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POLITIKAI, KÖZGAZDASAG1 ÉS TARSADALMI HETILAP.

Magyar Szövetség.
Irta: dr. Qrandplorre ümll.
II.
Pár szóban meg kell emlékeznünk az irredentizmus vádjáról. Ez — eleg sujatoB, talan
elég jellemző ÍB — a magyarsag minden magatartásánál újra és újra felhangzó \ád. P<ts*ú
vitása — irredenta. Jogainak, intézményéinek
véd lme — irrdenta, Ku turajinak meginoz
duláaa — irred nta. Ei irredent» po ilikai szervezkedése i?, bolott — az unalo mig hangoz
tattuk — Bzervezkedesiiok az alam pzuvere
nitása alatt, az állam törvényei szerint történik.
Ezért az imd-n(a egyre felújuló ţâdâ
nem vehetjük komolyan, aminthogy komoiy
oldalról nem is merült az fel.
Szükséges azonban, hogy magának a fogalomnak lényegét tisztázzuk.
Irredenta: — törekvése egy orszagoak, egy
nemzetoek történeti, ntmzeii tgysége helyreállítására. Eredete Mazzininál és tátsainal vo t
— az ezer darabra szétszaggatott O a^zorczág
összefoglalásának c-Ijaval: liaia irredenta.
Hogy ez a vágy f-kâît*got órszáeuál m-g
születhetik — nagyon t< rmeszete.-'. Hogy azon
b*n az e'szakitott területek ha6onlo ttzárma
záru polgárainal talaja legyen, aboz az keli.
bogy ezek gazdasági, kuliurá is stb. fejlődé
Bükben akad t yozva legyenek. Tehát az egyenes'n a hatalom magatartásától függ. A pe'
dá-rt nem keli met-sze menni. E zápnak
tu
nyomé részben német sz:>rm»za.-u n u po való
spgos melepágya volt a f rarei a irredentának
m>g pedig a német, helyesebben a porosa
állán h ttalom kicsinyes, gáncsoskodó inagatar
tása miatt.

Veszeűelmss áramlatod várms^yÉnlisa.
CíiUszftüt.ii.jrtot, február 25.

nebb közelebbről megjelölt mozgalom ennek
ellenkezőjet jelenti.
A betegség ragadós lehet; aki érzi testén
azt s még inkább lelkében, álljon félre, ne
ferőztesNen meg mást.
Mi moít nem foglalkozunk e mozgalom kut*
foriM-ával; a k^p redukciót mi csak ürügynek
Útjuk. E-i látjuk azt, bogy igen alkalmas eszköz
> z ;t kepfredukció, bárhonnan is fújjon a szél,
Oro-zor^zágból vagy közelebbről, hogy éppen
a«>k között keltsen egyenetlenséget, kik most
l tük, fajuk ée kuiturájuk fentartasa végett nagyo!<b erókifejtéstre vannak egymásra utalva.
(-87 -Ő.J

