
XXXIT1 évfolyam. Csíkszereda, 1P21. február  20. 

C S I K I L A P O K 
POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

flaerkeaatfeéf;:  Mikó-ntca 17. b. es. (Földszint). 
Kiadóhivatal: 

Vákár kínyv- és paplrkereskedése Csikszeredán, 
hová a hirdetések és elő tize tón t dijak koidendök. 

Megjelenik minden mári:tp. 

Felelős szerkesztő: Dr. ÉLTHRS GYULA. 
LaptuJajdono? : VÁKÁR L. 

iT« iflat-teei  ár : Egész évre 48 Lel. (Külföldre  SOL) 
Félévre 24 Lei. Negyedévre 12 Lei. Egyes tsám 1 L 

K csirátok nem adatnak YÍSMS. 
Hirí^tósi dijak a l e g o l c s ó b b a n számíttatnak 

Magyar Szövetség. 
Irta: dr. Orandpierre EmlL 

I. 
Annak a Székelyföldről  áilitól&g Bukarestbe 

készülő küldöttségnek nem Bzabad komoly je-
ieotAeget tu ajdonitaui, bői egyáltalában sem-
minő jelentőseget Bem kell tuiajd':iit»ni. A 
minthogy nem tulajdonit sem az, a;. iuci.»lja, 
eem az, aki szervezi, sem az, sót irgi^nésboé 
az, aki fogadja,  ha ugyan egyaltalabau fogadja. 

A kérdés lényege abban van, ho^y van-t 
nemzeti kisebbség, vagy épen a konkrétumot 
tekintve, van e magyar nemzeti kisebbség ezen 
a területen, vapy uincí? Hi van, pedig vau 
— és Ooga OK távián miniszter ióbbszoros 
nyilatkozata szerint annyira van, hogy ez az 
egyedül számottevő — akkor nyilváuvuio, bogy 
azok a jogok, melyeket az 1919. evi decem-
ber hó 9. "napján kelt nemzetkőzi szorzódes a 
nemzeti kisebbségnek biztosit, megilletik a ma 
gyar nemzeti kisebbséget is. S na megilletek 
— aminihogy megilletik — nyikánvaio az is, 
hogy a magyar ntmzeti kisebbseg jogalany, 
meg pedig a részérő biz'ositou joguk unnosjgc 
alapján — közjogi jjgalany. K-jnt-k a küz,og< 
jogalanyiságának megszervezés* tehrft  uent jog, 
hanem el nem kerühötő szükségesség, uiert 
jogok birtokát, gyakorlását és védőimet meg-
felelő  Bzirvezet nóit-ül el sem lebot kepzslui. 
A szervezés jogosságát és szükségetsoget el-
ismerte a kormány a szász szí rvozfci  dosaei, 
ei a zsidó nemzett szövetség megaickuusinai 
is, mely» k«t mint mar elő es muködo kiar.ob-
Sfgi  az- rvezetekut kell felfogni.  De t.n»uieue 
a Mtgyar Szövetség szervezeti inuukaiaiainak 
megkezdesekor is, ami küionben az eiörebo 
csátotiakbói egészen lermeszeies. 

Uogy aztán vannak, akiknek nem tetBzik a 
szervezkedés módja, helye, iranya, nem.let 
szenek a szervezkedő megindítói — az megun 
csak termeszetes. Ez azonban magának a szer-
vezkedésnek akadálya nem lehet. Aunai ke-
vósbbé nem I faet,  meit a megmozdulásnak 
meg kellett történnie s ezert valakinek a kezdő 
lepeBt nyilván meg kellett tcuuie. Megtettek a 
koiozsvariak. Nuin egyeni érvtíuyesú.ea vágtá-
ból előterbe toiva magukat, — ezt nagyoa 
tudja mindenki — hanem egyszerűen azt-.ri, 
mert az átcsatolt teriilet egt*z magyarsága 
Kolozsvártól várta a kezdést. Ami megint n.m 
szorul semmi magyarazaira senki eióit, aki a 
viszonyokat csak nagyjaból is ismeri. 

Ezenfelül  a kolozsvári kérdés vaióban csak 
az volt, aminek ieuni kellett. Csupán kezdess. 
Előkészítésé a magyar nemzeti kisebbség el 
nem kerülhető es el nem taktikázható meg 
alakuiásanak s törvényes képviselete megalko-
tásának, du semmi tekintetben sem a fejlemé-
nyeknek elebevagás, vagy bárminő irány u le-
kötés. Az összeülendő alakuló gyűlés minden-
keppen szabadon határozhat s haiarozaiai min-
denki kötelezőnek fogja  elismerni, hl.ősurbau 
mi, kolozsváriak. Ha tebat valakinek a magyar 
szervezkedem illetően valami mondanivaioja 
van, azt elsősorban itt mondja el és ne Buka-
restben. Oda elmehet az alakuló gyüies után 
is, de azelőtt az alakuló gyűlés hatarozatának 
ismerete e.óit nyilatkozni a ezervezkedes eden 

az legalabb is gyanús. A magyar nemzeti 
kisebbsegnek a nemzetközi szerzódes szerint 
el nem kerülhető megszervezéserői lemondani 
pedig — az már bem is gyanús. 

Szó volt arról, bogy a magyarság a parla-

menti részvétei á!t:i! kellően érvényesítheti ki 
üi-btaégi jogait is s igv kisel-taég megszerve-
zése nőm Hziik>égê . A <Jo!o| azonban nem 
izy üli. Ezt az e'ó< kifejjük  ut.n talán ezük-
regtelcn is bőv-Lben fejtegetni.  A mugj.r 
nemzeti kistbböé^et, mint í'ibbi. részben mar 
m-^szurvezos alatt ulió vagy eppea tzerve-
zntlen nemzetisé;,í kisebbséget is — már ennéi 
a nemzeti kistriiljtégi mivoitánél fogva  meg-
illetik bizonyos i-Iöre meghatározott es nemzőt-
kőzi vt-delem alá lu-íj esőit jo&ok*. Ennek az 
dóit helyzetnek ipso f  cio kővetkezmenye a 

legális M'-rvezet t-s a legaiU kepvisel-t meg-
alkotása. És ez az eisó, a iegelbó iépes. Ho^ 
'zutin, a szervezet és a képviselet im'gal.«M-
iása u áa maga ez « ^zorvezet eszközként, 
meg pedig mul'.é renddt eszközként kitnoudja-e 
a parlamenti aktivitás felvételét,  az mártuvabhi 
es csupán politikai ketdés. A fő  — s czidő 
szerint egyedüli 1 pós — macának a Magyar 
Szóvctsegutík m-igaíko'ása. Termeszetes, hogy 
auiiut voitak eud g r-s vannak most, ugy iexz-
ntrk ezuun is on^entos val akozók a pária 
tucuii tzeri p é-r<;. DD a ni:<g>ar n IUÍOÚ ki 
soijUbcg jo^.i n-m :theiu>k iiy«n egyeni val-
laikoza^okhoz, ,u(.m icüeiiieü paru:inciíti pai-
icküoz koive. Ér'p.n ea;il üzüksjges — efv 
újra csak ciktru.lieiei.ouul szü^segás — a 
•egulis megszeí'vezcs, iiogy iiyen valiaikoza 
aokuak a jenege iraut &eboi s;-mmi ketseg tubj 
iei U'J mc-rulnessi-n. 

