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Őroza erdelyi njiijiSzterCsíkszeredái).
A miniszter programmja — A magyarság szervezkedése.
Csíkszereda, juo. 7. letartóztasson. ígéretet tett ennek sürA miniszter autója a vármegyeház
Groza Póter dr. erdélyi miniszter gős megszüntetésére.
előtt állott meg, hol Vasa Sándor dr.
székelyföldi körútjának egyik legjelenProgrammbeszédének gerince a cégi prefektus a hivatalfŐnOkök élén röviden
tősebb állomása Csíkszereda volt. A mi jogrend visszaállítása. Nyomatékosan Üdvözölte, majd a hivatalfőnököket muoissterlátogatás messze felülhaladta a hangsúlyozta, hogy a törvény nemcsak tatta be.
megszokott miniszterjárások sablónját. az állampolgárt kötelezi, hanem és legA miniszter mintegy 36—33 évesnek
A külsőségekből semmi sem volt és el- főképpen a végrehajtó hatóságot is. látszik. Rendkivüi megnyerő ea bizalommaradt a szokásos evés-ivás és felkö- Egyszerű igazság, de szükség volt el- keltő megjelenése van. Tekintete nyílt,
Bzöntő is, hogy annál több tartalom le- mondani, hogy végre megszűnjenek a öltözködésé választékos cs modora kö&- •
gyen.
vetlen.
panaszok és sérelmek.
Megállapíthatjuk, hogy Groza miniBZA programmbeszé'd.
Oroza miniszter erdélyi ember. Köter programbeszéde és az eléje járult zöttünk élt s éppen olyan becsületes
A rövid üdvözlés után a miniszter
küldöttségeknek adott válasza a magyar- polgári munkával, kereste kenyerét, kíséretével és nagy közönséggel a meság körében igen kedvező hangulatot mint polgártársai. Erdélyt s a legutóbb gyeház nagytermébe vonult, ahol magyar
váltott ki. Két és fél eastendei nyomasztó uralkodott közviraerkat jól ismeri. Infor- nyelven elmondotta nagyszabású ptoghallgatás után mintha lidércnyomástól mációra alig szorul. A székelyföldi ba rammbeszédét.
szabadult volna meg a csikmegyei szé- jok réazletesen tudomására adattak Csík
Azért jött a Székelyföldre, hogy
kelység tábora, melynek első izbea volt szeredán neki. Talán itt szerzett a leg- személyes információt szerezzen a közalkalma szavát a legilletékesebb helyen bőségesebb információt, ö a visszás állapotokról és megtegyen minden intéznyíltan, a veleszületett őszinteséggel állapotokon gyökeresen segíteni akar. kedést a követendő eljárásra nézve,
felemelni, rámutatni a sérelmekre, azok Rámutatott a bajok forrására, megálla melyet az állam érdeko megkíván.
gyökeres orvoaláaát és a joguralom pitotta, bogy más politika, más rendszer
Vissza kell állítani a törvény és jog
helyreállítását kérni.
alkalmazandó a kisebbségekkel szemben. uralmát és minden erővel oda kell hatni,
Erre alapot Oroza miniszter prog- A követendő eljárásnál a főszempont a hogy az állam konszolidációjának hatalrammja nyújtott, mely a legégetőbb kér- méltányosság és a törvény imperativ mas munkája gyors léptekkel közeleddésnek a magyarság jogos igényei ki- rendelkezése keli legyen. Oroza minisz jen a befejezés feié.
elégítését és a jogrend helyreállítását ter orvosi látószemekkel ismerte fel a
Románia megszűnt nemzeti állam
bajt és jelölte meg politikusnál csaknem lenni. Mint polyglott állam, nagy gontűzte ki célul.
Oroza miniszter aa erdélyi fiatalabb szokatlan őszinteséggel. A gyógyítás a dot fog fordítani a kisebbeégek jogos
politikusok generációjából emelkedett a baj felismerése után már nem oly nehéz. igényeinek kielégítésére, ezek között
Mi féltő gonddal kisérjük ténykedé- is a magyarság helyzetére, mely legnaminiszteri ssékbe és amint moudá, sok
seit,
mert minden okunk megvan arra, gyobb szamával és legmagasabb kultúpolitikai párthivóvel együtt az állam
hogy
aki ily tisztán lát, az ígéreteit va- rájával az állam egyik nagy erőssége
konszolidációját csak a kisebbségek kilóra
is
fogja váltani. Ezzel mérhetetlen kell, hogy legyen. Megérti, hogy ezerelégítésével ótmegnyefésével képzeli el.
éves dicsőséges uralkodás után fájó seszolgálatot
tesz hazájának.
Érdekes Qrosa miniszter azon kijeA miniszterlátogatásról tudósításunk bek maradtak vissza a magyarság lelkélentése, hogy programmját mindén renben, do Romániának éppen arra kefl
delkezésre álló eszközzel szigorúan végre a következő:
törekednie,
hogy a sebek mielőbb behegfogja hajtani. Rendelkezései és utasításai
A miniszter érkezése. . gedjenek és jó közigazgatással és párvégrehajtásának ellenőrzése céljából aü
Vasárnap már a kora reggeli órákjogszolgáltatással minden államrün be fogja utazni Erdélyt és Caiksse- ban nagyssámu érdeklődé közönség és tatlan
polgár
faj és nemzetiségi különbség
redán is rövidesen újból megjelenik. a vidékről is beérkezett küldöttségek nélkül itthon
érezze magát.
Ili félve hallgattuk programmbeazé- várták Oroza miniszter érkezését a
Minden erejével arra fog törekedni,
dének eddig szokatlan, súlyos kijelen» megyeház körül. A miniszter érkezéséhogy
a visszás állapotok mihamarabb
téseit, mert a ki oly nyíltan hirdeti a ről érthetelen módon egész délelőtt nem
megszűnjenek
és a régi jobb közigaznemzetek békéjét és az egyenlő elbá- lehetett bizonyosat tudni. Különvonaton
gatás
és
a
teljes
joguralom visszatérés
autóval
is
várták,'
az
időt
illetőleg
nást, annak útjába a pártközi érdekellenjenek.
pedig
teljes
bizonytalanság
uralkodott.
tétek, a politikai korifeusok aknákat
Elismeri, hogy a magyar kultura
szoktak elhelyezni, hogy terveit meg ne Végre délfelé megtudtuk, hogy a miRomániában
a legmagasabb színvonalon
niszter
délután
5
órakor
autóval
érkezik.
valósíthassa.
áll.
Az
államnak
nem célja énnek fejHosszas várakozás után fél hét óra- lődését megakasztani,
Határozott és erőteljes azon nyilateöt mindenképpéfi
kozata, amelyben tarthatatlannak mon- kor Marosvásárhelyről Oyergyó felöl tovább fejleszteni Kötelessége.
dotta azt u állapotot, hogy az elósetes robogott be a miniszter autója a városba.
Minden állampolgár addig is, mig a
lépések megtétele aélkttl akár a sigu- Székelyföldi kőrútjában elkísérte dr. Szé- nyelvhasználat
kérdésébén egységes törranoia, akár a rendérség vagy más ha- kely Géza, a Keleti Újság túlmunka vény vagy rendélét
hozatnék, Bzabadoa
tóság egy polgárt bántehnaesoa, vagy társa is.
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kedett, ami a jelenben IH uralkodó rendkívüli
hogy az ügyvédek el vannak foglalva, pénzszűke
idején annak a nagy bizalomnak
kevés idejök marad az államnyelv meg- impozáns jele,
mellyel az Agrár Takarékpénztár
tanulására. Ezért as állam e tekintetben Iránt széles körökben viseltetnek.
is méltányos álláspontra helyezkedik.
A mérleg és eredményszámlák — amint az
A Magyar Szövetség csikmegyei ta- a lapunk más helyén közöltekből is kitűnik,
leu tiszta nyereséget mutatnak
gozatának megalakítása ügyében Nagy 2,660.06215
ki, az intézet magyar korona tartozásainak 2: i
Jenő dr. és Élthes Gyula dr. járultak a arányban
történt értékelése dacára. A magyar
miniszter elé. A miniszter már a kolozs- korona-követelések, valamint a magyar értékvári központtól tájékozódást szerzett papírok és záloglevelek : 1 : 7 arányban állítarról, hogy a csikmegyei magyarság tattak be. Az intézet érdekkörébe tartozó keszervezkedését már két ízben uem en- reskedelmi és i ari vállalatok mérlegei a viáltal Is mindenkép indokolt legmiszgedélyezték, ezért a beadott harmadik szonyok
szebbmenő
ÓB előrelátással lettek
kérést még Kolozsvárt magához vette, egybeállítvaóvatossággal
s azok mindenikénél bőségeB tarhogy as a hatóság, mely a magyarság szer- talékolások történtek.
vezkedését akadályozza, a kormány inAz intézet alaptőkéje elóbb 6,000.000 K-ról
tenciója ellenére jár el, mert a kormány 12,000.000 K-ra, azután 12,000.000 K ról
