapcsolt magyar területeket illető 
részének számvitele, a rendőrigazgatóság ki-
vételével. A kolozsvári főigazgatóság  fogja 
vezetni Alsófehér,  Bihar, Beszterczenuszód, 
Csik, Kolosa, Hunyad, Máramaros, Mirostorda, 
Szolnokdoboka, Kis- és Nagykükülló, Udvar-
hely, Szilágy, Szatmár, Háromszék, Torda-
aranyos megyék, valamint az Erdélyre, Bánátra 
és kapcsolt m»gy«r részekre kiterjedő hitás-
körű kolozsvári rendórigazgatóság közigazga-
tási ügyeit 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Nyugdijasok figyelmébe.  A pénzügy-

igazgatóáág ezúton ia felhívja  a szolgabirósá-
gokat és községi elöljáróságokat, hogy figyel-
meztessék az érdekelt nyugdij3B0kat arra, mi-
szerint sz államtitkárság ujabbi rendelete foly-
tán azoknak, kik a román államnak a hűségesküt 
folyó  hó végéig le nem teBzik és ezt a csík-
szeredai központi állampénztárnál nom igazolják, 
az eddig élvesett nyugdijuk feltétlen  be lesz 
uttntetve. 

— Megeredt az eső. Hosszú száraz idő-
járás után pinteken végre tartÓB esőzés indult 
meg, moly a termés kilátásokat lényegesen 
megjavította. Á!l ez különösen a eik vidékekre, 
ahol több mint négy hét óta egyáltalában nem 
volt csapadék, mi miatt a gabona ós takar-
mányárak magasra szöktek fel,  az állatárak 
p^dis; újból e.-tek. Ha az esőzés tartós lesz, 
ujabb lényeges javulás várható. 

— Felszabadult a posta minden fajta 
korlátozások alól. A kolozsvári postaigaz-
gatóság 31926—1921. számú távirati rende-
letével közli a postahivatalokkal, hogy a bu-
caresiti posta vezérigazgatóság 22.429—1921. 
számú reiid'i'ntóvol a pénzküldemények és cso-
magok felvételn  körü l majoritásokat hatá-
lyon kívül hwyczie óa H mui naptól kezdve 
Kgé-jz Nagyrománia teriiieíén közönséges, betét, 
kdiicsooMgok és minden fajta  pénzküldemé-
nyek koriárian értéknyiiváüitássa! i*< felvehetők 
a teljes kártérítés cs szavatolás kötelezettsége 
inellott. A küldemények csomagolása és fel-
adást a megszokott régi módon történik. 

— Minden lebélyegzett koronát be* 
váltanak. A pénzügyi államtitkárság értesítése 
szemt a közeli napokban megtörténik ugy az 
igazolt koronalobblctek, mint a péuzbecserélés 
alkalmával be nem jelentett koronák leure való 
átcserélése is, akik annak idején elmulasztották 
a koronának bejelentését, némi veszteség árán 
mégis h jszoálható pénzt kapnak a forgalomból 
végk-g kikerült koronájukért. 

— Ipartestületi közgyűlés. A Csík-
szeredái Ipartestület 1921. évi május hó 8-án; 
vasárnap delelött 9 órakor saját Kaszinója 
helyiségébon tartja évi rendes közgyűlését a 
következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 3. Számvizsgálók jelentése 
es a feímentvény  megadása. 4. Temetkezési 
önsegélyző osztá'y létesítésének tárgyalása, 
ő. 1921. évi költségvetés jóváhagyása. 6. Alap-
szabály módosítás. 7.Indítványok. A közgyűlés 
tekintet nélkül a mogjelent tagok számára, meg 
fog  tartatni. Indítványok 24 órával a közgyűlés 
előtt 20 tag aláírásával, az elnökBégnek be-
adandók. Csikszereda, 1921. április 23-án. As 
elöljáróság. 

— Nyugdijasok panasza. Tudvalevő, 
hogy a kormány az állami nyugdijasok nyug-
dijait 1 :1 arányban f.  évi január 1-ére vissza-
menőleg felemelte.  A kormányrendelet végre-
hajtási utasítása ide is már régen megérkezett 
s bár a lényegesen felemelt  nyugdijakat más 
megyékben régen kifizették,  Csikban a nyug-
dijasok, a társadalom e leginkább rászorult 
osztálya hasztalan várják a kifizetéseket,  mi 
miatt a mindennapi kenyérre Bem elegendő 
csekély nyu^dijaikljm kell tengódniők. Az 
állampénztárnál érdeklődtünk a késedelem oka 
felól,  hol az állampénztár vezetője, Péter Árpád 
főtanácsos  azt a felvilágosítást  adta, hogy 
munkaerőinek egy részét elvonták s mig azokat 
viasza nem rendelik, a felemelt  nyugdijak folyó-
sításának pontos idejét legjobb akarat mellett 
gem biztosíthatja. Nyilatkozatából az is meg-
állapítható, hogy a nyugdijak kifizetése  május 
elejére sem bizonyos, hacsak a munkaerők 
beosztásában kedvező fordulat  nem áll be. 
Kérjük az illetékes tényezőket, hogy munka-
erők beosztása által tegyék lehetővé a'kifize-
téseket, mert a vármegye tok részéből hall-
szik a nyugdíjasok panasza, kiken bölcs be-
látással segített a kormány, de ehhez a segít-
séghez bossţjutni nem tódnak-
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— Méhének figyelmébe.  A székelyföldi 
méhészeti szövetkezet a napokban nagyobb 
mennyiségű műlépet éB méhészeti eszközt szál-
lít a csikmegyei méhészegyletnek, mire már 
most felhívjuk  a meheszek figyelmét 