Miért mulatunk? 
Levdl a ater&eazioiiot. 

Csíkszereda, február  17. 
Igen  tisztelt  Szerkesztő  Ur  I 

Bocsánatot kerek eiőie is, hogy r-zerény 
soraimmal baborgaioin. Boismercui, hog> egy 
igtu i'UaeZ BZoka-oui van. Auilt egytzer laiot, 
ualtok, vagy lapasztalok, uiiudjari Vkat, uiagya-
ii»zaiüt ki-reseui. Níücj OkOẑ t oü neikúi. Nji 
iutt ozeuiiubi jalvui a vil.igot. lia maguuiio: 
ó in tudok a dolgok ny iijara jóm, iu.o& iua 
aokboz. Addig ucni uyugszom, luig vogere u<m 
jaiuk, a taiauy eioucw uiucs m^t'ijive E^ou 
^uvuittiu az igen usztoit ÜiuiketíZiO Ui'ul is 
je.eu aaaioaimal irasommai. 

Mar három éve tigydJem székely testvé-
reimet. Figyeiero fcZOaasaH,  elbtniódjat, ha igu-
:atat, ieikuictct. E^yet csudálok, nem tuuom 
üicsei'etci'e, vagy szegyenere valik-e? Meg-
lep .n nagyon, uogy inuyen könnyen tul tesz. 
mindenen: oromén, banatan, bzegyenen, szc-
rsiicsetleusegen, meg vadjuk be - osziuteu az 
Uúouio evekueu, mutatja az a t>ok e»va.á3i per, 
— meg bzereimen is. tiemmi seui hagy uiey 
nyomokat ielk>.-n. Ny ni hogy nem szeret mán 
karún, de a saját karan neui akar ianu.Li. 
Va^y nem lat lisztau? 

iNd tesSdk azt mondani erre kedves Sier-
keaztő Ur, hogy igen pesszimista Vugjok. 
igazan nem mondhatom magam annak. Du 
másuk figyolemoe  venni a ttnyekeil Üzives-
atdjek elővenni b. lupja uiolso 3 evi számon 
s nezzo végig beunök a hírrovatot Miud tele 
van bálhirdotesekkei, tancmulatdag refeiade-
javal. 80aszur 3—4 is egyszerre. S merem ál-
lítani, hogy Csíknak nincs egy nagyobb községe 
ütm, boi egy evben 2—3 bal, jatek ne voma. 
Tavaly ineg a nugybo|ibun Majiath Q Károly 
oiiagyméiiociaga ntibiukor ú Cdlkmeredaban 
ropptak a taucut. Most is meglesi, mert a 
goióg keietteknei meg a fanaug  tart egy jo 

darabig. Ez f i  jogosítja székelyeinket a további 
mulatozásra. Mire jó ez? A közmondás azt 
tartja: sírva vigad a magyar, bujában a szé-
kely. S helyén való ez ? Mit szól ahhoz Bzer-
ktrSüió Uram, hogy Várdotfalván  még az ele-
niie i:k is bált rendeztek ? Azt hiszem, hogy 
ez nem egészséges koriünet. Mig eléggé nem 
komoiyodiak m'-g a székelyek, a szenvedések 
nt m nyi otuk m^g eléggé ezeraeit. Nem mon-
dom, bo!<;y ce mu astunk, sokszor megjaija, 
meri i ulel•.•jtő. Üi  miúdennek megvan a há-
túra, a U/Ú3 káros hata^u. Könnyelművé, fe-
nilytf«.s.\  n.u.ikuUt'dvetleuné, lu-tavá nevoii a 
gyerntí.'kt t, a íe nőttet egyaránt. Vagy a fék-
tuien jókedv s mu:atozás mutat-e fel  haladást, 
erő, péDziöbldutct. Nem, sőt rengeteg pénzt 
eiue.-zt lel. 8 ha egy ifjú  nemzedék apaiktól 
Uiut lát, ily légkörtitn növekszik fel,  erőteljes, 
munkabíró, éleik'pes lesz-e? Nehezen hiszem. 
Vájjon letz-e gyümölcs a fán,  melyet lassú szu 
őröl meg? 

Veszedelmés epidémiaként lépett fel  as a 
hitártalan mulatozás kedv, mely nzéles réte-
g'.-Kití eihato.t. Mikect a tp^nyol a testet, agy 
ez az trkóictöt tttzi töi.krc. 

Vagy mondja kedves Szerkesztő Ur, ki e 
tény** meiicit «-isurr̂ n, inhuuyia a szemét, 
j.« hazafinak,  opnaiisiauak tekinthető-e? Ezt 
ü.-m luiloni meg rtoui, ezt magyarázza meg 
uekem. ti a ezoKelyt ertekes frfjuak  tartja. Fel 
kv Jeuü világosítani, m -g kellene nyitni a sze-
met, bogy iasson tisztán. Faj szivem, ha látom, 
bogy egy szebn jövőre jogosított uop mint té-
hozoj * t i eleiért joi, mim dogenezaiódik. 

Ha tovább hasad a megkezdett uion, vész-
iébe rohan, saját airjat a^sa meg, hova is 
negidüszo melleit 6zali le megoyugodni. Bze-
ruíuem odazugni mindenik fűiébe:  Testvéreim, 
obl'eüjelek, keljetek feli 

Vagyok a nagyon tisztelt Szerkesztő Urnák 
kész Inve: k. L. 