a szervezkedést szükségesnek és az 24,000000 K-ra (12,000.000 leure) emelkedett,
mely tőkeemelés rendén az intézet nyilt tarállam érdekében valónak tartja. A kül- talékai
leure gyarapodtak s Így kidöttségtől azzal búcsúzott el, hogy most mutatott9,900000
saját tőkéi az 1,050.777 35 leu nyugdijBukarestbe utazik, de az irattáskájába alapfigyelmenkivül hagyásával 20,900 000 leüt
levő kérést még útközben kedvezően reprezentálnak. Az intézet alapításainak ós ügyKüldöttségek fogadása. elintézi és arról a csikmegyei előkészítő feleinek tartozásai az előző évhez képest annak
cirka kétszeresére emelkedtek, viszont saját
Groza miniszter jó félórás programm- bizottságot táviratilag értesíti.
tőkéi emelkedése az ötszöröst ÍB meghaladj».
bessódjének elmondása ntán a főispáni
A Csíkszeredai Kasziuó bezárása Az elért üzleti eredmény — malyben jelentóa
szobákba vonult, ahol elsőnek a hivatal- ügyében T. Nagy Imre elnök, Élthes része
van a különösen szép eredménnyel dolfőnököket egy órás kihallgatáson fogadta. Gyula dr. háznagy és nagyszámú kaszinó- gozott Krdélj részi Váltóüzlet rt.-nak s'az intézet
10fiókjának és affiliált pénzintézeteinek — az
A miniszter román nyelven nyoma- tagok jelentek meg a miniszter előtt. előző
évi 10°/,-oa (20 koronás — 10 ítua) osntókosan hangsúlyozta, hogy az edd gi A miniszter kijelentette, hogy a KaBzi talékkal szemben 14°/o (14 leu) osztalék fizeeljárással szakítani kell és a hatóságok nóval szemben tanúsított eljárást elvileg tését teszi lehetővé. Tisztviselői eilatása körül
legfőbb törekvése legyen, hogy a tör- helyetelenit. ígéretet tett, hogy a sem volt szűkkeblű az Agrár, ami a költségvényt betartsák és minden módon a Kaszinó megnyitása iránt sürgősen intéz- számlának 1,000000 léut meghaladó emelkedéséből is kitűnik. — A világpiacon is elismert
közönség bizalmát megnyerjék. Az eljá kedni fog.
milanói Banca Commerciale Italiana és a bukarásra részletes direktívákat is adott.
A csíkszeredai Vadásztársaság tagjait resti Baoc.k Commeroiala Italiana bi RomunkA csíkszeredai közkórház képvisele- Balogh Géza bankigazgató vezette a hoz való kapc-iolédáa máris kedvezően éreztette
hatását A tegnapi igazgatósági ülés-határozatében Veress Sándor dr. igazgató, Hirsch miniszter elé. A vadászok sérelme, hogy tából
ez az összeköttetés szorosabbá és benkösülök
még
sokan
nem
kapták
vissza
Hugó dr. sebésstŐorvoB és Balássy Kálsőbbé tétetett, egyben elhatároztatván, hogy a
mán dr. belgyógyászati főorvos jelentek fegyereiket. A miniszter erre nézve is bukaresti olasz-román bank vezető férfiainak:
meg a miniszter előtt. A közlzórház negy megnyugtató kijelentést tett. Sürgős Coanda tábornok, volt miniszter, a szenátus
ven á^ygyal való kibővítéséről vau szó, szükség a pásztorok felfegyverezése is, elnökének, Zamfirescunak, a kamara elnökének,
olasz tábornoknak, Allievinek, áz olaszmelyről a miniszternek az igazgatóság mert az elszaporodott duvadak igen sok Ferigo
román bank vezérigazgatójának és még három
részletes memorandumot fog elöterjesz kárt tesznek a havasi csordákban.
mápik igazgatójának beválasztásával az igazleni, amit a miniszter Bukarestból való
Éjfél körül járt az idó, mikor a ki- gatóságot kiegészítik. A budapesti és bécsi
igazgatók mandátumaikról ezzel egyidejűleg
visszatérése után fog tárgyalás alá venni. hallgatások véget értek.
lemondottak, az erdélyi igazgatóság névsorában
Ezután a miniszter Pál Gábor dr.
A miniszter elutazása. azonban változás nem áll be.
ügyvédet négyszemközt hosszas kihallminisztert programoibeszéde
E szorosabb kapcsolat révén az Agrár Tagatásra kérette, kitől a csikmegyei ma és aGroza
karókpénztárnak korlátlan olasz-román tőkék
csaknem
hat
óra
hosszat
tartó
meggyarság helyzetéről, Béreiméről és kíván szakítás nélküli kihallgatások nem fárasz- boc^ájtattak rendelkezésre, melyek segítségével
ságairól kért és nyert részletes infor- tották ki. Mindvégig frisson és rendki Erdély közgazdaságának konzerválása és fejlesztése érdekében a multakban is méltóan
mációt.
vül előzékeny modorban tárgyalt a kül- betöltött hivatásáfrsokkal jelentősebb mértékben
A közlegelök ügyében tizenhárom döttségekkel.
fogja teljesíthetni.
felo8iki község hatalmas küldöttsége jeAz intézet közgyűlése juniu* 12-én, vasárnap
Az idó előrehaladottsága miatt nem
lent meg a miniszter előtt. A miniszter tudott
déli 12 órakor IOBZ.
tovább
utazni.
Vacsorára
és
éjjelre
másfél órai tárgyalás után elrendelte, a prefektus vendége volt.
Itt emiitjük meg, hogy az Agrár csikB«eredal
fiókja üzletfeleinek váltókölcaönökkel is készbogy a községek, közbirtokosságok és
Reggel kiíeno órakor autóval Tus- séggel áil rendelkezésére.
egyházközségek azokat a legelöket,
nádfürdöre
utazott, hol rövid kirándulást
melyeket békében is használtak, sürgősen
tett
és
megebédelt.
kapják vissza. A miniszter ezen intézVálasz Tusnádfürdöröl.
Tusnádfürdón a fürdő viszonyai iránt
kedése Bulyos sérelmeket szüntet meg
Igen tisztelt Szerkesztő Url
és megmenti virágzó állattenyészté- érdeklődött, majd ebéd után Sepszent
A
„Csiki
Lapok* ez évi május 29-én megsünket.
györgyre, onnan Brassóba és Brassóból, jelent Bzámában
„Tusnádfürdói levél* cimen
As ügyvédek küldöttségét Bocskor hová még visszatér, Bukarestbe utazott. közzétett közleményre, mint a fürdői birtokosok
szövotkezetének ügyésze,akövetkezőben teszem
Béla dr. vesette. Előterjesztésére a mimeg észrevételeimet s egyúttal kérem, szívesnlsster megnyugtató kijelentéseket tett.
kedjék azokat aa olvasó közönség tudomására
Az Agrár beszámolója.
A Ciikszeredai törvényszék és csikszenthozni.
mártoni járásbíróság visszahelyezése be
A csiktusnádi fürdóbirtokosainak szövetOlasz-román t5ke a helyi piacon.
kezete a kereskedelmi törvény éB az 1898. évi
fejesett dolog. Mindkét bíróság legkéAs Agrár Takarékpénztár rt. tegnap délután XXIII. t.-c. alapján létesült, törvényszékiig
sőbb ősszel régi helyén működésben tartotta
báró Kemény Ákos elnöklete alatt bejegyzett nyilvánoB számadásra kötelezett keless.. A nyelvhasználat kérdésében a mérlegmegállapitó igazgatósági teljes ülését. reskedelmi
társaság, mint ilyen, saját műkömagyar nyelv szabad használata egyelőre Az intézet az elmúlt évben az általánosan is- dési területén belől — a közegészséggel éd
blstosítatott, a miniszter azonban hang mert nehéz pénzügyi viszonyok dacára az előzó közbiztonsággal kapcsolatos» ügyek kivételével,
messze felülmúló, kedvező üzleti ered- melyek hatosági ellenőrzés éa felügyelet alatt
sulyosta, hogy az államnyelv elsajátítása éveket
ményt
produkált
s emellett folyószámla és ta- állanak — teljesen önállóan, minden idegen
elsősorban az ügyvédek érdeke, ezért karékpénztári betevőinek
minden korlátozás
függetlenül Intézkedik és rentörekedjenek azt mielőbb elsajátítani. nélkül állott rendelkezésére. Különösen kiváló beavatkozástól
delkezik. Ezen hatáskörön belől a szövetkezet
As államnyelv elsajátításának határideje szolgálatot tett a nagyközönségnek a korona- legsajátosabb jogát képezik: gyógy- és zenemaghosszabbittátik. Az egy évi határidő beváltást követett saeptembar—decembe 1 idő- dijak megállapítása, kereskedelmi és iparüzletek
Igeo csekély, különben is véleménye szakban, mely i(lő alatt 11,456.305 leüt flzetott nyitására engedélyadás, ezen üzletek után iparvissza betevőinek a nála elhelyezett lőkékből. dijak megállapítása és kivetése * általában
szerint egy nyelvet nom lehet záros Betétállománya
ennek dacára 31,725.762 leuról mlndason intézkedések megtétele, melyek »
határidőn belől elsajátítani. Jól tudja, (83,421.124 kor.-rél) 87,400.44836 leve emel- fürdő
korszerű fejlesztésének és a fürdőst ktf-