— Hesedéintán. A helybeli Oltáregylet 
április 17-én a polgári leányiskola nagytermé-
ben nagysikerű meBedéiutant rendezett. A ren-
dezőség ezúttal Bzámolt az O.táregylet esielyei 
Iránt eddig megnyilvánult nagyfokú  érdeklő 
déBsel, ezért a vaeáruapi meBedéluiánt az ifjú-
ság részére délután 3 órakor rendezte és eBte 
8 órakor megismételte. Mindkét alkalommal 
igen szép közönség gyűlt össze, mely mind-
végig kellemesen szórakozott. A műsoron elő-
kép, szavalat, jelenetek, párbeszédek, kupié, 
mese képekben és tánc szerepeltek. A szerep 
lök túlnyomó részben a polgári leányiskola 
tanulói voltak, kik Veres Íren körliitekintó 
vezetése és betanitása mellett a mest délután 
fényes  sikerét biztosították. A rendezes nagy 
fáradságra,  kiváló figyelemre  és ízlésre val-
lott. A szereplők közül ki kell emelnünk Botár 
Bözsit, kinek kupiéit a közönség zajos elisme-
résben részesítette. Tehetsége és temperamen-
tuma a színpadra praedestinálják. 

— A „Napkelet" április 15-iki száma 
talán a legerősebb a népszerű íoyoirat eddig 
megjelent számai közölt. Barta Lajos a mű-
vészet uj irányairól irt hatalmas cikket, Zá-
goni István „ŰabBburg puccs ma és 400 év 
előtt" címen irt aktuális és érdekeB tanul-
mányt. Ligeti Ernő, Sándor Imre erős novel-
lákkal, Oszkár Karoly kis dramával szerepei-
nek. Járosy Dezső Liszt Ferenc kultuszáról, 
Kádár Imre Zsolt Béláról írtak átfogó  tanul-
mányt. Déry Tibor rendkívül érdekesnek ígér-
kező uj regényt kezdett a folyóiratban.  Ezen-
kívül számos cikk, vers, jegyzet és a népszerű 
„Külföldi  Szemle" élénkíti a pompás kiállí-
tása lapot. 

— Gazdák figyelmébe.  A Csikvármegyei 
Gazdasági Egyesülethez a vetőmagvak es gaz-
dasági eszközök megerkeztek. Kaphatók: tejes 
szemű tiBztitott tavaszbuza, baicasági príma 
BÖrárpa, hő termésű svéd zab, lóner, bükköny 
éB repamag, továbbá 5-os Sack-ekek, 2 tagu 
vasboronak és lapos vasak. A kiosztást az 
egyesület titkári hivatala (Csíkszereda, vár-
megyeház) intézi a délelőtti hivatalos orak alatt. 

— Megnyílt a Nagyváradi Tüdőbeteg 
Szanatórium, A kies fekvesü  nagyváradi 
Bzőiőhegyek között épült .Nagyváradi Tüdő-
beteg Szanatórium* április hó 21. napján meg-
nyílt. Jelentkezni lehet a Szanatórium telepen 
d. e. 9—11 óra között és az intezet vezetó 
főorvosánál.  A Szanatórium, melynek delnek 
tekintő oldalán gyönyörű magaslati fekvócsar-
nokai vannak, be van rendezve feny  és nap-
kúrára. Az ápolási díj teljes ellátással naponta 
közös szobában 40 leu, külön szobaban 75 leu. 
Dr. Gerő Sándor, az intézet vezetó főorvosa. 

— • szabinnők elrabiasa. F. hó 16-án 
játszották városunk legjobb műkedvelői szép 
számú közönség előtt eddig nem látott Bikerrei 
ezt a jó bohózatot. Sajnáljuk, hogy a hely-
szűke miatt bővebben nem méltathatjuk minden 
egyes Bzereplő művészi nívón álló alakítását, 
csak annyit mondhatunk, hogy műkedvelőktől 
ilyen klasszikus alakítást a Vigadó közönségé 
nem látott. Csak még annyit kérünk a fiatal 
csakistáktól, hogy többször részeltessenek ilyen 
előadáBOk rendezésében. 

— A Cs. A. K. tamogatása. A Csík-
szeredai Atlétikai Klub a tavasz beálltával 
vjból megkezdette működését. A Klub ezúton 
ÍB felkéri  a sport lelkes barátait, hogy lépje-
nek be az egyletbe B ezáltal tegyék lehetővé 
az intenzivebb munkát. ̂ Tagsági díj egy évre 
60 leu, mely részletekben is fizethető.  Jelent-
kezni lehet Helvig Vilmos titkárnál. 