Kitűnő munkatársunk soraira egy pár éssre-
vétu.t i-ziVtíBca lesziiulk. 

l^aza van a sorok írójának abban, hogy 
CaikOau a szeiielyek sokat mulatnak. Csupán 
aobau niacd igaza, hogy ez csak itt van igy 
es ez u székelyek bűne. ' 

Ha koruliekini Európában, ugyanezt láthatja 
minden orszagbau, legyen az győztes vagy le-
győzőit, esetleg semleges. Mi még csak a szo-
i d „vidéki" színvonalon járunk, mert London, 
Pans, tícriin, Becs, Budapest és Bukarest 
uiegis csak mtssza vezetnek előttünk. Tevedés 
leúai azt hinni, bogy az emberek élnivágyasa 
•ocaiis és epptu a szekelyek terhére Írandó. 
Ez uz clnivagyas internacionális és ha végig 
lapozunk a torienelmen, mindig fellelhetjük  a 
n.î y náboiuk nyomán. Lélektani magyarasata 
abban rejlik, bogy a hosszú háborúk népek 
millióitól vubfegydlmet,  tömerdek nélkülözést, 
az e.emek annyi kockaratevéset, fajdalmat  és 
bzun.edest követeitek meg, melynek termé-
szetes reakciója a gyorsabb éinivágyás, ai 
erkölcsök lazuiasa es a horribilis bankjegy-
tömeggel jaro bizonyos pazarlás, könnyeimttseg. 

A hatalmas német nép nagy dolgokban 
mindig egyseges. Eoben rejlik ereje. Legutóbb 
a megállapított roppant nagy hadikárpoiiással 
szumbuu la, mint egy ember, tiltakozott. Hassá- • 
logott a regi erővel a termeleshes. A világ* 
liirü Krupp-uzemuk vaitozatlan erúvel gyártjak 
a mezőgazdasági gépekét, mozdonyokat es va*-



1. oHbd. C S Í K I L A P O K 6. adta. 

uti kocsikat, mint régebb az ágyukat. A győztes 
államok hasonló nagy gyárai pedig már régen 
beszüntették vagy redukálták az üzemet, ezek 
között ÍB a napokban üzemen kivtil helyezett 
híres Skoda-gyár. Tévedés volna azonban azt 
hinni, hogy a német cBak dolgozik és nem 
mulat. Aki csak egy napra is Berlinbe, vagy 
bármely más német városba betekint, az cso-
dálkozva látja, hogy a legyőzött Németország 
az élnivágyásban és mulatozásban vezet. Berlin 
épugy mint békében, a kontinensen most is 
legelői jár. Páris messze elmarad mögötte. 

Nemrégiben a Csíki Lapokban megemlé-
keztünk a jelenlegi budapesti életről és ennek 
kapcsán a magyar főváros  társasági eleven 
é'etéról is, mely a jótékonyság jegyűben sok-
sok milliót gyűjtött össze és ezen a pénzen 
sok Oroszországban sínylődő magyar hadi-
foglyot  hozott haza. 

A lecsonkitott, nagybeteg Magyarország fő-
városában Teleki Pál, az ország miniszter-
elnöke áll élére a fehér  orosz katonák fel 
segélyezésére rendezett bálnak és a bálnnyai 
tisztet ti miuisz erelnök felesége  tölti be. A 
repatrialt vagyonlakók szenvedéseinek enyhí-
tésére rendezott estély védnöke gróf  Apponyi 
Albert és így tovább, egymást érik az estélyek, 
valamennyi a jótékonyság jegyében, bő gyü-
mölcsöket hozva. Magyarországnak pedig volna 
oka gyászfátyollal  teljesen távoltartani magát 
mindeu vigságtóll 

Es a jótékonyság egyik rugója az estélyek, 
sxinelóadasok, vallásos éB irodalmi összejőve 
telek rendezésének. Köztudomásu, bogy ma 
gyűjtés vagy feliiifizetés  utján nagyobb össze-
get Ö-'SZíhozni nem lehet, A kényszerű magas 
belépődíjak meilett azonban egy olyan kis vá-
rosban is, mint Csikszereda, 8—10000 leik 
gyűlnek be a kasszába. Eaek a hatalmas ösz-
tzegek nem a szellemi intelligencia zsebeiből 
jönnek össze, mert ha leveliro figyelemmel  kí-
séri a mulatságokat, láthatja, hogy a régi kö-
zönség eltlint vagy CBak kis részben statisztál. 
11a azok mulatnak és fizetnek,  kik a háborús 
konjunkturak folytán  sokat kerestek és ma is 
kere?nek, de leveliró ne aggódjék, mert ezek 
nem fognak  tönkremenni. 

Csíkban minden faluban  van most legalább 
egy mu'atsag. Egy évbeu egy mu atsag, egy 
lalubau CBak nem sok ! Ezzel szemuen tuvedes 
azt állítani, hogy ez csak most van így ts az 
erkölcsök lazulasanak folyomanya.  Mi ezeket 
a mulatságokat mindig élénk íuyeiemmel etrea 
két évtized.óta figyeljük.  A Csíki Lapok is ke 
zllnkben vannak nemcsak három, li tnem hu-
szonöt évre visszamenőleg, amikor jo Gyiirgy-
jakab Márton éppen ugy nyomta ki a városi 
es falusi  mulatságokat, mint most Vakar Lajos. 
No, mert jói esik ugy a városinak, mint a 
falusinak,  ha Írásban, nyomtatva láthatja vá-
rosa vagy fa  uja kulturális életét, melynek 
színvonala folyion  emelkedik az erkölcsöknek 
nemesitesére, de nem hátrányára. Ma például 
Marosvásárhely egy oly magaB kulturális, iro-
dalmi és zenei központ, melyre tíz évvel ezelőtt 
gondolni Bem lehetett • volna. A mi kis varö 
sunkban is Bok szépet éa nemest láttunk. 

A farsangban  rendezett mulatságokat ke-
vésbbé lehet kifogásolni,  ha azok a közerkölcs 
határain belől maradnak. Hisz ennek több szá-
zados nemzetközi rautja v. n, mondhatni apá-
ról fiúra  örökiődik. Mi tovább megyünk. Far-
sang vagy nem farsang,  ma már mindegy. A 
társadalom megtalálja a szórakozásnak a m iga 
utját-módját. Ugyebár méltóztatott oivatni, 
hogy még végen sem ért a farsang,  mári-
beharangoztak a Szent Antal estély eket, melyek-
nek kitűnőnek ígérkező eltő pro^rammjara ma 
megyek. Eu nem talá'.ok benne semmi kifogá-
solhatót, mert éppen igy olvasom a h <sonló 
estelyeket Brassóban, Kolozsvárt vagy Aradon. 
Csupa léleknemesitó szám, művészi ének és 
zene. 8 ha legvégül, majd ha nem lesz böjt, 
egy kis tánc zárja be ezeket az estelyeket, 
ei csak nem kifogásolható.  Fiatalság nehezen 
tud enélkttl meglenni. 