A világháború rom' o'ó h 'tá^i a költet és
A segelybélyeg kőtelező használata.
társadalom minden áfában tgyformán nyi vá
null meg és S'jnalaltal kell ii^-galiapitai uik,
Románia egé?z területén a segélybélyegek
hogy nyilvánul m i K neircsak « >y»gi, ham m kötelező használata elrendeltetett. A rendelet
szellemi téren wţyarunt. A pp»l>u ácio, a titto* C>ikvá'm»pye területén is életbe lépett. Várolánckereskedelem ra Fok egyéb inas, mely ró sunkban külön dobszóval is kihirdettetett. Sok
jó nem is szólani, pu^ztit nz any :ij»iakbat\; di- o d >irói n^ert fe:k*r< sre a közön>és tsjékoznem (szűnt m"g káros hitá-ia nlnboiu m -g lau-.s.i végi tt »>át>b ko-öljük a negély bélyegek
-ziiiiiével szeli-mi és erköc-i tőkéink kikez- kiite e/.ő ha«/ná aián»k esi>t"it és a megálladf-séhen. Sör, barm'ly s.-.ji o>an esik. lormeny pito't tarifat. Minden felvilágosítást a rendőrség
oyire bántja öntud >unl;at es í>.rTi':<iu,k<-:. ké-z-éfrg*l ad. A keresfcedők, vendéglősök stb.
narinenn.\ire is alabbs/aili ja székely fijuikb;>n aliaí alkalmazandó
blokok már nyomdánkban
v. ló büszkeségül ket: be kell valljuk a nagy is kaphatok.
•»e;egs''get. m"ly kikezdett" legszentebb örök
A Begélybéljregok a következő esetekben
<égünk*t. Nem egyenes u'on, á utakon f'-rl-öztk
alkalmaziatnak
:
k taitiadis ez örökségünkhnz, az egyházhoz es
A) a posta-, távirda- és telefonnál: 1. Az
skolainkhoz. Arr-il van szo, bogy C ikvarmaíye
zámos köz<egében. fokent A c-Uou auiutev ország belsejébe küldendő levelező lapobţfranco
>-zo óta i uj ogüinak a kepeszo g ilt.uás címe- v.-itiy ajánlott 10 bani. A helyben és külföldre
tek üriiíyo al.ut MZ ESYHHZÍ f rliak wilen. Ma f-zóió levelező lapokra segélybélyeg nem slkal*
nár szeles körben i*m retesek n különös ha- maziittik.
tározatok, minek soro nók f-i ? lUv vagyunk
2
bani minden belföldi távirat, telefonon
«t-siiive, ho?y ezen mozgalom hullámvtresei feladón távirat telefoni beszélgetés vagy érte-•gesz a eyerg\ói részekig terjedtek el. Nem síi és u;á-\ mitid'-n szállítóiéval, valamint a belkívánjuk e l- nor zni ezen érte-iilé.sünk*t, d es küifo di csomag megérkezését igazoló értemit az alcciki mozgalomról iruak, azt mint ait^s u>án.
i-n)t álli haijuk bí.
3 50 bani külföldi va&y válaszfizetett távirat
A raozg > o t) kimondottan a lelkészek s itt után. A se^élyhr-lycg pénzben is leróható.
D) A p>!i)zügym>!:i-zrerium által kibocsátott
ott a káoion k, kik iih |i-ie<ljiik latiifó* i>, fweMs»s* a szervezkedés ténye pdi>, am^ly a í st-nek r'dui-c ójaerr. icdu t meg. S iumr «et- okiu nybeye^ek mell:: 1. 25 b&ui minden
magvara-ignak az ui állam k'-retéb^n meg- H g, rt-gea tudo't tlulog, hogy a k>petartozás luperi, a c.>ekk, ut i.'vány vagy nyugtakönyvből.
2. 25 b;>ni az iktatókönyvek minden lapja
nyustttó — különösen ro^enyug'^ó elhelye- at »d>>uem<ik íegíerh-sebbj^, hisz»*H a kepezését keret-i éR meg is fos ja ta!á ni — ez egye- m> gvalias et-zra je mai>a is K«zda<á;i és tzo után, auiit a kereskedők, iparosok, részvénynes Pllentéthnn áll az irredenta fogalmával.
cialts alapon indu t annak idején meg. De kei larsasagok, szövetkezeiek, segélyegyes&letek,
deznem kell, ho^y ez az idő, melyben i^u yo> bani. ok is kötelesek betartani a kereskedelmi
viszonyaink közön é^ünk, alkalmas-e i<rr.i, hoţy törvénykönyv szerint, valamint a szállodák,
a resíi idók hagyott maradott mulasztás;»', ayogytárak, gyárak, bármilien közvetítők, Opyfelrerugva köz- és egyházjogi r- ndszabá'yukm, IÍÖKOK, bánya-, kő , nyersolaj- és erdőtermelők,
sz» rzett magánjogOKat uciu resp ktalva, — fa ellátási-, szállítási vállalatok. Ezen esetben a
unkent vagy mondjuk egybá/községenként kor- szükséges bélyegeilenértékével kiegyenlíthetők.
rifeá jak va^y < ppen nagyobb jogtalanságokat 3. 25 b mi minden átadáBt igazoló nyugta
vajşy igazolvány után, vaiamiot a málha elszálkötessenek eí?
lításról &Z-.1Ó vasúti elismervény után.
A kimondott cél e gyűléseken a kepere4. 25 bani a vasút, tenger, és folyóhajós&sl
dukció. Dd v:jjon így vane ez valójáén? társaság által kibocsátott és az érkezett ára
N, m-« a nép H eddig legalább mindayájunk félvebvtéseról szóló értesítés után.
által tudott vezetői közötti egyenetlenig m< g
5 2ö bani minden különböző társaságok,
tenmtésö és kieiezesétől van szó? E-i az iiy
mozgalmak nem-e legerősebb bástyáink, ke intézetek ós vállalkozók által üzleti ügyben
rrsztény egyházunk és iskoláink közvetett meg- kiadott nyugták és iparigazolványok után, a
lámadasát jelentik ? Hu a moodott egjhizi mérnökök, okleveles építőmesterek, építési válszemélyek megélhetését a mai képtelen gazda- lalkozók tervei és költségvetései után.
6. 25 bani a bíróságok által kibocsátott
sági helyzetben nehezebbé tesszük, ez kisebbítés» Önmagunknak, de gyöngitése legszentebb minden idezólevél és végzés után, valamint
erkölcsi intézményeinknek, az egyháznak és kézbesítési vétivek után is.
7. 25 bani a marhalevél után.
iskolának. Nem, ez nem lehet célja egyetlen
székely embernek Bem. Ma vállvetve kell egy6 25 bani minden a közhatósághoz intémtt
más melle állni, mert nemcsak a keresztény kérés után, a különtörvény által bélyegmenkurzus jegyében keli megújhodnánk, hanem tesnok nyilvánítottakon kivül, azutáo as 0
nemzeti öntudatunkban is. A megindult a fen- felség&-a királynak, a törvényhozó hatóaá|el|-