használhatja nyelvéi a hatóságok előtt.
Erre itt a helyszínén rendelkeiéaeket
ia adott kl.
Legsürgósebb törekvése, hogy as
állásuktól megvált, esküt nem tett és
hosssa idó óta foglalkozás nélkül álló
magyar tisztviselőket a nekik megfelelő
helyen elhelyesse. Erre nézve sQrgös
utasításokat adott a kolossvári áUamtit
kárságoknak. A javaslatoknál nem szabad politikai véleményt nyilvánítani,
hogy pld. Irredenta, vagy nem megbízható stb. A javaslatok csupán a szolgá
lati és mQkOdési adatokra vonatkoznak.
A miniszter kijelentéseit a közönség
feszült figyelemmel hallgatta és aürün
megéljenezte.
A beszéd a hajnal hasadását és a
bizalom visszatérését jelentette.
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— A kötelező szabadjegy. A színháeönség joges igényeiaek ktegéertáeeeséetpontzak és mozikról kiadott miniszteri rendelet
jából szükségeseknek mutatkoznak. A Bzobák
— Olvasohnkkos. Tudomáséra köttök 130.' g-a értelmében mulatságokra és mindenféle
idénybeit árainak megszabása eddig nem kényilvános előadásokra szabad belépési jegyre
pezte kttiönörinbb gondoskodás tárgyát a szö- olvasóinknak, bogy a Damián távirati-ügytarthatnak igényt: a rendőrség, polgármester,
vetkezet részéről, az a tulajdonos és a vendég nökséggel összeköttetésbe léptünk és a mai
térparancsnokság, tűzoltóparancsnok városi orközötti szabad egyezkedésre hagyatott fenn. naptól kezdve egyelőre próbaképpen, late-és az újságszerkesztőségek.
Az igazgatóság a f. évi idényro, mérlegelve punkban a legfrissebb bel- és külpolitikaivos
egyrészt a háborús konjunktúrákból eredő gaz- letoobireketis közöljük. Ez az újítás jelenté• — Uj hivatal a vármegyeházán. Még
dasági eltolódásokat, másrészt a hatóság azon keny anyagi áldozatunkba kerül, de ba mega magyar kormány által tervezett, de a világkivánságát, hogy a fürdőző közönség érdekei felelő lesz, állandóan fenn fogjuk tartani.
kitörésével meghiúsult vármegyei álla— A Gsikssereda Kaszinó megnyitása. háború
hathatósabb védelemben részesitendók: aa edmosítással
a vármegyei számvevőség felállítása
digi jogos éa törvényen alapuló gyakorlattól Szombaton délután kilenc napi szünet után a a román kormány által végre megvalósíttatott
rendőrség
rendelkezése
folytán
a
Csíkszeredai
eltéróleg, — de csak átmenetileg, ideiglenesen,
és f. évi április 1-től a subprefectura mellé
jogának feladása nélkül — belement abba, bogy Kaszinó újból megnyílt.
vármegyei számvevőség rendszereBittetett, élén
a szobaárak maximáltaasanak. Az arra illetékeB
— Felhívás. A Csikszeredai Dal- és Zene-ikafalvi Farkas Imre számvevőségi fónök főhatóság a maximálást a fürdőző közönség, a egylet elnöksége értesiti a tagokat, hogy a tanácsossal, kinek működéséhez a vármegye
szövetkezet és a_ villatulajdonosok érdekeinek rendőrprefektura Ideiglenes engedélye alapján közönsége legszebb reményeit fúzf, tekintettel
legmesszebbmenő szemeiótt tartásával és ezen folyó hó 1-én próbáit az ipartestület nagyter- vármegyénkben 15 évet meghaladó, különösen
érdekek minél teljesebb összhangbahozatalával mében megkezdte. A próbák kedden, szerdán a vármegyei számvitel terén kiváló szakkép\itte keresztül. A szobák — figyelemmel a és pénteken este 8 órától kezdódőleg vannak. zettséggel és rátermettséggel pároeult tevéberendezésre es a villák fekvésére — 3 kate- Az elnökBég kéri ugy az uj, mint különösen kenységére. A 24- ik órában lett ezen vármegyei
góriába soroztattak éB az árak is eszerint lettok a régi tagokat, hogy a gyakorlati órákon pon- számvevőség felállítva, mert régen égető szükuitgáiiupitva. Az egyes kategóriákon belől iBmét tosan megjelenni szíveskedjenek, mert küiön- ség volt reá, minthogy a városi és községi
Rí-zeriut, bogy 1 ágyas vagy két ágyas szobáról ben eredményes munkát végezni nem lehet. vagyonkezelea meglehetős zii ált helyzetbe ju\tu ezó, az árak váltakoznak; a két ágyas Már eddig is sajnálattal állapitotta meg a ve- tott, mit igazol azon körülmény is, hogy 10—12
szoba drágább, mint az egy ágyas, ami egeszen zetőség, hogy az órákról rendszeresen ép azok évről számadás nem kószüít. A személyzet a
természetes. Különbséget jelent továbbá az is, maradnak távol, akik a működés megkezdésé- pénzügyi számvevőségből lett átvéve s a hihogy valaki napok szerint kivánja-e igénybe- nek leghangosabb harcoBai'voltak. Viszont meg vatal a vármegyeház emelatén a 80—63. nzámu
\enni a szobát, vagy pedig havi, illetve salson- kellett állapítani azt is. hogy a szép Bzámban szobákban leez elhelyezve, hoi működéséi már
berli'tet köt. Egy két ágyas etaő osztályú szo- jelentkezett hivatalnoki kar távol tartja magát a közeli napokban megkezdi.
bának az ára napjára 60 leu, ha pedig bavi ettől a nemes intézménytől. Reméljük, hogy
— Halálozások. Özv. Szőke Pálné szül.
berletbe veBzi a vendég, akkor csak 1200 les. ezek a megállapítások nem célzatos magatarA legkisebb napi ár — természetesen har- tásból származnak a hamarosan módunkban Gere Terézia 73 é<:e3 korában folyó hó 3-án
madoaztalyu szobánál — 15 leu, havi bérletben lesz a dalszeretetben ÖBBzeforrtan egy nagy- Csíkszeredában elhunyt. Halálát ki terjedt rokonság gyászolja.
pedig 400 leu.
szabású kultúrintézményt reprezentálni.
Mindezt az igazgatóság levéltárában lévő s
— Györgypál János csiktaploczai birtokos
Az elnökség.
hatóbágilag felvett jegyzőkönyvek igazolják.
junius 8-án, 75 éves korában, házasságának
— A felemelt tanítói nyugdijak ké- 52-ik évében, hosszss Fzeuvedés u'áu meghalt.
Egyébkent aszobákmlnósitóae ós árszabása hatósági pecséttel éB aláírással ellátott táblázatban sedelmes kifizetése. Amint ismeretes, a Halálát felesóge Csedő Anna, hat gyermeke éa
kormány folyó évi január 1-től kezdódó ha- rendkivüi kiterjedt rokonság gyászolja. Elhunytminden villában bárki által megtekinthető.
Ugy hiszem, hogy a most között adatok tálylyal az állami nyugdijasok nyugdijait két- ban Györgypál Domokos volt kormánybiztosmegismerése után „Spectator" ur darabos, meg- szeresre emelte, vagyis mindenki annyi nyug- főispán édesatyját vesztette el. Temetése jugondolatlan és nsgy tájékozatlanságra valló dijat kap leu-ban, mint amennyit kapott koro- nius 10-én délulán igen nagy részvét mellett
kiBzólásai teljesen értéköket veBzitik a közön- nában. A felemelt tanitói ny ugdijakat azonban ment végbe.
a csikszeredai állampénztár még nem fizette
ség elótt
— Kinevezés. A bukaresti rom. kir. belki. Rendelkezést adott ugyanis ki a közséNem tévesztendő Bzemelől, hogy Tusnád- gekbe ÍB, ahol dobozéval közhírré tétetett, mi- ügyminisztérium a prefecturára most érkezett
llirdó inkább luxus-fürdő, mindazonáltal adva szerint a nyugdíjasok születési évüket és szol- 2257. Bzámu rendelete szerint az uj vármegyei
van az alkalom a kis pénzű embereknek is, gálati idejüket igazolják. Ezeket az adatokat számvevőséghez Farkas Imre p. ü. szv. tanácsost
hogy ott fürödheBsenek.
nagyon Bokán még nem szolgáltatták be, ezért a VII. fiz. oszt. 1. fokozatába főtanácsos főAki uri módon akar fürdőzni s kényelmes nem lehet a kimutatást illetékes helyre kiuta- nökké, Csiszér Károlyt a VIII. fiz. oszt. 1. talakást biziositani magának, az bátran megfizet- lás végett felterjeszteni. Ezúton is felhívjuk a nácsossá, Benkő Jakabot a VIII. fiz. oszt. 2.
heti és meg is fizeti a napi 60 lent, illetve nyugdijasokat az adatok Bürgős beszolgáltatá- tanácsossá, Lakatos Izrát ós Thiry Jánost a
havi 1200 leüt egy első osztályú két ágyas sára, mert késedelmükkel a többi nyugdíjas- IX. fizetési osztály 1. fokozatába, valamennyit
szobáért. Viszont a kis pénzű ember ÍB elve- nak is érzékeny kárt okoznak. Egyébként nem vármegyei számvevőkké, Petres Juliskát állandó
tttbeti a fürdöszövetkezet által nyújtandó értünk egyet a rendelkezéssel és azt teljesen dijnokká és Pál Andrást hivatalszolgává kiösszes előnyöket azzal a különbséggel, hogy feleslegesnek tartjuk, mert hiszen a nyugdija- nevezte.
c.iak harmadosztályú szobában lakik s nem sok nyugdíj iránti igénye végérvényesen meg— Óriási felhőszakadás Borszéken.
fizet többet napi 15 leunél, illetve havi 400 allapittatott a nyugdíj összegével együtt, tehát
leunél. Az nem tesz különbséget és nem lehet ujabb eljáráB indokolatlan és teljesen felesle- Borszéki tudósítónk jelenti: Május 31-ón a
dehonosztaló senkire, ha véletlenül szalma- ges. A társadalom legrászorultabb osztálya, kora délutáni órákban óriási felhőszakadás suzsákon kell aludnia és nem sodronyos vagy kiknek a mindennapi kenyérre ís alig jut, még duit Borszék és környékére. Nemsokára ijesztő
matrácos ágyban s hogy faBzéken ül szobájában hónapokig várhat a felemelt nyugdíjra, a ké- moraj hallatszott, mely a hegyekről fékeveszés nem fottelen. Egészségi szempontból ÍB elő- sedelmes eljárái miatt. Közérdek volna, ha a tetten lezuhogó áradás követett. Borszék fürdő
nyöaebb, különösen az olyan melegebb vérű, vármegye prefektusa átértve a nyugdijasok gyönyörű Bétányain igen nagy rombolást okozott
indulatosabb temperamentumu egyéneknek, nyomasztó helyzetét, sürgős intézkedést tenne az árvíz s a kerteken átgázolva a veteményeket tönkretette. Borszék községben csűröket,
miat a „Bpektator* ur.
a felemelt tanitói nyugdijak kifizetése iránt. pajtákat
bontott meg és ragadott magával az
De hát nem is föltétlenül életszükséglet a
áradat.
A
felhőszakadás igen nagy károkat
—
Uj
ügyvédi
Iroda.
Györgypál
Domokos
luxus-fürdő. A pihenésnek és szórakozásnak
ezer és ezer módja van, ezeket fürdőn kívül dr. ügyvédi irodáját Gimnázium-utca 6. szám okozott Tölgyesen is. Több hidat annyira szétrombolt, bogy Gyergyó és Tölgyes között az
is meglehet találni B nem ia kerül talán pénzbe. alatt (Dohánytőzsde) megnyitotta.
összeköttetés
csak Maroshéviz—Borszék—Hol—
A
osikmegyei
református-egyház
Nem fontos, hogy má* fürdőn hogy van;
lón
át
bonyolitható
le.
minden fürdő saját Bpeciális viszonyai szerint közgyűlése folyó hó 4-én tartott ülésében a
csíki
református
hivek
1921.
évi
egyházi
adó
és a-tisztességes verseny alapján rendezi be
— Az uj magyar bankjegy. A félig
magát, mindazonáltal nem lenne céltalan (kepe) tartozását megállapította. Az adókive- már befejezett bankjegy beváltással forgalomba
^Bpektator" úrra a helyes megismerés szem- tési htjstrom e lap megjelenésétől számítandó kerültek Magyarországon az uj bankjegyek.
pontjából az sem s talán ismeretei bővttésóre 16 napi közszemlére betekintés és esetleges Alkalmunk volt egy uj 500 koronást látni. A
is jó hatással lenne, ha máB fürdőkre is be- felszólamlás céljából a ref. papilakon ki van tetszetős pénztáljegyet a következőkben ismertekintene argusl szemeivel. Akkor jönne csak téve. A 15 nap eltelte után felszólamlásnak tetjük: Az 500 koronás államjegy rajza a
rá, bogy rossz szolgálatot teljesített levele meg- többé helye nincs. Csikszereda, 1921. junius 9. következő: Giloche-keret négy sarkában aa
írásával, mert legalább megtakarította volna a
A ref. egyháztanács. 500 as számjegy, a keret felső szalagjában
papírosat éB a tintát.
— A kolozsvári áruminta vásár. A középett a kis magyar cimer. Jobbról Árpád
Nem ismerem személyesen, lehet, hogy Kolozsvárt julius hó 15 tői augusztus 15 ig fejedelem sisakos feje. A szövegmezőben felül
inajd később lesz szerencsém közelebbről
tartandó árumintavásár irodája a napokban a számok, alatta a következő szöveg: .ötszáz
addig is azonban azt a jótanácsot adom, hogy szétküldött tájékoztatóiban jelzett férőhelyek korona. Ez az ál'amjegy, amely Magyarország
a közérdek eredményes és hasznos szolgálata dijait felére mérsékelte s Így a díjtételek a függő államadósságának része, a törvény hatátöbb alaposságot, körültekintést és meggondo- következők szerint alakultak át: négyzetméte- rozataihoz képest mindenki által, valamint minlást kíván: igyekezzék tehát magát ilyen renként szabadban (udvar) 100 leu, négyzet- den közpénztárnálfizetéskép teljes névérrékben
irányban fejleszteni s akkor talán meg is értjük méterenként teremben, csarnokban 200 lou, elfogadandó. Budapest, 1920. január hó 1. Br
egymást.
négyzetméterenként külön szobában 800 leu. Korányi Frigyéé, pénzügyminiszter.. Az állam-0
Ezekben kívántam tájékoztatni a nagy kö- A marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara j egyei utánzása a törvény szerit büntettetik.
zönséget az adott esetben s esek után vagyok as ipar- és kereskedelemügyi minisztériumtól A hátlapon hasonló köretben középett magyaveit értesülés alapján tudomás végett közli, rul, körülötte pedig kisebb betűkkel romáh,
az igen tisztelt Bzerkesstő Urnák
hogy
a Bukarestben tartandó árnmlotavásár német, szlovák, horvát14 és szerb nyelvep van
Csikszentmárten, 1921. évi jnnins bó 1 én.
megnyitása
augusztus 14-ről szeptember 11 re felírva „ötszáz korona .£Az államjegyek Orell
kiváló tisztelettel
Füssllnél késifilttek Zttrlehben.
IftalMilaliétt
el
Jttriea (Mfter.
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— • székelyföldi repatriáltak. Az
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Észak-Szibéria köztársaság elnöke.