Nem hiBzem, hogy a csíkszeredai fóglmná 
alum legutóbbi nagysikerű estélyét a püspök 
nr tudta vagy beleegyezése nélkUl rendezték 
volna. Sót nekem már akkor ugy tűnt fel,  hogy 
es más katholikns status gimnáziumnak is fel-
•óbb helvről ajánltatott, mert ugyanakkor több 
WPWMéfl  vármegyei lapban olvastam hasonló 

gimnáziumi eBtélyeket Ugyebár az a szin 
előadás nem rontotta meg az erkölcsöket, s 
résztvevő közönség sem ment tönkre amellett, 
hogy Bulyos ezreket adott a régi múlttal di-
csekvő, nemescélu kiránduló egyletnek, mely 
már ezelőtt 20 évvel c sorok íróját, mint fiatal 
16 éves diákot 20 koronáért elvitte Magyar 
ország nagy városaiba, több gyárba, bányába, 
a tengerhez Fiúméba, Abbaziába és végül R r 
mániába. Mennyit láttunk és mennyit tanultunk 
azért a csekély 20 koronáért 1 Az Isten fizesBe 
jó Csató Jánosnak I 

Ezek a sorok nem akarnak védelmére kelni 
a túlzásba mecő mulatságoknak. Valójában 
nem is mulatságok, hanem ezórakozások. Lelki 
szükséglete a kulturemhernck. Mi csak rávilá-
gítottunk a lényekre és ezzel kapcsolatban a 
mi felfogásunkra.  A levélíró aggályait kis mér-
tékben osztjuk és csak annyiban, ameneyibsn 
az emberek mulatozásai a közerkölcsiségbe 
ütköznek és nemzetgazdasági szempontból ká-
rosak volnának. Különösen aggályos jelenséget 
nem látunk ezekben a nálunk észlelheti) mu-
latságokban s miután az egész világ egyaránt 
él és szórakozik, kár volna ezt az eredendő 
bünt tisztán csak a szegény csíki székelyek 
nyakába sózni. 

Végül még csak egyet. Nem látunk olyan 
sötéten, hogy mindazokat, kiket a mai vesze-
delmes epidemia érint, rossz hazr.finak  tartanok. 
Ezt is igazán nem lehetne áliiwni. Sót igen 
sokszor az ellenkezőjéről is lehet beszélni I 

Béke velünk. (—s. —a.) 

Apponyi üzenete. 
Apponyi Albert gróf  fogadta  a „Keleti Új-

ság" tudósitiját, aki párisi és külföldi  tanács-
kozásairól és a békeszerződésről kért tőíe in-
formációkat,  különös tekintettel az erdéiyi kö-
zönségre. Apponyi a következő nyilatkozatot 
adta: 

— Azoknál a hatalmaknál, melyek a béke-
szerződéseket és köztük a tri moni szerződést 
is létrehozták, semmi hajlandóság nincs azok-
nak mesvalioztatá-ára. E'.zol a ténnyel s/nm >'-
nunk kell és ezt Csupau » bekeszerzódes ki-
Férő levelének a b ^árkiigazítások nagyobb 
mertékére vonatkozó tételei enyhítik nemileg. 
Mi továbbra is va1 juk, hogy a trianoni béke-
ezerzódesleu megállapított hatarok igazságta-
lanok es tarthatatlanok, mert illene moudanak 
Európa c r >szo geo^ráfiti  és gazdasági s ruk-
turájanak, a kult.urf'  jlódés követeim-ínyeinek, 
sót az etnográfiai  törvényszerűségeknek is. 

— Mi tehát bizu:ik abb.su, hogy a m lyen 
mértékben előrehaladnak a mi belső állapotaink 
a megszilárdulás felé,  mintegy közelebb ju uak 
ahhoz az órához, melyben a t rUiuti problé-
mák is — békésen és közös megegyezéssel — 
mego'dhatók lesznek. 

De ma ettől az órától még távol állunk és 
ennek folytán  uvy Magyarországnak, mint el-
szakított véreinknek érdeke azt kívánj,i, hogy 
kalandos tervezgetésektől tartózkodjunk. 

Apponyi végül azt mondta, hogy ameddig 
csak lehet, mindenki tartsou ki ott, ahol van I 

Szent Antal estély. 
Csíkszereda, február  18. 

A csíkszeredai Oltáregytaület Szent Autnl szak-
osztálya dr. Bocskor Bélp.ué eluök vezetése mellűit 
a polgári liányiakola nagytermében csütörtökön tar-
totta első műsoros estélyét. A 1-ú.uyiakoln nagyterme 
alig volt képes belogaiinl városunk intelligens ko-
zönségét Ez a nagyfokú  érdeklődés a legteljesebb 
mértékben indokolt volt, mert mostanában olyuu 
magas müv azi fokon  illó programmot nem láttunk 
amilyennel a szakosztály sorozatos előadásait meg-
kezdette. h 

A műsort Kovács Antal telekkönyvvezető kitűnő 
zongorajátéka nyitotta meg, ki közönségünknek ez-
úttal első izhen mutatkozott be, de reméljük, hosrv 
meg sokszor viszontlátjuk őt. 

, J . I . P A ' Sándor főgimnáziumi  tanuló a Kereszt cimű 
költeményt adta eló mély érzéssel-és kiváló előadói 
művészéttel A költemény maga -s szerencsés válasz-
tas volt s tatásat nem tévesztette el. 

Beethowen Patetik szonátáját Zakariás Izsák né 
zongorán adu elő teltünó «énei kéwüluéggtl és 
megvesztegető technikával. 

^ I V ^«adalmi együttműködés azük-
^lu f , t t Z

L
é l < , ? Í , e k  kiküszöbölését egy rövid, de 

nagyhatásubeszédben élénk színekkel domboritotU ki 
k«f«Íi«U i I e t  L l e b e 8 f « i " d j á t  hegedűn, Kovács Antal 
kifogástalan  zongor.kisérete. mellett, Frank Miklós 
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Schubert híres két gránátosát Vákár Vilmos, a 
nálunk is előnyösen Ismert színművész lágy, behí-
zelgő baritonjával Székely Vilmos Károly zongora-
kiséretével oly frenetikus  hatás mellett adta elő, 
hogy a közönséget valójában magával ragadta. Hangja 
és színjátszása oly közvetlen hatást ért el, amilyent 
régen nem láttunk. A közönség rendkívül hálás volt. 
A színművészt zugó tapsokkal jutalma? ta. A szűnni 
nem ukHró óvációra Vákár előadta Kz az utolsó sze-
renád cimü müdslt is, melynek hatása nem volt ki-
sebb, mint a gránátosoké. Az . estélynek koronája 
mindenesetre a Vákár programmszámai voltak. 