— 10.000 Leu jutalom a betörők 
kézrOkeritöinek. Magyari Andor férfiszabó 
betörőinek kézrekeriteee iránt a nyomozás 
erélyesen folyik,  eddig eredménytelenül. A kö-
zönség körében többször elterjedt az a hír, 
hogy a tettesek kézrekerültek, ez azonban nem 
bizonyult valónak. Egyik hír Bzerint a betörők 
már a brassói törvényszék fogházában  ülnek, 
a rendőrség azonban a vizsgálat érdekében a 
nyomozás adatait titokban tartja. Magyari An-
dor 10.000 Len jutalmat tűzött ki a betörők 
kézrekeritőinek, amennyiben kára is jelenté-
keny részben megtérül. 

C S I K I L A P O K 
N Y I L T T É R . * ) 

Az Első Csíkszeredai Faáru Bútorgyár igaz-
gatóságának, a Csiki Lapokban folyó  hó 17-én 
megjelent számában közótetthird°tménye helyes 
értelmezésére vonatkozólag a Csiki L-pok kö-
vetkező számában fogunk  információt  adni. 

Frank  Miklós.  Erőa  Ferencz. 
*) E rovat alatt köröttekért nem vállal fele-

lőa.éget a Sxerk. is Kiadó. 

Vető bükköny kapható a 
Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja Utódá-
nál BARTHA ÁRPÁDNÁL Sepsiszentgyörgy. 
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Mindennap friss tea-vaj kapható 
Filó Károly vegyeskereske-
dőnél Csíkszeredában. :—: 

circa 3000 köb 
lab faragott  la. 

Vitos Ferencz kereskedő, Csíkszereda. 2-
31—1921. cs. ü. A városi cementcserép 

üzomvezetősegetól. 17—21. ig. sz. 

Hirdetmény. 
A városi cserépüzem raktaraüau korlátlan 

mennyisegben all az erdekeit Közönség rendel-
kezesere elsőrangú hasznalatra kész lapos és 
kupás cserép. Tekintettel arra, hogy a hely-
szűke miatt a vezetőcég nem tarthatja huza-
mosabb ideig raktáron, felkerjük  az erdekelte-
ket, hogy cserép Bzüksegleteiket 1821. evi 
május hó 5 ig feltetlenüi  jelentsék be, mert 
ezen idó eimuitaval a vezetőség afenmaradt 
keszletet idegenbe fogja  ertekeuiteui. A csere-
pek leszállítóit árai: 1. Lapos cserep égettek-
nek darabonkint 2 50, ma&oknak 2 70 leu. 2. 
Kupás cserép darabja 600 icu. Kiojegyzesnei 
a vetelár fele  fizetendő.  Előjegyzéseket felvesz 
a városi mornoki hivatal. 

Mercurea Ciuc (Csíkszereda), la 8. IV. 1921. 
2—s Városi cserépüzem vezetősége. 

1920. évi. Ad. 11. szám. 
végrehajtói. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirott kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz-

hírré teszi, hogy a csíkszeredai járásbíróságnak 
1921. évi G. 3970. sz. végzése folytán  Dr. Szántó 
Samu csíkszeredai lakós ügyvéd által képviselt ifj. 
Dávid Ignác csíkszeredai lakós végrehajtató részére, 
ilj. Meskó Kálmán vérdotfalvi  lakós végrehajtást 
szenvedő ellen 2980 len követelés «járulékai erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  alperestől 
lefoglalt  és 17900 leura becsült ingóságokra a csík-
szeredai járásbíróság 1921. évi G. 3970. sz. vég-
zésével a további eljárás elrendeltetvén, annak az 
alap- és íelülfoglaltatók  követelése erejéig is, «meny-
nyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, a végre-
hajtást szenvedő lakásán Várdotfalva  községében 
leendő megtartása határidőül 1921. évi április 
hó 28. napjának délelőtt  10 óráját  tűzöm 
ki, amikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: fara-
gottfák,  kocsik, stb, stb. a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő in-
góságok vételárából a végrehajtató követelését meg-
előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben ré-
szükre a foglalás  korábban eszközöltetett volna és 
ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tUnik, 
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez-
déseig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü-
lönben csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csíkszeredában, 1921. évi április hó 7. 
napján. Molnár 8andor, 

blr. végrehajtó. 

A csíkpálfalvi  vasöntő és gépjavító felvesz 
t a n o n c o k a t 

öntő, lakatos és asztalos szakmára, t-a 

é r t e s í t é s . 
Van aaerenoaém Csikssereda éa vidéke kőaSnaó-
get tisztelettel értesíteni, hogy Cslkaaeredaban, 
Vadáaa- (Apaffy  Mihalyj-utoa 7. hasasam alatt 

„Mercur" I m M M ionö i séü 
cim alatt irodát nyitottam. — Elvállalok gyári 
üzemekhez szükséges felszerelések  es élelmeae-
sek, továbbá üzleti áruk és magan szükségletek 
közvetiteset éa vegiix képviseleteket minden szak-
mában. Vidéki lapuk reazem hirdetéseket felveszek. 

Tisztelettel S p i e & C Z XXVLSTÓ. 
KÍNÁLAT: 

2 drb No. 2-ös Wertheim szekrény. 1 drb No. 3-as 
Weriheim szekrény. 1 drb No. 4-us Páncél szekrény 
Angol szerkezetű. 1 drb Bét borona. 1 drb Kattáblas 
boroua. 2 drb Sack í,ke. 1 i ib Ló kapa. 1 drb Szeca-
kavágó. 1 drb Kézi cséplőgép. I drb Széna prés. 1 
drb Kászáló-aratógép. I drb Iromány szekrény. 1 gar-
nitnr íilrész Wenitiáuer gőzgépekkel. 12 m* kdrlsía 

rönkbe (száraz). 