elmúlt évben Udvarhely vármegy bői éa Székely- A Damlan távirati ügynökiéi jelentése» Oalki
A Chikago Tribune szerint Kameaov
udvarhely városból — saját kéréBÜk alapján
tábornok
lett az észak-szibériai köztárLapok « i m á r a .
— repatriáltatott 104 Bzemély ÓB család; Csiksaság
elnöke.
Afinn-sajtó sürgeti, hogy
vármegyéból és Csíkszeredából 208 személy
A azerb király állapota.
Finország
is
vegyen
részt, a balti állaés család; Háromszékvármegyéböl s annak
Belgrád. Azok a hirek, melyek szerint Péter kikét városeából Kézdivásárhely- és Sepsiszent- rály állapota aggodalomra ad okot, nem lelelnek meg mok szövetségében, melynek célja Orosz
györgyről 276 Bzemély és család.
országgal szemben defenzív jellegű.
a valóságnak.
— • „Napkelet" junius l-l Bzáma rendA
kis
antant
létrehozása.
Az első aranyak Bukarestben.
kívül érdekes tartalommal jelent meg. Paál
Belgrád. Take Ionescu külügyminiszter tegnap
Árpád nagy tanulmányt irt a népgazdasági átBukarest. Tegnap Bícsböl 74 láalakulásokról R irását mindenkinek el kell olvas- utazott el Belgrádból. Az állomáson Pasics miniszterelnök
és
a
többi
miniszterek
szivélyes
buesut
vettek
dában
14 millió 300.000 aranykoroua
nia, aki tájékozódást keres a probléma bonyolult útvesztőiben. Az általa kifejtett eszméket a külügymlnlsztertóL A fontos külpolitikai tárgyalá- érkezett Bukarestbe, mely az osztráknagyszabású ankéton fogják megtárgyalni a sok eredménye az, hogy Románia és Jugoszlávia
kűlömbözó irányok képviselői. Ékessége az uj között az érdekközösség megállapittatott. Megálla- magyar bank likvidálásából eiaóréazíet
számnak Szép Eniő gyönyörű kis drámája is, podtak abban, hogy a békeszerződés szigorú végre- képpen Romániának jutott.
amelyet a szerző egyenesen a .Napkelet* Bzá- hajtásához ragaszkodnak.
Bajorország leszerelése.
mára irt Bzámoa vers, novella, cikk, jegyzet,
Linder még mindig patkál.
kritika ÓB külföldi szemle tarkítja a pompás
Essék. Linder Bélát, a Károlyi-kormány volt
Nauen. Bajorország megkezdette a
kiállítású fezetet.
hadügyminiszterét Take Ionescn logadta Belgrádban. fegyverek átadását. Eddig 6000 gép
— Viliámosapás méhészkedés kőz- Az andenclán a baranyai kérdésről és a magyarorfegyvert adott át Münchenben. A le>
en. F. évi május 7-én Bzolnokdobokamegyei szági közállapotokról tárgyaltak.
rokalja községben gróf Bethlen Ella, báró
szrrelt anyagok beraktározására 12 lakJósika Oábor unokája, 14 családos méhesében
Az agrárreform vitája.
tárt létesítettek. A bajor kormány a le
egyedül méhéBzkedett. Hirtelen zivataros idő
Bukarest. Hétfőn zárják be az agrár-szerelésben a legjobb indulatot tanúsítja.
tört elő s a grófnő éppen egy törzset vizsgált
át, mikor a mehes ajtóját a szélvész bevágta. reformról szóló törvényjavaslat vitáját.
A komunisták alkonya.
Szét volt Bzedve a törzs B a grófnő a törzs előtt A záróbeszédet Garofiid földmivelésügyi.
Szófia. A legutóbbi bu'gár bulbe
ütve, ölében a keretfogóval s más segédesz- miniszter tartja, mely után a szavazás
közökkel, üllő helyzetből a kaparóvaBsal tolni következik.
vísta merénylet következtében az (i*z
akarta be az ajtót, mikor egyszerre a villám
szes komunista szervezeteket feloszlatbecsapott B a kaparóvasoa átszaladva, az ölé- Lengyelország a konszolidáció
ták és kivették a törvény védelme alól.
ben levő keretfogóra pattant s azt oly erővel
utján.
Mint el nem ismert szervezetek, netu
nyomta a gyomor falához, hogy ott jó ideig
Varsó. Vitos miniszterelnök fogadta élvezik azokat a jogokat, melyeket az
sötétkék foltban mutatkozott a keretfogó képe.
A viilám innen a főidbe szaladt lo. A grófnő- a bukaresti Universul munkatársát, ki- alkotmáDy előir.
,
nek ekkor még komoly baja nem jelenkezett, nek a következőket mondotta: Lengyelazonban a villámcsapás hatására a méhek fel- ország sokat szenvedett a háború alatt. A hadügyminiszter lemondása.
ingerültek B ugy ÖBBzeszurták a grófnőt, hogy
Bukarest. Rascanu hadügyminiszter
édes anyja gróf Bethlen Balázsné a fejéből sürü Most szilárd alapokra fekteti a politikai
fokozatú fésűvel birta kiszedni a rengeteg ful- és gazdasági életet. Miután elfojtotta a lemondott.
lánkod A villámcsapás és a méhméreg miatt bolsevizmust, munkához látott az egész
kasóbb a grófnőn görcsök jelentkeztek, akkor, ország, jó viszonyba lép a szomszédok
Konoentráoiós kormány.
midőn a méhesból u. lakáa felé igyekezett. kai, békét kötött-Szovjet Oroszországgal
Bukarest. A Dacia hosszú cíkbeo
Megfogva ugyani? a lakásajtó kilincsét, a grófnőn eros górca jelentkezett annyira, hogy keze és erŐ9 azon akarata, hogy kötelezett- foglalkozik a belpolitikai helyzettel és
a kilincshez íapadott és a'lg sikerült onnan le- ségeit teljesíteni fogja. Felsó-Sziléziában megállapítja, hogy a jelenlegi helyzetet
venni. Ez állapotba jött az ájulás s a grófnőre a lengyelek megszüntették az ellenséges- sürgősen tisztázni kell. Az erdélyi polikésőbb ebben az álapotban találtak rá. Egy- kedéseket és a telkelök is engedelmesnapi rosszullét után teljesen magához tért s kedtek a lengyel kormánynak. A vitáB tikusok és pártok véleménye szerint
koncentrációs nemzeti kormánynak keil
most jó egészségiek örvendÜgyet a szövetségesek döntése alá bo— Szakács István csikBzépvizi rokkant csátják. Sajnálatos volna, ha ezt Német- jönni az ország azon erejéből, melynek
alapja a közbizalom és amely az állam1921. május 25-en Csíkszeredában elvesztett
egy fekete bórtáTcát, melyben a rokkantságára ország lehetetlenné tenné.
érdeket és nem a maga érdekét tekinti
vonatkozó öaszaa okmányai, fényképpel ellátva,
Ha
ez nem jön, uiucs egyéb hátra, mint
btnne voltak, úgyszintén egy iparigazolvány is.
Mihályi az agrárreformról.
az
uj
választások elrendelése semleges
Kéri a megtalálót, bogi' az okmányait juttassa
Kolozsvár. Mihályi Tivadar, az vagy katonai kormány vezetése mellett.
vissza, a benne lévő pénzt megtarthatja.
— A volt m. kir. áll. tanítók (nök) elókészitő bizottság elnöke az Ellenzék
Venizelosz szerepe.
figyelmébe. Fölkérem Csikvármegye területén tudósítójával a következőket közölte:
lévő mindazon áll. taniiókat (-nőket), akiknek Szatmár megyében köntfat tettem és
Lyon. Venizelosz, volt görög miniszannak idején illetményeik fizotése beazüotet- megtekintettem a földreform gyakorlati terelnök, ki jelenleg Franciaországban
tetett, hogy elmaradt lizetesaik, családi pótlék, keresztülvitelét, mely a megyében nem
van.L'oyd Gerorge angol miniszterelnök
Etb-ről BZÓIÓ jegyzékeiket az Időtartam feltün
tetősével hozzám sürgősen jelentsék be. Csak okozott nehézségeket, miután sok a nagy- tói meghívást kapott Londonba. Lloyd
egy hétik várok a bejelentésekre. Kajtsa J. birtok és a kisajátítható föld, az igény-