Ifj.Miczi  Miska, a közkedvelt cigányprímás Kozák 
Árpád gitárkisérete mellett ragyogtatta hegedűművé-
szeiét. Sok tapsot és meleg elismerést kapott. 

A műsor egyik kiemelkedő száma a Ş p r e n c i 
György, Székely" Vimos Károly és Kozák Árpád ma-
gyar dalai voltuk, melyek feledhetetlen  hatást gya-
koroltak a liálás közönségre. A gordonka, zongora 
és tárogató kitűnően eg> üttmüködtek a Stiriában, 
Ajk faluban  és a nagyszerű kurucdalok előadásánál. 
Az elismerésből talán ide jutott a legtöbb. 

Végül Miczi Miska egy kisebb, válogatott zene-
karral, melynek Sprencz György is tagja volt, mél. 
tóan fejezto  be a mindvégig magas zenoi színvona-
lon álló nagysikerű estélyt. 

A páratlan erkölcsi és nnyagt siker dr. Bocskor 
Béláué és Veress Irén, a fáradhatatlan,  leleményes 
és ötletes rendező érdeme, kiknek a közönség rend-
kivlll hálás elismerést juttatott 

Az estélyek pont 6 órakor kezdődnek, a közön-
ség jól teszi, ha már egy negyedórával előbb elfog-
lalja helyeit. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A 40 százalékos bonok beváltása. 

Végre csakugyan lesz pénzbeváltá', mely eddig 
valóságos tengeri Ligyója volt Erdélynek. A 
40 százalékos bonok beváltása ugyanis már 
megkezdődött és értesülésünk szerint várme-
gyénkben is a beváltás szerdán kezdetet veszi. 
Az adóhátrálékokat ki kell fizetni,  mert hanem 
levonják a bonokból, illetve ennek igazolása 
nélkül nem fizetik  ki. 

— Uj sónagy rak tár és dohánymono-
polium. A pénzügyminiszter Csikvármegye 
nlcsiki járásának tizenhét községe t'-rü'etere 
Becze Imre földbirtokosnak  Csikszent marton 
s=zékh ;lylye! eó- es dohánymoaopo iumi enge-
délyt, adott E'.ZHÍ vármegyénkben a harmadik 
dohány nagyióz-de és sónugyrakrár nyilik meg. 
m°rt ezid^ig nidvalevő!eg csak Csíkszeredán ÍÚ 

Gvergyósz-ntmikló^nak volt ha^on^ó egy d-
áTusági engedélye. Értesülésünk szerint a só-
raktár és do'iány nagytóz^de egy két híten 
belüi már megnyílik. Az egyedaruságok terű-
eléhez a Csikszentkiráiytól lefelé  f*kvó  köz-

ségek tartoznak, beleértve C.sikszentkirályt is. 
— Nem helyezik at Brassóba as Ítélő-

táblát. J JI informált,  megbízható hiradás sze-
rint a marosvásárhelyi tábla eibeiyezé^éro irá-
nyuló Hkció meghiuiitottnak tekinthető. Tör-
téntek ugyan o cé bol lépések erdélyi tzak-
körök részéről, Bukarestben azonban a maros-
vásárhelyi tábla fenntartása  mellett döntöltek. 
Egyrészről azért, mert Brassóban nincsen a 
tábla befogadására  alkalmas épület, másfelől 
a marosvásárhelyi tábla mttködése speciális 
érdekekből, indokolt. 

— Mentik a székelyeket. Székelyudvar-
helyen „S/ékelyudvarheiy* címmel nemrégen 
újból megindult B.'tegh Pál régi lapja. Rajta 
van, hogy alapította Betegh Pál, szerkeszti 
Ei>ert András tiszteletes ur, kinek megértő po-
litikájáról már hallottunk. A lap a megboldo-
gul Uj Világ nyomdokait követi. Most egyre 
terjesz'geti szárnyfir.  Eddig az advuruelyi szé-
kelyeket akarta boldogítani, mo.-t pedig kiírta 
homlokfalára,  bogy „C,ik , Háromszék-, Maros-
torda- és Udvarhelymegyék székely érdekeit 
védő poüt kai újság*. Mi ezúttal egészen rö-
viden azt óhajtjuk leszögezni, hogy Crikmegye 
érdekeit ez az újság alig védheti, mert itt a 
székelyek még a hírét s«m hallották a. „Szé-
le lyúdvarhelyu-nok s furcsán  hangzik, hogy 
CBÍkmegye nevében beszéljen egy olyan lap, 
mely itt a nyilvánosság kizárásával szerepel. 
A caiki székelység ennek a lapnak politikai 
nyomdokait sem fogja  követni, mert olyan la-
pot, nHy a magyarság szervezkedését is sanda 
szemekkel nézi és mindenképpen az egység 
megbontására törekszik, a csíki székelység soha 
Bem fog  támogatni. 

— A oukor rohamos áresése. Amint 
értesUIUnk, Galacba több hajórakomány hófehér 
amerikai kristálycukor érkezett és nagyban 
kilogrammját 9 Leiért kínálják. Általában az 
amerikai származása összes exportcikkek árai-
bstj óriást áresés moUttkoilk. 
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— Thea estély. A csíkszeredai ev. ref. 

egyházközség 1921. évi február  hó 26-án, Csík-
szeredában a bukaresti (Hutter) szálloda ter-
meiben tánccal egybekötött jótékonycélu thea-
eatólyt rendez. Belépti díj: személyjegy 10 LH, 
családjegy 3 személyig 20 lel. Kezdete este 8 
órakor. A jótékonycél érdekében tett feiUlflze-
tések hálásan fogadtatnak. 

— Házasságok. Czáka Béla csíkszeredai 
hentes éa mészáros éB földbirtokos  eljegyezte 
özv. ifj.  Bogdán Istvánné szili. Strasser Katinkát 
Qyergyószentmik'ósról. 

— Nagy Sándor román királyi gazda.sági 
felügyelő  Oyergyószentmiklósról fo'yó  hó 10-ón 
tartotta eljegyzését özv. dr. Lukács Mízeané 
szül. Jakab Anna posta éB távírda segédtiszt-
nővel Csíkszeredában. 