• Y B & B S S fiáHDOfi  Ut. J 
- FOOOBVOS ® ^ «vwvnvuo r 
• Rendül nsponts d. e. 9—12 és d. u. 2—6 óráig 
| Csíkszereda, Mikó-ntoa 84. azám. 

Árlejtési hirdetmény. 
Madaras község közbirtokossága közhírré 

teszi, hogy ezen községben tervezett tenyész-
spa állatok istálója és gondozó lakása építését 
a községházánál 192L évi április ho 27 en 
tartandó nyilvános ariejtésen vállalatba adja. 

KöltBÓg előirányzat 131,000 Leu, melynek 
10°/»-a bánatpénzül leteendő. 

Egyéb feltételek  a közbirtokossági elnök-
nél megtekinthetők. 

Madaras, 1921. évi április hó 13-án. 
%-t Uj. ANTAL ALBERT, kösb. elnök. 

Méh családok eladók 
országos egyesületi negysoroB kaptarokban 

Kállay Fereno méhészetéből Csíkszeredában. 
1— 

235—1921. szám. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikdánfalvi  közbirtokosság eladja a köz-

ségházánál 1921. évi május ho 6-an délután 
2 orakor kezdódó árveresen a Csikvármegye— 
Madaras II. községe határában levő Sugó, Ár-
pás nevü erdejének mintegy — kat hold terü-
leten az 1633—1920. pref.  határozattal kihasz-
uálásra engedélyezett széldöntött és szúkáros 
nyers és száraz lucfenyő  faállományát. 

A vágás területe a gyimcBi országúttól 20 
kilóméter, a C. F. R. gyime6középloki állomás-
tól pedig 21 kiióméter távolban van. 

Az eiadas tárgyát képező faállomány  szem-
becslés szerint mintegy 45000 m1 Bzéldöntött 
nyers és Bzáraz, valamint a regiunea silvica 
altal még kijelölendő (foltonkint)  tovább fenn 
nem tartható nyers és esetleg mar száraz vagy 
szóidöntött lucfenyő  haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 1 m1 száraz álló fánál  28 leu. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/«-a. Kihasz-
nálási időtartama 4 év. A nyers 10'/o-kal drá-
gább, a széldöntött 15'A-al olcsóbban fog  el-
számoltatni az álló fánál  elért árnál. 

Az árverési és szerződési feltételek  az erdő-
birtokos alulirott képviselőjénél, továbbá a csík-
szeredai ocolul silvic Frumoasa rom. kir. járási 
erdógondnokságnál rendelkezésre állanak. 

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

Írásbeli zárt ajánlatok a Bzóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnö-
kénél nyújtandók be. A megajánlott Összeg 
számokkal és betűkkel is kiírandó s as aján-
latban kifejezendő  az, hogy az ajánlattevő az 
árveréBl és szerződési felteteleket  teljesen is-
meri és magát azoknak aláveti. 

Danesti—Dánfalva,  1921. évi április hó 16. 
Bsőoi Béla, Baabó Ignáe. 
bírt. elaSk, kW. ţegytf. 



1 . á . C S I K I L A P O K 3-k oldal. 

Tudomásár* hozom a mélyen tisztelt kö-
zönségnek, hogy Csíkszeredában, Kór-
hás-u 2. ss. alatti vendégldmbon kltünö 

házi konyhát 
rendeztem be. — Ela/irangú bor, sör és 
mindennemű édesített Italokat saolid 

árak mellett szolgálok ki. 
•Á- loox i émeo l sa t j u t á n y o s 

ar mellett f e i T r e e z e l c . 
Kérem a mélyen tisztelt közönség párt-

fogásét,  maradok kiváló tisztelettel: 
Xd.. B a r c e a y D é n e s . 

1 - 6 

Mindennemű román — magyar-
német— és francia-nyelvű 

F O R D Í T Á S O K 
készítését elvállalom 

Ganea Károly vára. i roi lanató, Csilszereda. 

• csíkszeredai járásbíróság, mint telekönyvi 
hatóság. 

Bsám: 1710—1920. 
Árverési hirdetmény kivonat. 
Dr. Kovács Gyárfás  ügyvéd által képviselt 

Szakács Balázs csikszentmiklósi lakós végre-
hajtatónak Erós Péter hagyatéka képv. Dr. Gál 
JósBef  ügyvéd által végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatÓBág a végrehajtási árverést 2353 korona 
tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a 
csíkszeredai járásbíróság területén levő, Csik-
aaentmiklós községben fekvő  s a csikszent 
miklÓBi I. rész 1610. BZ. tjkvben Erós Peter 
végrehajtást Bzenvedő, tulajdonát képező A f 
1. Borsz. 662. hrsz. ingatlanra faház  300 koro-
nában, A f  2. sorsz. 1576., 1577. hrsz. ingat-
lanra szántó 24 koronában, az u. o. 262. BZ. 
tjkvben B. 9. alatt ugyanannak tulajdonát ké-
pező ingatlan jutalékra Af  2. sorsz. 555. hraz. 
alatt kert V» ed rész 20 koronában, A f  9. 
sorsz. 3062. hrsz. alatt szántó '/j rész 10 ko-
ronában, A f  10. sorsz. 3284. hrsz. a. Bzántó 
V» rész 10 koronában, a szép vizi 1091. sz. 
tjkvben ugyanannak tulajdonát képező A + 3. 
sorsz. 5072. hrsz. alatt felvett  ingatlanra ka-
Bzáló 3000 koronában, A f  4. sorsz. 6681. 
hrsz. a. felvett  szántó 50 koronában megalla-
pitott kikiáltási árban, azzal, hogy a csikszent-
miklósi I. rész 1610. BZ. tjkvben C. 2. alatt 
Erós Tamás javára bekebelezett haszonélvezeti 
jogot az árverés nem érinti. 