Î

lők száma pedig kevés. Bz okból tekin
télyes felesleg maradt ugy, hogy a földbirtokosoknak több maradt, mint amenySPORT.
A Cs. A K. football csapata, ha közbe nyire számítottak. Erdély többi részében
valami változás nem történik, 12-én, vasárnap rosszabb a helyzet. Egyébként az állatreggel Oyergyóba utazik s ott délután az alábbi kiviteli szabadalom életbeléptetése óta
valószínű összeállításban játszik: Szamorzia,
Bitfcsay, Henger, Lábzló, Farkas, Pototzky, az állatárak rohamusan emelkednek és
Griger, Fejér II., Kun, Molnár, Teutan. Ha ezzel a íöldmivelök megelégedetteknek látszaa csapattal megy el Cs. A. K, akkor még nak. A földreform keresztülvitele körül
talán veretlenül térhet vissza, de ha tartalé- a közigazgatási tisztviselők maradandó
kokkal kénytelen a mérkőzést végig játszani, érdemeket szereztek, akik a lehető legakkor a rofc.mísan fejlődő Oy. A. K. meglepetéseket okozhat. A cszklsták a vonatossze- jobb magatartást tanúsították a lakÓBság
köttetét nehézségei miatt valószínűleg hétfőn érdekei iránt, mely az agrárbizottsággal
ests érkeznek viBsza. Az eredmény a vasárnap is békés egyetértésben volt. Mihályi
esti moziban vetítve lesz.
azzal fejezte be a beszélgetést, bogy
A gimnázium válogatottal f. hó 5-én ezentúl minden hónapban körutat tesz,
megtartott barátságos mérkőzést az eBŐ miatt mely után tapasztalatairól jelentést küld
már az első félidőben félbe kellett szakítani. a kormánynak.
Ezen rövid Idő alatt is tanújelét adták a gimnáaiBták felkészültségüknek s annak, hogy egy A perzsák szövetsége atörökökkel
néhány ügyeB Játékossal szaporodik meg a
Nauen. Angorában perzsa delegáció
Cs. A. K., ha az érettségit leteszik. Előre is jelent meg, hogy szövetséget kössön a
örülünk neki.
témalistákkal

Georgenak az a terve, hogy VenlzeJodznak ogy magasabb állást ad u Népek
Ligájában, hogy ezzel is külömbséget
tegyen a régi és mostani Görögország
között.

A németek leszerelése.
Berlin. A Chikago Tribune szerint
a franciák a németek teljes leszerelését követelik; az angolok szerint egyelőre defenzívában kell maradjanak, az
olqţzok szerint a németeket a lengyelek kényszerítik a defenzívára, tehát
nem szerelhet le. Az angolok további
erősítéseket várnak, hogy fegyverrel
intsék rendre a lengyeleket.

A főtanács ülése.
Lyon. L'oyd George egésszóge rossszabbodása miatt a legfelsőbb tanács
oaak két hét múlva ol össze.
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Az árverési és szerződési feltételek az
erdőbirtokos alulirt képviselőjénél, továbbá a
Részvénytőke 600.000 Leu.
cslkszeredei Ocol Silvica Frumoasa rom. kir.
valamint
járási
erdőgondnokságnál rendelkezésre állanak.
Aláírási tsrvszet
Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szerEgy 15 tagból Álló közkereseti tár-ződési
feltételektől eltérnek, vagy bánatpénzzel 1921. évi junius hó 10 ón d. e. 9 órakor
saság Csikpált'alva községben egy vasellátva nincsenek, figyelembe nem vétetnek. a legtöbbet igérónek nyilvános árverésen elUtóajánlatok el nem fogadtatnak.
és rézöntődét létesített, miután Csíkadatnak, a Csíkszeredai Ipartestület irodahelyimegyében ilynemű vállalat szükséírásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árveréB ségében.
As elöljáróság.

Három ajtó és ajtótokok

„Harnhita" Yasnyár i - T . Cjitpálfalván.

falösszekötő vasak

megkezdése előtt az árverező bizottság elnökégessége merült fel.
Csikkarcfalva községbon 43 hold (jog)
nél nyújtandók be.
Ezen öntöde teljes üzemben van
közhelybeli illetmény eladó. ÉrtekesA megajánlott ÖBBzeg számokkal és betűkés képes naponta 600 kgmot meg- kel 1B kiirandó s az ajánlatban kifejezendő az,hetni Karda Ákosnál, Csíkszeredán. g_4
haladó mennyiségű árut önteni.
hogy ajánlattevő az árverési és szerződési felteljesen ismeri ÓB magát azoknak
A közkereseti társaság tagjai azon tételeket
aláveti.
szándékkal, bogy az üzemet bővítsék,
ELADÓ 1 darab jókarban levő üzemképes
Csikszenttamá8, 1921. évi május hő 29 én.
a közkereseti társaságnak részvénygözcséplö garnitura
Böjté Qyörgy,
társasággá való átalakítását határoz-T. hy Sohosser sk..
teljes
felszereléssel.
Értekezni lehet a tuLáttam:
kb.
elnök.
ták el, mely részvénytársaság széklajdonosoknál Csik-Várdotfalván, Barloz
Sft-Gheorghe,
1921.1/22.
Imeos
Fereno,
helye: Mercurea-Ciuc (Csíkszereda),
András es Fiai gépészeknél.
1—2
Craaim.
kb. jegyző.
alaptőkéje 500.U00 Leu, 1000 Leu névértékű bemutatóra szóló 500 részPályázati hirdetmény.
vénnyel.
A Csíkszeredai Ipartestület Elöljárósága A „Merkar" kereskedelmi ügynökség CsíkszereA részvénytársaság
időre alakul.

bizonytalan pályázatot hirdet saját vendéglője és kaszinója
részére egy

dában a kővetkezőket ajánlja:
KÍNÁLAT:
1 drb No. 3-as Wertheiia szekrény. 1 drb No. 4-e*
Páncél szekrény Angol szerkezetű. 1 drb Rét borona.
1 drb Kéttáblás borona. 2 drb Back Eke. 1 darab Ló
kapa. 1 drb Szecskavágó. 1 dib Kézi cséplőgép. 1 drb
Széna prés. I drb Kaszáló-aralógép. 1 garnltur fűrész
Wenitiáner gőzgépekkel 12 ui» kőiisfa rönkbe (száraz)
cca lUÜOU klgr. lónak való széna. 1 pár teljesen aj
strapa hám. 1 félfödelü kocsi. 8—9000 klgr. tráverz
6—8 méter hosszúságban, 2 drb dUzeB Íróasztal, 1
drb hajtó kocsi mindenfajta gatturek, motorok és
gőzlokomobliok, hengerszékek. 2 drb Schöbrel ágy
(.nappal szék, éjjel ágy). 1 drb kocsi. 1 drb 6 prlxamás látcs&ret ünoin kivitelű (bór tokban).
KERESEK.
1 drb. Ktlchne-féle ozccskavágót.

A közkereseti társaság a részvénykimérői állásra.
társaságba 330.000 Leu értékű termé- Pályázótól megkívántatik, hogy szakképzett
szetbeni betéttel belép, mely áll leltár-legyen. Pályázatok 1921. évi junius hó 19-ig
szerinti értékű üzemben levő vas- ésfogadtatnak el. A kimérői állás julius hó 1-én
Részletes feltételek az Ipartestürézöntődéből, a fenmaradó 170.000elfoglalandó.
Leu
let
elnökénél
megtudhatók.
részvénytőke-hányad nyilvános aláOyönös
Oyula,
Biró József,
írás alá bocsáttatik.
ipt. titkár.
ipt. elnök.
Az aláírás alkalmával 3dPU, azaz
300 Leu és 20 Leu alapítási költség,Savanyu (aludt) tej
összesen tehát 320 Leu üzetendő be
naponként olcsón kapható " V é x - t a t c a .
minden aláirt részvény után.
1/7/To. e z á s o . a l a t t .
Serviciul de Poduri sl Şosele din Judc-tul Ciuc.
Részvények jegyezhetők a csikNo. 634—1921.
szeredai „Harghita* pénzintézetnél. 171—1921.
Az
számhoz.
Versenytárgyalási hirdetés.
aláírás zárideje f. évi julius hó 10.

Faeladási hirdetmény.