— A germán leiek forgalomban  ma-
radnak. Bukarestből érkezett jelentés nyomán 
bejárta a lapokat az a hir s fcntartássul  mi is 
megemlítettük, hogy a germán leieket március 
1-től kezdve kivonják a jorgnloinból és ilyen-
formán  a germán lei érvénvét veszti, lllatekes 
helyről most azt jelentik ki, hogy PH a távi-
rati jelentés tévedésen alapszik. Rgedül csak 
a germán ezer leies kivonásról volt F/Ó, ellen-
ben a más cimletii germán leiek változatlanul 
teljes értékükben forgalomban  maradnak é̂  
ások kivonásáról ezidőszerint egyáltalán szó 
sincsen. 

— Román tanfolyam.  Március  1-től 
kezdők  részére tan folyamot  nyitok.  A ha-
ladók  a folyamatban  levő  6 órai tanfolyamra 
jelentkezhetnek.  A résztvenni szándékozók 
kéretnek  folyó  hó 28-án d.  u. 4 árakor  a 
polgári  leányiskola  tanári szobájában a mó-
dozatok  megbeszélése  végett  megjelenni. 
Oanea Károly,  vármegyei irodaigazgató. 

— Jeyy*ö  urak figyelmébe  í  A statl.«»-
tikai  hivatalhoz  havonkint  beadandó 
négy  fajta  névszerinti  kimutatón,  vala-
mint  három fajta  marhalevél  űrlap 
elkészült  és  kapható Vák'trnál. 

— A Csikmegyei Székely Bank R. T. 
Csíkszereda ez evi mrdes közgyűlésen elnö-
kévé egyhangúlag dr. Oaál Endre ura', a C-ik-
vármegye muganjavaiuak igazgatój-it vá'apz 
lot'a meg. Az uj elnök t-zem îyében az inté-
zet aailiJ, képzett és nagy gazdasági tapasz-
talatokkal retdVkező erőt nyert, akinek tddígi 
tevékenysége zálogául szolgál a részere előle-
gezett bizalomnak 

— Kincstári ügyvéd. A hivatalos iap 
közli, hogy N' s'or Ju-ziin dr. Maro.-torda és 
Csikmegyekbe Marosvásárhely szekhelylyel 
kincdiáii ügyvédnek neveztetett ki. 

— Változás a villamosanei üaemvo 
Eetőségnel. A Ganz-fele  vili. R. T. helyi üzem-
vezetőségének hosszú idő óta vezetője, Főrcs 
János ezen állásától megvált és Budapestre 
távozott. Az uj üzemvezető Hódosi K i'mán lelt, 
ki már régebb is működött városunkban. 

— Üzemtulajdonosok figyelmébe.  No. 
98—1921. Ismetelten felhívjuk  az üzeintulaj 
donosok fiyyelmét,  hogy a 2447—1920 királyt 
rendelet értelmében revízió alá lesznek véve 
az összes üzemek kivétel nélkül, amelyek 1916. 
supwztuq hó 16 óta létesültek vagy alakultak. 
Kérjük, hogy erre vonatkozó kérvényüket kö-
vetkező okmányokkal: a telepengedélyre vonat-
kozó véghatározat az iparhatóság által kiadót: 
iparigazolvány, az illetőségi bizonyítvány a 
részvénytársaságoknál az alapszabályok vala-
mint a részvényesek nevét és illetőségüket 
igazoló bizonyítvány ellátva, az alanti hivatal-
nak logkésőbb február  hó 25-ig adják be. Sin-
mélyes elintézésre a hétfői  én keddi nipok 
hivatalos óráiban állunk rendelkezésre. Aki 
ezen rendeletnek nem tepz eleget a törvény 
rendelete szerint fognak  eijárni Inspectoratu' 
Industrial Reg. XVI. Targu-Mura?. 

— A osikszentmihályi r. k. dalárda 
folyó  évi január hó 22-én fényesen  sikeriilt 
szinelőadással egybekötött jótékonycélu tánc 
estélyt rendezett. A rendezőség ez uton mond 
köszönetet, kik a felülfizetésekkel  az est anyagi 
sikeréhez hozzájárultak. Felü fizetésekből  be-
folyt  2200 lei, jegyekből 8405 lei, összeg bevé-
tel 5605 lel, melyből kiadás volt 5110 lei, ma-
radt tiszta bevétel 495 lei, mely összeg rész-
ben a szegény iskolás gyermekek felsegélye-
Ifcér*  fordíttatott 

Ingatlan eladás és árverés. 
Csi k mindszent község határában 

fekvő  Dr. Tamássy litván tlkvi lu!aj-
douát képező összes ingatlanok, vala 
mint a Csikszentlélek és Csikbánk falva 
községek határában fekvő  Tamássy Já 
nos, Tamássy Károly és Tamássy'lrcre 
rikvi tulajdonául bejegyzőit összes in-
gatlanok nyilvános árverés utján, vagy 
akár szabad kézből is eladatnak. Az 
árverés megkísérlésére határnapul a 
bánkfalvi  ingatknokr:* nézve 1921. évi 
február  hó 26-ának délelőtt 10 
óráját tűzöm ki, irodám csíkszeredai 
l'.elyiacgóbön, — mig a özer.tléleki in 
gatianoura nézve 1921. év február 
hó 27 ének délután 2 óráját Caik-
izontlelck Lözsí:gliaz.íl:o:í ca & mind 
szenti ingatlanokra 1921. évi március 
hó 6-ának delelőtt 11 óráját á'!a-
pirom meg Cüikmiudszeut iö^ség há-
zához. 

Árverési fclr,él.e.H»l{  mindennap dél-
után 2—6-Óráig irodácabsu megtekint-
hetők. 

Dr. Balogh Lajos, 
2—2 ügyvéd. 

REGATUL ROMANIA 
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC. 

188-1921. 
Publicatiune. 

Pruiectul bugetului Ciuc pe anul 
1921 fiiad  terminat, in decurs de 16 
zile dela daía publicare! este espus 
eprevedere publica in loctful  subpre-
fect  urei. 

Mercurea Ciuc, la 8 Februarie st n. 
1921. 

Otetea, 
p. subprefect, 

primnotar. 2—2 

m V B S E S S 8 Í S Ö Ö E í e , | 
q >'OQOBVOS jjj 
m Rendel naponta délután 2—6 óráig, ̂  

Ctiikssercda, Mikó-utoa 34. szám ? 

REGATUL ROMANIA. 
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC. 

188—1921. 
Háztartási alap 1921. évi költségvetése. 