Az árverést 1021. óvi jullus hó 25. nap-
jának d. e. 9 orakor Csikszentmiklós es 
délután 2 órakor Szépviz községházánál 
fogjak  megtartani. 

Az árverés alá kerülő Ingatlanok éB pedig 
a csikszentmiklóei 1610. sz. tjkvben A f  L 
Borsz. 552. hrsz. alatt felvett  ingatlan a ki-
kiáltási ár felénél  a többi ingatlanok a kikiál-
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem 
adhatók eL 

Az árverelni szándékozók kötelesek bánat-
pénzül a kikiáltást ár 20°/o-át készpénzben, 
vagy az 18Ő1. LX. t.-c. 42. § ában meghatá 
rozott ál-folyammal  számított óvadékképes ér-
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a 
bánatpénznek előleges birói letétbe hélyezé-
Béról kiállított letéti elismervényt a kiküldött-
nek átadni ós az árverési feltételeket  aláirni. 
(1881. LX. t.-c. 147., 150., 170. §§ok; 1908. 
XL. t.-c. 21. §.) 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma-
gasabb Ígéretet tett, ha többet igerni senki 
Bem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár Bzá-
zaléka szerint megállapított bánatpénzt az ál-
tala igért ár ugyanannyi Bzázalékáig kiegészí-
teni. (1908. XLI. 26.) 6 

Csíkszereda, 1920. junius 30-ik napján. 
Dr. Feloser Béla, s. k., 

járisblró. 
A kiadmány hiteléül: 

Dávid, 
MsrtrtaeM. 

M e g h í v ó . 
A Tusnádfürdő  és Vidéke Fogyasztási Szö-

vetkezetének Tusnádfürdón  1921. évi április 
hó 27 én délelőtt 10 órakor tartandó 

rand. l t í ."<ri i l i I c ö z g ^ & l é s ó r e . 
Tárgysorozat: 

1. Az üzlet felosztása  okainak ismertetése. 
2. 3 felszámoló  bizottsági tag megválasztása 
3. Házbér-ügy tárgyalása. 
4. Indítványok. 
Tusnádfdrdő,  1121. évi április hó 19-én. 

Zatlukál József, 
szöv. elnök. 

Jakab Ferenc, 
'e- tag-

235—1921. számhoz, kj. 
Faeladási hirdetmény. 

A danesti—dánfalvi  közbirtokosság eladja 
a községházánál 1921. évi május hó 14-én 
délelőtt fél  12 órakor kezdődő árverésen 
a Cslkvármeeye Csikraadaras II. községe búvá-
rában levő Bükkhavas és Naskalat nevű erde-
jének mintegy — kat. hold területér az 1633— 
1920 BZ. pref.  határozattal kihasználásra enge-
délyezett széltörött és Bzúkáros nyers é9 Bzá-
raz lucfenyő  faállományát. 

A vágás területe a gyimesi országúttól 10 
kilóméter, a C. F. R. gyimesközépioki állomás-
tól pedig 11 kilóméter távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  Bzem-
becBlés szerint mintegy 10000 m1 széltörött 
nyers éa száraz, valamint az esetleg a regiu-
nea Bilvica által még kijelölendő (foltonkint) 
tovább fenn  nem tartható nyers, esetleg már 
száraz, vagy széldöntött lucfenyő  haszonfát 
tartalmaz. 

Kikiáltási ár 1 m' száraz állófánál  33 leu. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak lO'/.-a. Kihasz-
nálási időtartama 3 év. A nyers fa  10°/,-al. 
drágábban, a széldöntött 15°/o-al olcsóbban fog 
elszámoltatni az álló száraz fánál  elért árnál. 

Az árverési és szerződési feltételek  az erdő-
birtokos alulírott képviselőjénél, továbbá a csik-
szereda! ocol silvic Frumoasa rom. kir. járási 
erdőgondnokságnál rendelkezésre állanak. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és Bzer-
ződési feltételektől  eltérnek, vagy bánatpénz-
zel 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 összeg 
számokkal és betűkkel is kiírandó s az aján-
latban kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. 

Danesti— Dánfalva,  1921. évi április hó 15. 
Bzőos Béla, Szabó Ignáo, 

bírt. elnök. kb. jegyző. 