Alulirt hivatal a brassó—Csíkszereda—maroshóvizi
állami közút 68—69 km. szakaszán
A csikBzentléleki közbirtokosság Csikszent- levó 34. számú
20 m. nyílású áteresz munlélek községházánál 1821. évi julius hó 8-án káinak biztosítása
céljából versenytárgyalást
délelőtt 10 órakor kezdődő árverésen el- hirdet.
adja I. a Csikvármegye Csomortán II. rész
Ajánlatok csak az összes munkára együtközség határában, a S u 1 c z a völgyre hajló tesen
tehetők.
„Borda* nevü erdőben a 47—1916. kgb. alb.
A versenyezni óhajtók felhívatnak, bogy
Mercurea-Ciuc, 1921. junius 10. határozattal kihasználásra engedélyezett ve„Ajánlat a brassó—Csíkszereda—marodhéviai
szendő faállományát, mely törzsenkinti bemérés állami
közút 34. számú áteresz újraépítési
szerint 1009
drb fenyőszálfából áll mintegy
AZ ALAPÍTÓK.
felírással ellátott pecséttel lezárt
2772 m 1 nettó fenyóhaszonfatömeggel; II. a munkára"
boritékba
ajánlataikat 1921. évi
Csikvármegye Gycrgyótölgyes 1L hr.-ben Cao- julius hó helyezett
2-ik
napjának
d. e. 9 órájáig
bányos völgyre hajló .Nylkuláj" erdórészben alulirt hivatalhoz közvetlen vagy
posta utján
ugyancsak a 47—1916. kgb. alb. határozattal nyújtsák be.
Hokkantügyi nyomtatványok
kihasználásra engedélyezett 1653 drb fenyőAz ajánlat az előirt aján[ati minta- és
szálfát mintegy 1521 m1 nettó fatömeggel
valamint
ajánlati költségvetés felhasználásával teendő,
III. Cslkcsomorlán 11. h.-részben a Péter- az ajánlati költségvetésbe az egységárakat és
Építkezési jegyzőkönyv és
havas
patakára hajló (Sulcza) Medvéstelek az ajánlati végösszegeket nemcsak számokkal,
Műleírás kaphatók erdőrészben
a 6-1920. kgb. határozattal ki- hanem betűkkel is be kell írni.
Vákár üzletében, Csíkszeredán. használásra engedélyezett mintegy
Az ajánlathoz az ajánlati ösBzeg 5°/0-át
5412 drb
fenyőszálfát mintegy 5473 m 1 nettó fatömeggel. kitevő bánatpénznek valamely állampénztárnál
41—1921. Bzámhoz.
Ajánlatok mind a három erdőrészre együt- történt letételéről szóló nyugta csatolandó.
Azok az ajánlattevők, kik a munkálat teltesen vagy külön-külön is tehetők.
Faeladási hirdetmény.
jesítésére törvényes képesítéssel, illetőleg joKikiáltási
árak:
I.
Borda
erdőrésznél
59.982
A csikszenttamási közbirtokosság eladja
gosítvánnyal nem birnalt, kötelesek ajánlatukCaikszenttamás községhánál 1921. évi július leu, bánatpénz 6000 leu. II. Nyikulq erdő- ban képesítéssel biró megbízottat megnevezni.
résznél
20.164
leu,
bánatpénz
2000
leu.
III.
hó 7-én délelőtt 9 órakor kezdődő árveAzok az ajánlattevők, akik az alulirt államrései! a Csikvármegye Csikmadaras II. határ- Medvéstelek erdőrésznél 107.737 leu, bánatpénz
építészeti hivatal felügyelete alatt munkát nem
réBzbon levő Háromkut nevü erdejének mintegy 11.000 leu.;
Kihasználás időtartama a Borda és Nyl- végeztek, illetőleg előtte ismeretlenek, tartoz350 kat hold területen az 1633—1920. számú
Prefekt engedélyei kihasználásra engedélyezett kuláj erdőrészben a szerződés hatósági jóvá- nak megbízhatóságukat az illetékes kereskeszéltörött es szukáros nyers álló száraz luc- hagyásától számított 1 év, a Medvéstelek erdő- delmi és Iparkarkamara bizonylatával igazolni.
Az ajánlatok az alulirt hivatalSán 1921. évi
résznél pedig 2 év.
fenyő faállományát
julius
hó 2-án d. e. 10 órakor fognak felbonA vágás területe a gyimesközéploki országAz árverési és szerződési feliételek és a
úttól 22-0 kilóméter, a C. F. R. gyimesközép- becslÓBi munkálatok alulírottnál és a csíksze- tatui. A versenytárgyaláson az ajánlattevők
loki állomástól pedig 23 kilóméter távolban redai járási erdőgondnokságnál betekinthetők. vagy képviselőik jelenhetnek.
A művelet és feltételek a hivatalos órák
van.
Olyan ajánlatok, melyek az árverési és
Az eladás tárgyát képező faállomány Bzem- szerződési feltételektől eltérnek vagy bánat- alatt az alulirt hivatalban megtekinthetők és
becslés szerint mintegy 65 000 m* Bzéldöntött pénzzel ellátva nincsenek,figyelembe nem vé- ott az azokra vonatkozólag netán szükséges
felvilágosítások is megadatnak.
tovább fenn nem tartható nyen álló száraz, tetnek. Utóajánlatok el nem fogadtatnakReg. Silvica által még foltonkint kijelölendő
Ugyanott az ajánlati minta 1 Leu-ért, az
IráBbeli zárt ajánlatok a szób >11 árverés
tovább fenn nem tartható nyers esetleg már megkezdése előtt alulírottnál benyújtandók. A ajánlattovő által ártételekkel kitöltendő ajánszáron álló széldöntött lucfenyő haBzonfát tar- megajánlott összegek számokkal és betűkkel lati költségvetés pedig ivenkint 5 Lau-ért megszerezhető.
talmaz.
klirandók a az ajánlatban kifejezendő az,
Kikiáltási ár 1 m* száraz álló fára 18 len, U
Az ajánlattevők ajánlataikkal a versenyajánlattevő az árverési és szerződéBi fel- tárgyalás
napjától Bzámltva harminc napig
bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/«-a, kihaszná- hogy
ismeri és magát azoknak aláveti,
maradnak kötelezettségbe.
lási időtartalma 4 év. A nyerafa 10°/o-al drá- tételeket
Ceikszentlélek, 1921. évi május hó 10-én.
gábban, a széldöntött fa 15 százalékkal olcsóbMercurea-Cluculul, la 3 Iunie 1921.
Veress Sándor s. k.,
ban feg számíttatni as álló száraz fánál elért
BervlQlul de Poduri sl Şosele.

Az alapítók fentartják maguknak
azt a jogot, hogy az első 3 évi időtartamra az igazgatóságot kinevezzék
és túljegyzés esetében tetszésük szerint
Aláírókat visszavethessenek.

Jegyző urak!

fcea.
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Felhívás!

Felkérem mindazokat, akik Csikvármegye területén a
mult század első felében létezett „Coboly" vagy „Czoboly"
nevü családról, annak esetleg jelenleg is létező utódairól,
különösen pedig 1850—1860 között Csikmegyében született,
1868 év körül Bukarestbe, onnan 1878 év körül Amerikába
kiköltözött „Coboly Andor" vagy „András" születési helyéről (község, megnevezése szerint) a közelebbi születési adatok
megjelölése mellett megbízható adatokat tudnak szolgáltatni,
azokat dr. Nagy Béni csikszeredai ügyvéd urnák azonnal
szolgáltassák be. Megfelelő díjazás az adatok értéke szerint
1000 Leu-tól feljebb biztositva van. Megjegyzem, hogy angol
kiejtéssel a fenti név „Koboli"-nak mondatik ki és nincs kizárva,
hogy idegenben a név valami ehhez hasonló családi névből
átalakulást nyerhetett.
Csikszereda, 1921. junius 10.
Dr. A. V. COBOLYVár-utoa 0. szám.

Magán árverés

1920. évi 3807. szám. Eig.

I62L évi jMhn hó 19-éa d. u. 3 önkor, Hargita-u.

ÁRVERÉSr HIRDETMÉNY.

kiküldött végrehajtó ezennel közhírré
12. uém alatt. Eladásra keriil a csiktaploczai teszi,Alulírott
hogy m.-ciuci preturájának 1920. évi 3807—
halárban: Vész-dülóben 4836/1355 hrsz. 1564 1920. számú végzése folytán Dr. Valcrin Otstea
négyszög öl erdei kaszáló, 4845/1481. hr z. m.-ciuci lakóa ügyvéd által képviselt Wender Dá827 négyszög öl szántó (jelenleg parlag ka vid Tg.-Mnres végrehajtató részére, végrehajtást
szálé), valamint a Ligát diiiőben 274a, 2749., szenvedett ellen 118.000 len követelés és járulékai
2760. hrsz. saijus parlag kaszálóból 1563 nsz. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán leöl terület; a csikzsögödi határban: Bodóné foglalt és 252.000 lenra becsült ingóságokra a
dűlőben 3766. hrsz. erdei kaszáló 1 hold 1841 m.-ciuci preturájának 1920. évi 3807. számú végnégyszög öl területtel.
zésével a további eljárás elrendeltetvén, annak az
Ugyanekkor eladatnak: 1 ágy, éjjeli szekrény, alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig is, amenyruhaszekrény, dohányzó asztalka, konyha kre- nyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, végredenc s egyéb apróbb berendezési tárgyak.
hajtást szenvedő ^lakásán) a Szederjes nevii erdőben,
Ingatlanokat árverés előtti nap d. e. 8 órakor Caikmadaras községében leendő megtartása határjelentkezőknek természetben is kimutatom. időül 1921. évi junius hó 20-ik napC e l s z ó r J á n o s . jának délután 1 árúját tűzöm ki, amikor a

önkéntes árverezés.

Csiks2cntkirály és Zaögöd község között
közvetlenül az állami ut mellett 43 hold éa
1284 nss.-öl területű Bzántó és kaBzáló birtok
örökárou folvo hó 19-én délelőtt 9 órakor,
a cstkszentkirúlyi községházánál önkéntes árverésen (.ladatik. Ugyanakkor árverés alá jöu
szentkirályi 33 hcld és 800 nsz.-öl közhelybe»
llietmény ia.
Az árverési feltételek dr. Daradios Félix
csíkszeredai ügyvédnél megtekinthetők.
~R25ĂT ÜL ROMAN1A.
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC.
Nr. 2965-1921.
2-2

Hirdetmény.

Csikvármegye Bubpref.ejo közhírré te^zi,
hegy a vármegyei háztartási alap, a vármegyei községi és körjegyzői alap, a vármegyei
uyakönywe*3tói alap 1921/2*2. évekre össze*
állított költségelőirányzatai Csikvármegye Subprefecturi hivatalánál folyó évi Junius hó
S-tfll junius 21 ig közszemlére kitéve vannak
• azokat a jelzett időben • hivatalos órák alatt
báiti megtekintheti.
Miercurea Cine, la 1 Jonie 1921.

Otetea,

p. subprefect, primaoter.

lefoglalt ingók és pedig: 13 pár igás lő és 10.000
1
rönkfo a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés
mellett, szükség esetén becsáron siói is elfognak
adatni.
Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben
részükre a foglalás korákban eszközöltetett volna
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tiinik,
hogy elsőbbségi jelentéseiket az átverés megkezdéseig alólirt kiküldöttnél irásbau beadni, vagy
pedig szóval bejelenteni el ne mnlasszák, mert
különben csak a vételár fölöslegét fogjuk átutalni.
M.-Ciuc, la 4 Junie 1921.
HENGER YASILIE,
STEFAN SORBÁN,
végrehajtó.
primpretor.