Hirdetmény. 
Azzal teezem közzé, hogy a& elő-

irányzata vármegyeház kiadóhivatalánál 
a hivatalos órák alatt megtekinthető és 
15 nap alatt hozzám szó- vagy irá&beli 
felebbc-zés  előterjeszthető. 

Mercurea Ciuc, 1921. évi február  hó 
8 án. 

Otetea, 
a—â subprefect  h. 

Fordítások romáa és n j M j j e l v r e . 
M'U>leünfiuü  ügyirat-ok (fcercl-
roelí, sz< r>.őd>sek, lízk'ti levelek 
stb.) roiüán v.-:gy n^met nyelvru 
Vrtló fonliti'j-át  elválhlom. Düi-
elót a gimnáziumban, délután 
lakásomon vasi ok található. — 

2 v £ a : y e r J á n C S , fík'i'nn.  tan:ir, 
volt lürvényŝ i'kl román éri nemet hites tolm̂.Cri. 

Egy másfél  éves sz<;p _ __ 
Vár utca 17. b. Bzam alatt. 

Siára 313 
Hirdetmény. 

Ghimesfû C'!;  (Gyiaaogbtlkk) község 
i ví í'u.zrciüif  re 1921. évi február  hó 
28 an delelötfc  9 órakor nyilvános 
rizób^ü árverésén a községházánál ha-
szonbérbe adatik hat évre. 

Ghimeefaget  1611. évi február  12. 
László Gergely s. k., Kovács Gábor 8. k, 

jegyző. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Van szerencsém usty a helybeli, mint a vidéki közönség 
ludotursára hozui, hogy C-iikszeredában, Vadaaz utca 
36. szám alatt (özv. Filo Eároiyne temetkezési 
intezete moliett) a mai kor igényeinek megfelelő 

UJ VEÓYESKERESKEDÉST 
rendeztem be. És arra fogok  törekedni, én, mint e szakmába 
te'jes jártassággal biró, hogy o'csó árak melletti pontos 
kiszolgálásommal a közönség igényeit kielégítsem, vagyis 
bizalmát megnyerjem. Becses pártfogást  kér tisztelettel: 

FILÓ KÁROLY, vegyeskereskedő. 
6 - 1 8 

M PAMVII T C3ilcsz©r3d.áToaEL (TTárosliáz-Mtca, 
CVjIN T ILI 3Dr. zalsariás L̂anó-fél©  Ház) a, ^ 

Kovács Testvérek Drogériája. 
Raktáron tartja az összes gyógyszereket, k ö t s z e r e k e t , 
pipere , fenyképeszeti-,  sportcikkeket, illatszereket stb., stb. 

Viszontelárusitók részére nagy árkedvezmény. 
^ A közönség szives pártfogását  kérik 4 - 1 0 

« KOVÁCS ÁRPÁD és KOVÁCS GYULA. 
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Mindennemű román — magyar — 
német— és francia-nyelvű 

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

Ganea Károly várni irodalpzptó, Csíkszereda. 
§ Fogak, fogsorok,  < 

szájpadlás-nélküliek, sin-fogsorok,  ( 
o aranykoronák, aranyhidak, ugyszin- i 
® tön rógi arany is kautschuk mun- < 
@ kik átdolgozását készíti : - : ( 

f|  Waczel Ferenc foiteclmiiDs,  Csiiszereda j 
S (dr. Pál Gábor ügyvéd házában). j . 

A cslipálíalvi vasöntő es gépjavító elvállal: 
kályhák, üstök, kocaipersolyek, géprészek, 
rosteiyok su>. öntvények előállítását es 
gazdasági gépek javítását. 

A t v e e z : tört öntvényeket, ócska kovácsolt 
vasakat, sárga ós vörös rezet bármily 

menylségbtín, megfelelő  árak mellett. e-12 

A E E 4 S S 0 I 
1 - 2 

FLÓRÁM DIVATSZALON 
szíves tudomására hozza a u-ipy-
érdemii hölgyközönségnek, hogy a 

O i m n á z i u m - u t o a 44. Bzam alatt 
( C S I K I - h a z , földszint  föbejarat) 

állandó lerakatottart. 
Állandó nagy választék minden a legújabb divat 
szerint készült tavaszi kabátok, kosstüiuok, disz-
éa háziruhák, selyem, inosóbluzos és bluzaljakban 

Versenykepes arak! 
Megrendeléseket felvesz  és 20 nopon belül — a 
legkényesebb ízléseknek megfelelően  — ttíl.esit. 
. á . l l a x i d . 0 p r ó b a s a l o n . 

Tanulónak felvétetik 
4 5 gim?<iiziuaiot vegzeit, jo cs<i!pdbói vi.li» tiu 
Bariha Károly fodrásznál  C-ikszT-dahnn 3—4 

Z o n g o r a h a n g o l á s 
S—io t e l j e s e z a k é i t e i e m m e i . 
E l ó j e g r y z ó s e l s : " V a k a r n á l . 

! 
! 
I 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre ts t e T * 1 n t e e naegr 

S Z É K E L Y ÍB RÉTI • 
Erdélyrészi Bútorgyár R.-Társa-
ság hatalma? szépen berendezett 

BUTORTERM E1T 
Nagy választék egyszerűbb és 
egész finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. <6— 

HIRDETMENY. 
A 16. Vadászezred fa^zükséglotének  bizto 

sitására 1921 évi március 6-an d. e. 11 óra-
kor, a csíkszeredai vadász kaszárnya hivatalos 
helyiségeben árverést tart és pcd-g 34 vagon 
puha tlizifa  és 26 vagon kemeny tűzifa  szál-
lítására. 

A fentiekre  csak zárt írásbeli ajánlatok fo-
gadtatnak el.1 

Árverési feltételek  a 16. vadászezred hiva-
talos helyiségében naponkint d. e. 10—12 óráig 
megtudhatók. 

Şeful  Serv. Intend. C. VI. A. 
Intend. Colonel (ss) IONESCU. 

A másolat hiteléül: 
Locot. V. COVRIG. 