Egy félfödeleB  kocsi, 
egy kasos üléses szekér, 

egy ebédlő dívány, épület festék  és ablak 
gitt. Hol megmondja a kiadóhivatal. 3— 

Szám 808—1921. vt. 1—2 

Pályázati hirdetmény. 
Mercurea-Ciuc (Csikszereda) város tanácsa 

a helybeli törvényszéki palota, törvényszék ég 
ügyészség helyiségei rendbehozásiával kapcso-
latos kőműves, festő,  lakatos, épület-asztalos 
üveges, valamint kályhás munkára nyilváno? 
zárt ajánlati verseny tárgy alánt hirdet. A lepe-
csételt zárt ejánlatok n szükséges költségve-
téssel ezen felirattal:  „N. N. ajánUta a törvény-
széki épület rendbe jozására" 1921. évi cuájus 
6 án déli 12 óráig a városi tanács iktató 
hivatalhoz nyújtandók be. Az ajánlatokhoz az 
összeg 10°/o-a usatolandó készpénzben vagy 
óvadékképeB papirosokban. Később érkező aján-
latok nem vétetnek figyelembe.  Az ajánlatok 
elfogadása  felett  a városi tanács, mint képvi 
gelőtestület hatáskörével felruházott  hatóság 
dönt s joga van az ajáoiatok közül tetszése 
szerint választani vagy uj árlejtést rendezni. 

Ajánlattevő köteles ajánlatában a munka 
megkezdésének a napját és határidejét közölni. 

Kelt Mercurea-Ciuc, la 20 április 1921. 
Tetlu Aurel a. k., 

jprimar. 

No. 2—1921. Ta. 
1. számú rendelet. 

Ml, G. Bordás, mint a ministerul Muncii si 
ocrotirilor Sociale megbízottja a 321—4/4/1921. 
ezámu miniszteri leiratban foglalt  jogkörünknél 
fogva  elrendeljük, hogy: 

1. Mercurea-Ciuc város területén lakó min-
den kereskedő, iparos, kávéháztulajdonos éB 
vendéglős, a nála vásárolt, megrendelt áru, 
vagy elfogyasztott  luxus élelmi cikkekről se-
gélybélyeggel ellátott fizetési  jegyzéket köteles 
kiadni a vásárlók, megrendelők illetve fogyasz-
tóknak. A fizetési  jegyzék minden esetben ki-
adandó, tekintet nélkül arra, hogy azt a vásárló, 
megrendelő, vagy fogyasztó  fél  külön kérte 
volna, avagy sem. 

2. A fizetési  jegyzékek, tömb (blokk) alakúak, 
sorszámmal, cégnévvel és dátummal ellátottak 
és olyképpen szerkesztettek kell legyenek, 
hogy az egyes lapok középen szakittassanak 
le s igy a félnek  kiadott jegyzék másodpéldánya 
a tömbben maradhasson. 

3. A vásárlási összeg arányában felragasztott 
sogélybélyeg felerésze  szintén a tömbben kell 
maradjon, hogy igy bármikor ellenőriztethessék. 

4. Hogy milyen összegű vásárlásra, milyen 
értékű segélybélyeg ragasztandó fel,  az azt 
feltüntető  „AvizH-t minden a város területén 
lakó kereskedő, iparoB, kávéháztulajdonos és 
vendéglős jelen rendeletünk kiadásától számí-
tott 3 napon belül köteles Vákár Lajos paplr-
kereskedéaébeu megvenni és azt üzlethelyisé-
gében Bzembetünó helyen kifüggeszteni. 

а. A vásárló közönséget erről falragaszok 
utján fogjuk  értesíteni. 

б. Aki jelen rendeletünknek eleget nem tesz 
vagy az „Aviz'-ban foglaltak  bármely pontja 
ellen vét, az ellen a törvény teJjeB Bzlgorával 
fogunk  eljárni. 

Mercurea-Ciuc, la 18 Aprile 1921. 
Gavril Bordás not. Jud. 

A segély bélyeg ellenőrző hivatal főnöke. 

Hirdetmény. 
Csikcsicsó község elöljárósága közhirré teszi, 

hogy a község tulajdonát képező hargitai fürdő 
az 1921. évi április hó 28-án délelőtt 10 
orakor Csikcsicsó község hivatalos házánál 
nyilvános árverésen 9 évre haszonbérbe adatik. 

A bérbeadásra vonatkozó feltételek  a köz-
ségi jegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Csikcsicsó, 1921. évi április hó 12-én. 
Tompos Károly, Győrfl  Mózes, 
községi jegyző. 2—2 biró. 

Szám: ad. 1980—1921. árv. 

Faeladási hirdetmény. 
Távollevő Kristály Miklós és neje Olteán 

Virág gyimesbükki lakósok tulajdonát képező 
s Gyimesbükk község határában Agyagospatak 
fejében  fekvő  erdőkihasználásra engedélyezett 
lucfenyő  állománya Gyimesbükk község házá-
nál 1921. évi április hó 28 án délelőtt 9 
Árakor kezdődő nyilvános árverésen el fog 
adatni. 

A vágás területe az állami úttól 3 kilómé-
'erre a gyimesközépioki vasútállomástól pedig 
5 kilóméterre van. Az erdőhöz jó karban levő 
ut vezet. Az eladás tárgyát képező faállomány 
törzsenkénti bemérés szerint 618*501 m' luc-
fenyő  haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ára 29688 Leu, bánatpénz a ki-
kiáltási árnak 10°/«-a, kihasználási idő 1 év. 