Mtâsot román és német nyelvre.
Mindennemű ügyiratok (kérelmek, szerződések, üzleti levelek
stb.) román vagy német nyelvre
való fordítását elvállalom. Délelőtt a gimnáziumban, délután
lakásomon vagyok található. —
2 n C a 7 « r Téjaom, fógimn. tanár,
I0n«aru«kl
4* aémt

Városház utca 66. sz. a. 388 • ül ierületü úres belsőség szabadkézből
vagy ör.kíntea árvcr-.'a utján eladó.
Az árverés 1921. évi junius 16 é-i
délelőtt 11 órakor tartatik in jg a
helyszínén,
értekezni lehot Dr. T a m á s Lizám.*!
No. XIII F. 2-1921. prea.

Versenytárgyalás faszállitásra.
A csíkszeredai járásbíróság és járásbirópágl
fogház részére az 1921—22. évre, azaz 1921
április 1-től 1922 március 3l-ig tt-rj-dő 1 évre
szükséges összeren 4Ó0 köbméter kemény
tűzifa szállításánál biztosításira nézve a nyilvános Írásbeli versenytárgyalás a caikszer.ad.u
járásbíróság vezetőjének hivatali helyiségében
1921. évi junius hó 26. napján délelőtt 10 órakor tartptik meg.
Csikszereda 1921. juniu* 8.

Dr. Pánoiél Zsigmond,
táblabíró.

Építők és építtetők figyelmébe!
Téglavetéshez 1200 emberem és

2 téglavető gépem
áll Sepsiszentgyörgyön bárkinek rendelkezésére.
Elvállalom egy milliónál sokkal több téglavetését is bármely megyében óh bármely hol ven
készen pirosra kiégetve, semmi előleg nél&al,
csak szerz&dós kell a munka befejézéséig. 5 10

6ASPÁR MIKLÓS, földbirtokos KÁLNOK.

Építkezési anyagok:
Durabos égetett mész, aamott tégla,
r- sainott föld, vasgerendák 6 drb 16
<1 0HHB 2.60 m. 1 drb 20 cmes 2 80 m.
1 drb 24 cmea 4 60 m. 6 drb 24 cmea
6 00 m. Koozkás Bélánál, Cszikszereda.

C&rfcl

*44k Mám.
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7-ik oldaL

Az Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság Marosvásárhelyt

l o H rS • 1 d r b 2 h o l d 0 9 1846 nsz-öl
l a U U . nagyságú szántó jelenleg parlagkaszáló, a Bece-fóle belső mögött (réti) 102L évi jnnius hó IS én (vasárnap) délelőtt ia órakor fogja Marosvásárhelyt, as
•
Első rangú gyártelep hely. — 1 drb ka- intését helyiségében megtartani, mely közgyűlésre a részvényesek tisztelettel meghívatnak.
l
szálé az Olt mellett cirka 1»/. hold kitűnő
Tárgyeoiozat:
széna és Barju terméssel. Bővebbet
1. Az igazgatóság jelentése a mult üzletévről, a zárszámadás előterjesztése, a nyereség
KaxdLa GhsnaléJoAl, Csíkszeredán.
felosztására vonatkozó inditvány éB a felügyelő-bizottság jelentÓBe.
TI í í Í É T Í
ié ií
hí
2. Határozathozatal a tiszta nyereség bováforditása ÓB az igazgttóeág és felügyelő-bizottTT / V / \
V ..
^ V
^ V
* V ! ság részére adandó felmentvény tárgyában.
Szám. Ad. 33—1921.
3. Alapszabályok módosítása.
4. A nyugdijszabályzat módosításának bejelentése.
végrehajtói.
5. Igazgatósági tagok választása.
Árverési hirdetmény.
6. Felügyelő-bizottsági tagok választása.
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel köz7. Esetleges indítványok.
hírré teszi, hogy a csíkszeredai járásbíróságnak
Mirosvásárhely, 1921. évi junius hó 2-án.

E

XXIV. évi rendes közgyűlését

1921. évi G. 1856. sz. végzése folytán dr. Kovács
Gyárfás csíkszeredai lakós ügyvéd által képviselt
Nagy Galaczi Miklós Péteré gyimesbiikki lakós
végrehajtató részére, végrehajtást szenvedO ellen
2000 leu követelés s járulékai erejéig elrendelt
kielégítési végrehajtás folytan alperesnél lefoglalt
és 68 leura becsült ingóságokra a csíkszeredai
járásbíróságnak 1921. évi G. 1856. sz. végzésével
a további eljárást elrendelvén, annak az alap- és
íeltilfoglaltatók a hátralék erejéig is, amennyiben
azok kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást
szenvedő lakásán, Gyimesbükk községében leendő
megtartása határidőül 1921. évi juniua hó
18-lk napjának délelőtti 9 óráját tűzöm
ki, amikor a biróilag lefoglalt ingók és pedig:
szarvasmarhák a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés
mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak
adatni.
Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábbsn eszközöltetett volna és
es a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,
hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkezdéseig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert különben csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni.
Kelt Csíkszeredáién, 1921. ávi május hó 22-ík
napján.

Molnár Sándor,
bir. végrehajtó.

Vagyon.

Mérlegszámla 1920. deoember 31-én.

Készpénz .
Értékpapírok: (ebből K 1.623.800 n.
é. hadik. kötv. á 15'— len, Len
243.570"— értékben . .
Váltótárca éa küll váltók . .
Jelz., töri., kötvény-kölesönök
Készesedés különféle Üzletek
Értékpapír előlegek
Felszámolás alatti Intézetek tartóz.
Alftllálb intézetek folyó sz. tartozásai
Érdekkörünkbe tartozó Ipar és kereskedelmi alapítások folyósz. tartóz.
Adósok fedezett folyószámlán . .
Előlegek külön fedezettel árnkra és
engedményezett követelésekre . .
Ingatlanok: saját Intézeti székházak
(5 intézeti székház és különféle
gyártelepek)

3220580

82

2283589
2626326
1010925
1381758
16408178
1050805
114:13171

96
47
06
H6
73

17113276
12038384

80
36

16388325

36

.

31

336542 90
84291820

Teher.

Alaptőke .
- I 12000000
Tartalékalap . . . .
. 92O0000
RendkivUli tartalékalap
300000
Nyugdíjalap
1050777
Betétek: Tartal.-könyv. 25002153 64!
Folyószámlára 79366657 | 25795820
Letétek
j 11694623
Jelzálog adósok ideiglenes követel.
84226
Visszleszámltolás a Banca Comerclalaltalianasi Koinsna-üálBiicuresU
2817600
Átruházott jelzál. köles. 804321'57
Átruházott egyéb követel. 650000 — 1454321
Banca Comerciala Italiana Miluiio . 4302457
Banca Comerciala Italiana si Romana Bucureşti . .
, j 3640308
Különféle hitelezők .
| 8692660
Fel nem vett osztalék
190411
Átmenő tételek
408552
Nyereség
. 2660062

63

81291820

63

Költségek és adók: tiszti fizetések |
Nyereség áthozit mult évrfil
.|
18208
és irodai szükségletek, könyvek és B
Kamatok . . .
1109370
nyomtatv., helységbér, postadíjak 1
Jutalékok és kfllöníéle nyereségek | 3182641
adók, illetékek
| 1585024 7B
Leírások
.Î
65134 07
Nyereség
. . H 2660062 15
!l 4310220 97
1! 4310220

99
54
44

Marosvásárhely, 1921. évi junius hó 2-án.
Sz. 41-1921.

Faeladási hirdetmény.
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Faeladási hirdetmény.

Csikszenttamás község lakossága Csikszenttamás községházánál 1931. évi junius hó
26 áu d. u. 3 órakor a Boty nevü erdőben
eladja a tulajdonát képező 1921. évre kiadott
2000 tő lucfenyő tarvágás jutalékát, mely szembecslés szerint mintegy 150C m* köbméter fennálló nyerB haszonfa tömeget tartalmaz.
Kikiáltási ár m'-kint 25 leu. Bánatpénz a
kikiáltási árnak 10°/,-ka 3750 leu.
A vágásterület a balánbányai országúttól
1 kilóméter. A csikszentdomokosi O. F. R.
vasútállomástól 9 kilóméter távolságban fekszik.
Kitermelési határidő egy év.
Az árverési és Bzerzódési feltételek a közbirtokosság alólirott elnökénél az árverezés
napja előtt bármikor megtekinthetők.
Az árverezés nyilvános szó, zárt Írásbeli
ajánlatok ÍB kellő bánatpénzzel ellátva elfogadtatnak.
Utóajánlatok pedig figyelemben nem vétetnek.
Csikszenttamáson, 1921. évi junius hó 5-én.