M E G H Í V Ó . 
A Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság C s i k s z e r e d a 

XXXVIII, évi rendes közgyűlését 
1021. évi február  hó 27-én (vasárnap) délelőtt 9 orakor, vagy ba ele-
gendó részvényes meg nem jelennu, 1831. évi március ho 13-án (vasarnap) 
délelőtt 8 órakor fogja  Csíkszeredában, az intézet helyiségében megtartani, 

: mely közgyűlésre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. : 
T Á R G Y S O R O Z A T : 

1. Elnöki megnyitó, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők kijelölése. 
2. Az igazgatóság jelentése a mult üzletóvről, a zárszámadás, a nyereség felosztásra 

vonatkozó indítvány és a felügyejő  bizottság részére adandó felmentvény  tárgyában. 
3. Határozathozatal a tisztanyereség hováforditása,  valamint az igazgatóság és fel-

ügyelő bizottság részére adandó /elmentvény tárgyában. 
4. Esetleges indítványok. 
A közevQlésen résztvenni kívánó részvényes tartozik részvényét, mely 1920. év december hó 31-lg 

. .. . . 1. , , L ' f  I I. O 1 - l. ,'11.'... ..ÍJ,, . . . 1. > 1Ű41 Á« fnl.».  — k. 

vényeket helyettesítő „Ideiglenes Elismnrvény"-ekkel. Más részvényes képviseletében — kivéve a kis-
korúak, gondnokoltak és ioí-'i személyeket — osak azon rószványei jelenhet meg, ki saját részvényei-
nek deponálásával Igazolja részvényesi minőségét. A helyi adóhivatuluál korábban letett részvények 
letéti jegye szintén deponálható. 

A felügyelő  bizottság által megvizsgált zárszámadás, az arra vonatkozó jelentéssel együtt Inté-
zetünknél megtekiuthetö. 

Csíkszereda, 1921. évi február  hó 3-án. A Csíkszeredai Takarékpénztár Bésivónytársaság 
Igazgatósága. 

Vagyon. 
PéztáTkészlet — — - 518403 OSij S 

40«/,-os nyugtában - 337232 231; 6556.15 31 
Váltók - — — — - — - — !j 301601; — 
Jelzálogos kölcsönök — - — — | 9(529! i : 89 
Kérizálug kölc:-öuök — — — — 10:i7 50 
Értéke-pirók — — — — — — | 92450; — 
Adúsoli ledezctt lolvószámláii — 4425049' 80 
Előlegek hadíkölcsöüükre — — — 30211:14 — 
Ingatlan — — — - — 65000 — 
IJeváltott szelvények — — — — 641»; 50 
Átmeneti tótelek — — — — — lőiiB, 57 

j | ~ 8 8 6 1 0 l 5 5 7 

Mérleg-számla 1920. december hó 31. Teher. 
It-s/.vénytöke 
Tartalékalap — 
.lótékoiivcél alap 
H -1 ét;*U : uk. könyvecskékre 3217047 77 il 

Folyószámlára — — 64522061 
Letétpénzek — — — — — 
Hitelezők — — — — — — I 
I'Vl nem vett osztalékok — — — Jl 
Átmeneti tételek — — — — — ! 
1919 évi uyereség áthozat 177401' 
1920. évi nyereség — 18VT92 52 

lOOOiiOO — 
521751 50* 

305j 78 

38ii2268 38 
230»72 62 

3009244 89 
16980 72 
31671 65 

185566,53 

Terhek. Veszteség-nyereség számla 1920. december hó 31. 

|! 886101557 
* T»n»lék klip idei kouáJiraláMal Ul 6»000 

Jövedelmek. 
Költségek: tisztilizetésnk-, ltikbérek, üz-

leti költségek, adók stb. - — 
Hetét kamatuk — — — - — 
i öke kamuiudó — — — — — — 
Leírás — — — — — — — 
Nyereség — — — — — — — 

18-2604' v5 
94*20 14 
94821 02 

57259 — 
185Ö6Ö; :">3 

1919 évi nyereség átliozut — — —;; I774j 01 lvnmutok 
Jutalékok 
li.ülöuíélék 

275804' 86 
230510 06 
2l64:t 01 

i i 

Balogh Géza s k , 
vezérigazgató. 

II 529731.94 
Csíkszereda, 1920. évi december bó 81-én. 

A könyvelésért: B. 

n 529731 94 

Nagv Józ?ef  s. k., 
főkönyvelő. 

I 
• 

I 

I g a z g a t ó s á g : 
Bálint L«joa s. k., Dr. Élthes Gyula s. k.. 

ig tag. iK . tag. 
Dr. Qál József  s. k., QSzsy Árpád s. k., 

ig. tag. ig. tHg 
Megvizsgálta és helyesnek találta, Csíkszereda, 1921. évi február  hó 3-án. 

A f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g : 
Bőjthy Oábor a. k., Dr. Györgypál Dómok u s. k., Dájbukát Jakab a. k., Qeocó Bála s. k 

fb-  tag- fb.  elnök. fb.  tag. fb.  tag. 

T. Nagy Imre a. k., 
ig elnök. 

Dr. Fodor Antal s. k., 
ifi.  tag. 

Dr. Élthes Zoltán a. k.. 

Dr. Nagy Jenó s. k.. 
>B- '«K 

Szesz-ós szeszesital ki mérők figyelmébe! 
Tisztelettel értesítem a vásárló közönséget, hogy Városház-utca 4. szám alatti rak-
táromban állandóan raktáron tartok 

szavatolt 96° os finomított  szeszt, az összes rum és kiváló finom 
iikörfeleket,  valamint kisüstön főzött  szilvóriumot, b o r s e p r ó t , 
törkölyt es cognacot. 51-&•> 

a l é s l e b f e  & t a ? s 4 s m aias@e&@mt£ é a k e g y a l t a i 
t e s m e s ' d feesekut  é s p s l & e k e a v a 

és naponként friss  töltésű világos és barna sört. 
Viszonteladóknak a legolcsóbb nspi árakon számítva nagy árengedménnyel. 

bor , sör es s z e s z n a g y k e r e s k e d ő , 
Csíkszeredában, Városház-utca 4. szám. 

" Telefon-szám  44. 

Egy szép bútorozott és meleg szo-
bát jobb családnál keres Iogenieur 
Pudhorskl. Cini a kiadóhivatalban. 

Egy kőház, mely négy szobából, 
konyhából áll, mellék-

helyiségekkel, Csíkszeredában, n Hargita 
utcában eladó. Érdeklődők e lap kiadó-
hivatalában tudakozódjanak. 1—8 

lBl{BISHIBlBl5IIBIBB!l8BEHBía51IBI3Bli5l 
Elköltözés miatt eladó jó forgalmú 

fűszer- és rövidáru-üzlet 
a főtéren,  bárom engedétylyel: ital-, 
só- és dohányárulással, vidéki vá-

rosban. — Cim a kiadóhivatalban. 

« Dr. VASÚ, prefect VvmMtett Vákár ktarniya<a4#to*a, CitksHredábaa, 