Az árverési és szerződési feltételek  Gyimes-
bükk jegyzőjénél, továbbá Csikvármegye árva-
székénél rendelkezésre állanak, ahol megtekint-
hető a részletes becslési munkálat is. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverezés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnö-
kénél nyújtandók be. A megajánlott összeg 
számokkal és betűkkel is kiírandó s az aján-
latban kifejezendő  az, hogy az ajánlattevő a 
szerződési és árveréBi felteteleket  teljesen is-
meri és magát azoknak aláveti. 

Utóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Csikvármegye árvaszéke ülése. 

Csíkszereda, 1921. évi április 11-én. 
Osi sze r , 

2—2 áros. elnök. 
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Q Fogak, fogsorok, 
® szájpadlás-nólkOliek, sin-fogsorok, 
© aranykoronák, aranyhidak, ugyszin-
® tón régi arany és ksutschuk mun-
© :—: kák átdolgozását készíti :—: 

8 Waczel Ferenc fonlecbniins,  Csitszereda 
S (dr. Pál Gábor ügyvéd házában), i 

iaiai^iaiBi5iifflBBi(Biaaisiai5iBfii5ifBl 

Kitűnő minőségű, tisztán kezelt [ | j 

I Asztali és palack BOROK 
j§] jutSnyoa árban kaphatók a jj|j 
I Köziazilasá&i E u e i i l e t R.-T.-nál" 

© r f k w e i e â i ^  * m a m w t i ( " j * ™ * * * * * 

Frissen csapolt világos poharas és palackozott barna sör 
valamint vi l lásreggeli 

a legjutányosabb árban, további jó zamatu küküllómenti 
o o 
o o I— 

literenkint 14 Leu árban házhoz vive is a közönség rendelkezésére áll. 
A m. t. köiötiaég pártfogását  kéri, tisztelettel Vass Qéza vendéglős. 

M E D G Y E S , E N l i 
IRODA: PINCÉK: {§ 

Roth-utca 17. Forkes-uica 9 ós II. 

Foraitásot román és n-met nyelvre. 
Mindennemű ügyiratok (kérel-
mek, szerződések, üzleti levelek 
stb.) román v::gy n-met nyelvre 
való fordítását  eíválhloin. Dél-
előtt a gimnáziumban, délután 
lakáíicraon vagyok található. — 

M a y e r János,fő. ' imn.  t.n«ár, 
volt lírTáiijaiékl romku ós némel bitet tolná». 

Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébe! 
Értesítem a vásárló közönséget, hogy Városház-utca 4. szám 
alatti raktáromban állandóan raktáron tartok szavatolt 

96°*os finomított  szeszt, az Összes rum- és kiváló finom  iikörféléket, 
valamint kisűatön főzött  szilvóriumot, borseprőt, törkölyt és cognacot, 

& logíofefe  m£aí»@©gü mftseemeatt  és Q © © 
&©gy&if&ib©se&fe£  akiat es paiaekeaTtt 

Bürger Albert marosvásárhelyi sörgyárából napon-
ként friss  töltésű márciusi és barna maláta sört. 

Viszonteladóknak a legolcsóbb napi árakon számitva 
nagy árengedménnyel. 8— 

Q 7 Á M T Á Ü D W n ^*01*'1 B ö r * ®8 B í 0 8 z n f l p y k e r e s k e d ó B e , 
U u A l i 1 V Cl II i i V) első cslkszsrsdal likőr-, rum- es cognacgyára 

Caiksaeredaban, Vnioshas-utoe 4. «eám. Telefon-saám  44. 
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ÉPÍTKEZÉSI ANYA60K: 
ELSŐRENDŰ 

D f l f l A B O S  1 Í É S Z | 

tűzálló samott tégla, 
SAMOTT FÖLD 
Kapható Erzsébet-utca 21. sz. a. 

KOCZKÁS BÉLÁNÁL 
C S Í K S Z E R E D Á B A N . 
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Nagy miieaeki éa meBÓgasdaságl 
oikkek leiakata. :—: 

M FűrészgyárakI Hengermalmok! 
Í j Mezőgazdák I 
75 Schieb gépgyár r. t. ajánl: | t 
T) Gatter lapok, csiazoló korongok, gép- 7 
S henger, dynamó és nyers olajat, hajtó, J 
H kötő és varrószíjjat, tömítő anyagokat, ) • 

reazc-lüket és mindenfele  üzemcikk"ket. 
ţ f  Malmi felszereléseket,  hengerszéket, ff 

svájci Belymet, sikszitat, koptatót stb. 
2 Továbbá mindenfele  mezór.'zflai.ági  tel- ? 
^ szereléseket u. m : cséplőgépét, kózl J* 
Ti trlfirt,  rostát, ekét, kaszat, darálok, f t 

boronák es szecskavágók etb. stb. 
Uj éa hasniált göigépek, bensin, nyers 

x j :-•: olaj éa asirogaz motorok. :—: í l 
TJ F d l e r a k a t : j T 
g I-: Oalkvármegye éa környéke róacére :-: 
Î n a H M i e t e i a a . M a r c a l J 
ö Oyergyóaaentmlklóa H 

Főtér 15. u. a. (Szllágyl-kávíhái mellett.) J 

Özv. Grishaber Marne boraagy ke 
re-kedő-ceg Világos, áiiandó bor-
lerakatot tart a Szekelybanknál. 
Dr. Daradici-h;ia piíjc-j-bon. Kitűnő 
zamatu aradhegyaljai borait a Jeg 
jutányosabb áron ajánlja. i—á 

Sz. 82-1921. kb. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikszentdomokosi közbirtokosság II. el-
adja Csik^zenidomokos köz-iéguázánáí 1921 
evi május ho 7 en delelőtt 9 órakor 
kezdődő arveresen a Csikmegye Aladár.-** ll-od 
rész Gyimeabükk község hat traban levő Mubos 
nevü erdejének az 1633—1921. sz. prefecturi 
határozattal kihasznalaara engedélyezett szel-
doutűLt cs szükáros nyers és azaraz lucfenyő 
faállománját. 