A Csikszenttamás község közbirtokossága
eladja, a községházánál 192L évi julius hó
7-én délelőtt 9 órakor kezdődő árverésen
Faeladási hirdetmény.
a Csikvármegye Csikmidaras II. határrészben
A csikmindszenti közbirtokosság eladja Csík- levő H o s s z u h a v a s nevü erdejének c. 2.
mindszent községházánál 1831. évi julius hó 1633—1920. számú engedéllyel kihasználásra
9 en delelőtt 10 órakor kezdődő árverésen engedélyezett széldöntött, Bzukáros nyers és
a Csikvármegye ,Csomortán II. rész községe száraz lucfenyő faállományát.
határában levő Ortelek és Füstön Lcrda nevü
A vágás területe a gyimesi országúttól
erdejében a 47—1916. kg. alb. határozattal
kihasználásra engedélyezett veszendő faállo- 17-6 kilóméter, a C. F. R. gyimesközépioki
állomástól pediglen 1B'5 kilóméter távolságban.
mányát.
Az eladáB tárgyát képező faállomány szemA vágás területe a csobányosvölgyi úttól
becslés
szerint 'mintegy 5000 m* széldöntött
1—2 kilóméter, a C. F. R. csikszentsimoni
állomásától pedig 24 28 kilómóter távolban van. illetve szukáros száraz és nyers valamint a
Az eladás tárgyát képező faállomány tör- Regiunea Silvica által még foltoson kijelölendő
zsenként! bemérés szerint az .Őrteiek" erdő 1 tovább fenn nem tartható nyers és esetleg
részben 3566 drb fenyŐBzálfa mintegy 2088 m ; már száraz lucfenyő haszonfa tömeget tara „Füstös borda" erdőrészben 893 drb mintegy talmaz.
Kikiáltási ár m'-kint száraz állc fáért 35
66*7 m* nettó fenyóhaszonfát tartalmaz. Ajánlatok a két erdőrészre külön-külön is tehetők. leu. bánatpénz a kikiáltási árnak 10*/,-a.
Kihasználási idó 2 óv, a nyersfa ára 10*/o al
Kikiáltási ár 61.586 leu, bánatpénz a ki- dárgább, a széldöntött 15*/e-al olcsóbban fog
kiáltási árnak 10*/,-a 6500 leu. Kihasználás elszámoltatni, a száraz álló fánál elért árnál.
időtartama 1 év. Orteleken eladó még mintegy
Böjté György,
Az árverezési és szerződési feltételek az Imeos Fereno,
1000 m' széldöntvény m*-kinti 12 leu 60 bani
kb.
jegyző.
kb. elnök.
erdőbirtokos alulirt képviselőjénél, továbbá a
kikiáltási ár és utólagos bemérés mellett
Az árverési és szerződési feltételek az erdő- csíkszeredai ocol Frumoasa Bilvica rom. kir. já- Szám: 82—1921. bírt.
birtokos alólirott képviselőjénél, továbbá a csík- rási erdógondnokságnál rendelkezésre állanak.
Faeladási hirdetmény.
Olyan ajánlatok, melyek az árverési éB
szeredai járási erdőgondnokságnál rendelkezésre
állanak. Az erdőgondnokságnál megtekinthető szerződési foltételektől eltérnek vagy bánatCsikmadarns közbirtokossága eladja a közpénzzel ellátva nincsenek figyelembe nem vé- ségházánál 1921. évi julius hó 6-án d. e.
a részletes becslési munkálat is.
9 orakor kezdődő árverésen a Csikvármegye
Olyan ajánlatok, melyek az árverési és tetnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Csikmadaras II. rész határban fekvő Jávárdi
írásbeli
zárt
ajánlatok
a
szóbeli
árverés
szerződési feltételektől eltérnek, vagy bánatpénzzel ellátva nincsenek,figyelembe nem vé- megkezdése előtt az árver^ő bizottság elnöké- Naskalat erdejében kihasználásra engedélyezett
lucfenyő faállományát
nél nyújtandók be.
tetnek ; utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Az eladás tárgyát képező faállomány
szemA
megajánlott
összeg
Bzámokkal
és
betűkIráBbeli zárt ajánlatok a szóbeli árveréB
1
megkezdése előtt az árverező bizottság elnö- kel is kiírandó s az ajánlatban kifejezendő az, becslés szerint mintegy 10.000 m lucfenyő
kénél nyújtandók be. A megajánlott összeg hogy ajánlattevő az árverési és szerződési fel- haszonfa.
A részletes árverési és szerződéBi feltételek
számokkal és betűkkel is kürandó s az aján- tételeket teljesen ismeri és magát azoknak
az erdőbirtokos alulírott képviselőjénél, továbbá
latban kifejezendő az, hogy ajánlattevő az aláveti,
árverési éB Bzerzódési feltételeket teljesen isCsikszenttamás, 1921. évi május hó 29-én. a csíkszeredai ocul silvic Frumoosa rom. kir.
meri és magát azoknak aláveti.
T. hy Sohosser ik..
Böjté György, járáBi erdőgondnokBágnál rendelkezésre állanak.
Csikmadaras, 1921. évi junius hó 1-án.
Gdkmlndisent, 1921. évi junius hó 6-án.
Láttam:
kb. elnök.
Mihály
Elek,
ilj. Antal Albert,
Málnáai Gyula a. k , Bft-Oheorghe, 1921.1/28.
Imeos Fereno,
kb.
iagysZ.
1
—
a
kb. alntk.
kMfcfc M l
Graim.
kb. Jegya*.
Szám; 146—1920.
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34 sÜriL

ţHw^MMiamfl román —mflţysr— f l + V r x A r n u A b o r - *>T
nagykereskedő,
német— és francla-nyelvü
o á F K í i I U L K I I V csikszeredai likőr, r u mé s c o g n a k g y á r a
állandóan raktáron tart s z a v a t o l t k i v á l ó 9 6 f o k o s
finomított
FORDÍTÁSOK
s z e s z t , a z Ö s s z e s ram é s finom l i k ő r ö k e t , v a l a m i n t k i s ü s t ö n
készítését elvállalom
főzött szilvóriumot, borseprőt törkölyt é s g y ó g y cognacot

tea

Károyl yáraL iroilanató, Cstenalia
O

Tudomására hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy a

legjobb minőségű küküllömenti fajborokat
hordó t é t e l e k b e

14—

HARGITAI FÜRDŐT

és

palackozva.

Kuksi
BiAély l « s a i g y « ^ iSigy&iiMl
k ú t t t i a a i S l l I s í v i l á g © » é a fcasaa
a t l i U s S i t .

Viszonteladóknak a legolcsóbb napi áron számlázva nagy ársngedmónnysl.
Fóúslet és iroda: Csíkszereda, Városház-u. 4. sz. Telefonsz. 44. 60.

újjáalakítottam és

ÍOSL Junius 1-től kesd ve a
közönség rendelkezésére áll.
Fürdőirak, szobák éa étkezés
árai megtekinthetők a fürdő
bérlőjénél: HAJDD András
csíkszeredai lakósnál, Hegy-u 1. ss.

rtóarCLzlet: C S X E Z S Z E C T T M A ^ í T O a s r

2-3

O B S Z Á G h - U T 153.

O a U M B e x e & á t o a a , a Saeaseati (HWMBE) feávébao* ó s
ettexemfeea a B a l a e p t é i keadv®

Frissen csapolt világos poharas és palackozott barna sör

valamint villásreggeli

C E L £ E I T T

nagyban és kicsinyben állaadó raktár özv. Karácsony Jánosné üzletében, Csíkszereda.
4-5

1

a legjutányosabb árban, továbbá jó zamatu küküllömenti

88
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literenkint 20 Leu árban házhoz vive is a közönség rendelkezésébe Ali.

EliöffadL t e l j e s e l l á t á s r a aboné.r\solceit.
A m. t. közönség pártfogását kéri, tisztelettel Vass Géza vendéglős.

Eladok a U n t t a l

@ Fogak, fogsorok,

S
9

szájpadlás-nélküliek, sin-fogsorok,
aranykoronák, aranyhldak, ugyszlntée régi arany és kautschuk munkik átdolgozását készíti : - :
(dr. Pál Gábor ügyvéd házában),

3

i.

K e l e t i Xi. szőlőbirtokos, bornagykereskedő oég, Szászsebes
(Bzeben várm.), ajánlja negyedszázad
óta közkedveltségnek örvendő zamatos

HEGYI BORAIT.

Egyik cégtársának Keleti Lajosnak

sok évi argentiniai tartózkodásáról való
visszatérése alkalmával újra felveszi
üzleti tevékenységét — Waggontételeket a vevő állomásáig kisértet a cég.

Nagy müssaki
mesógasdasági I t
4C i—:
olkkek terakata.
:—: }ţ>
Fürészgyárak 1
Hengeranlaak I
M
ilezögazdákl

Î

Schieb gépgyár r. t. ajánl:

Oatter lapok, csiszoló korongok, gép- . henger, dynamó es nyers olajat, hajtó,
kötő éB varrószijjat, tomitő anyagokat,
reszelcket ÓB mindenféle lizemclkk°ket.
Malmi felszereléseket, hengerszéket,
svájci Beiymct, aikszitát, kaptatót stb.
ÁJ Továbbá miud-jnfűie mezőgazdasági fel2 Bzerelésekst u. m.: cséplőgépet, kézi
ţ trlért, rostát, ekét, kaszát, darálók,
b o r o s a k éB uecskavágék stb. stb.
UJ ás hawnált göigópek, bensin, nyers
J * I--:
olaj és saivógás motorok.
:—•

^

Főlerakat:
:•; Oslkvármegy* éa környéke rénére :•:
Flulcel/atolii ^ a r o e l
Qyergyóasentmlklói
Kitér IS. ss. a. (bzllágyl-kávóháa mellett.)

Qeszvat: Dr. YABU, prefect.

C S É P L Ö G A R N I T U R Á K : #OOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOO#
o
o

1 darab Hoffer éB Schrantz 6 légkör nyomású o
gőzgép 1200-aB cséplövel és kazalóval, szí- o
jazattál, héberrel, mérleggel, szerszámos ládá- o
val és szerszámokkal, üzemképes állapotban. o
1 darab Magyar A'lami 8 lóerős benzinmotor oo
800-as cséplövel, szijazattal, héberrel, mér o
leggel, szerszámokkal, üzemképes állapotban.
1 darab Magyar Állami lO.lóerós benzinmotor ao
1000-es és golyóB csapágyas cséplövel, hé- o
berrel, mérleggel, szijazattal, szerszámládával o
o
üzemképes állapotban.

Megtekinthetők az eladónál Király József,

Marosvásárhely, tisztviselő telep, Munkácsi
Mihály-ut 11. szám alatt.
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| Rsadolnaponta (Le. 9-12 éed.u.2-6 éráig f
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kaptárak 3-as orezágoa méretű,

HEH'

keretekkel teljesen felszerelve,
valamint keretléoek bármily
mennyiségben kapható

Az JBlső Csíkszeredai Faáru Bútorgyárban Csíkszeredában.

TAKÓ KÁROLY|
uri-divat szabósága g

Brassó, f^ekete-utca 44. sz. g
Készic mérték után elegáns S
ftBtt«§lteBy»kt(» 3

o
o
o
a legújabb divat szerint, o
o
o versenyképesI - »árak mellett, g

Keresek egy jó családból való
iskolát végzett fiút cipész
tanoncnak. Domokos Jakah
cipészmester, Csíkszereda. 1-2

8

Fehér bőr- és vászoncipőihez és
keztyüihez csak p a t y o l a t 4 *

illatos fehérítőt használjon!
4- Bökeminőségl Nem árt sem-

milyen anyagnak! Vigyázzunk & névre!

Kereskedők figyelmébe I

Ajánlom nagy gyarmatáru osztályomat. Mindent első
forrásból kapok. Direkt a kikötőből szállitom waggontételben az áruimat.
Most érkezett l-l waggon amerikai porcukor, felülmúlja a kockacukrot, továbbá rizs, kávé, amerikai
kitűnő vászon.
Mtadoa 1h«1m<IIui m a i p i
0 « a k
a K g y b i a l

(hbI

Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja Utóda
BARTHA ÁRPÁD SEPSISZENTGYÖRGY
Telefon, as.
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_ S-axerönycim: BaxtHa.
Mvenatett Vákár köayviyemdájábaa, Cfikaaaredábaa,