A vagáa területe a gyluirsi országúttól 17 
kílóméter, a C. F. R. gyimeeközéploki állomás-
tól 18 kilómater távolságra van. 

Az eladás tárgyát képező ftál'omány  szem-
bec-lés szerint mintegy 9000 m* szeldjntóu 
nyers és Bzáraz, valamint esetleg a regiunea 
ailvica által még kijelölendő (foltonüin;)  tovább 
fenn  nem tartható nyers, esetleg már szaraz, 
vagy széldiintöit lucfenyő  haazonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 1 ina száraz álló fánál  35 leu. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/O a. Kih ÍSZ-
nálasi időturtama 2 ov. A nyers 10"/,-kai drá-
gább B a ezé:döntött 157,-kal oicaobban fog 
számíttatni az állofaknál  elert árnál Az árve-
reai és szerződési feltótelek  az erdóüirtokos 
-lulirott képviselőjénél, továbbá a csíkszeredai 
ocoiul silvic Frmnoasa rom. Hír. járási erdógond-
nokaágnál rendelkezésre állanak. 

O.yan ajánlatok, melyek az árverési én 
dz-.rzódeBi feltételektől  eltérnek, vagy bánat-
pénzzé! ellatva nincsenek, figyelembe  nem vé-
tetnek, utóajánlatok el nem logudtatnak. 

írásbeli »árt ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdene előtt az árvereió bizottság elnö-
kónel nyújtandók be. A megajánlott összeg 
-zámokkal es betűkkel is kiírandok s az aján-
latban kifejezendő  az, hogy ajánlettevő az ár-
yeresi es szerződési feltóteleket  teljesen ismeri 
es magát azoknak aláveti. 

Sandominlc la 12 ápril 1921. 
Kedves Dávid sk., 

b. elnSk. 
: Dr. VASÚ, prefect. 

Kurkó Sándor sk , 
b. Jegyző. 

F l í i H í S e®y W»nd«rer-féle  15 HP kétülé-
ILICtUtJ B e a f S d . e l e s  a t l t ó , melyen 

loffor  hely is vau. Hozzávaló egy tartalék 
kerek, két kül̂ ő gummi, két fentő  teljes 
Bzerszámmal. Oránkinti sebessége 60 kiló-
mét) r, bensin fogyasztás  óráukint 7—8 liter. 

Megtekinthető Meísínger Józsefnél,  MedgyeB. 
1-3 

32—1921. szám. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikszentdomokosi közbirtokosság eladja 
C^íkd^entdomokos községházánál 1921. évi 
május ho 7-cn delelőtt 9 orakor kezdődő 
árverésen a Csikvármegye Madaras, Békás köz-
sége határában levő Ólod nevü erdejének a 
1633—921. ez. prefectuei  határozattal khisz-
nálásra engedélyezett széldönlött és szúiáros 
nyers és száraz lucfenyő  faállományát. 

A vágás területe a gyimesl országúttól 26 
kilóméter, a C. F. R. gyimeaközéploki állomás-
tól pedig 27 kilóméter távolban van. 

Az eladás tárgyit képező faállomány  szem-
becslés szerint mintegy 3000 m* szsldöntött 
nyer^ és száraz, valamint esetleg a regiunea 
silvica által még kijelölendő (foltonként)  tovább 
fenn  nem tartható nyers, esetleg már száraz, 
vagy Bzéldöntött lucfenyő  haszonfát  tartalmaz. 

Kikiáltási ár 1 m1 száraz ál ló fánál  17 leu. 
Bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/*-a. Kihasz-
nálási időtartama 2 év. 

A nyers 10°/,-kai drágábban, a Bzéldöntött 
15°/,-al olcsóbban fog  elszámoltatni az álló 
száraz fánál  elért árnál. 

Árverési 03 szerződési feltételek  az erdő-
birtokos alulirott képviselőjénél, továbbá a csík-
szeredai ocolul BÍIVÍC Frumoasa rom. kir. járási 
erdógondnokságnál rendelkezésre állanak. 

Olyan ajánlatok, mellek az árverÓBl ós 
szerzódéai feltételektől  eltérnek vagy bánat-
pénzzel ellátva nincsenek, figyelembe  nem vé-
tetnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság elnö-
kénél nynjtandók be. A megajánlott összeg 
számokkal és betűkkel ls kiírandó és az aján-
latban kifejezendő  az, hogy ajánlattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  teljesen Ismeri 
és magát azoknak teljesen aláveti. 

Sandominlc la 12 április 1921. 
Kedves Dávid, 

b. elnök. 
Kurkó Sándor, 

b. Jegyié. 
Kraute t l Vákár UiyvajoMlálába», 