1. oHaL
nak dmzettek kivételével és a választási éa
bűnügyben beadott kérések kivételével.
9. 25 bani a magánosok által valamely
nyilvános jellegű pénztárba bt fizetendő összegekről szóié nyilatkozatok utan, nemkülönben
a vámhivataloknál tett nyilatkozatok uián.
10. 25 bani minden határ átkelési igazolvány utan, valamint személyazonosság es tza
bad lanozkodasi igazolvany utan.
A hatosagok nem fognak egyetlen szabá'ysserüleg fel nem belyegelt ügyet sem elintezni.
C) Hitel- és valióiutezeieknel: 1. 25 bani
mind.n az ügy kezelessel kapc-oialosau kiadott
nyugta, va^y igazolvany utan.
2. 50 bani mii;den üzleti számla vagy árujegyzék (boidereaux) uiáu.
8. 50 bani az értékpapírok vétele, vagy
eladabátol BZÓIÓ jegyzék (bordereaux) utan.
D) Vasúti háiokocsiknai: 1. 5 iei segelybélyeg az ágyakkal ellátott nemzetközi vaauu
báiokocsik minden jegye utan.
2. 5 lei minden ingyeues utazásra jogosító iga
zolvany utan ezen nemzetközi vasuii nalóhocsikra
Ej Kereskedelmi- es iparvallalatuknal: 1.
25 bani a Bzaml.ira, amit bármely kereskedőim!- és iparvailaiat kiad.
2. Arányos és haladó illetékek.
F) Hitelintézetek es valtoüzieieknél: 1. Egy
arányos 50 bams ihetek minden ezer vagy tori
szám utan az ériekpapír vétel és eludaşi jegyiekre, a font megállapított 60 buni fix illetéken feiül.

Ezen esetben a bélyegilleték ellenértéke
befizeinető.

ti) Nyilvános előadások és ünnepélyeknél.
1. 10 bani minden egesz lei, va^y töredéke
után, a színház, mozi, hangverseny, «stely, e>ó
adási belepü jegyre, nemkülönben a nyiivanos
szórakoztató hely Ütegekben, kertekben, a uza
badbtn rendezendő ünnepely ek stb. beiepti
jegyeire.
A fix bélyeg ellenértéke készpénzben is
leróható. A lerovások 15 naponként foganatoeitandok. Akárhányszor ny nyilvános szurakoz
tató helyisegek nyittatna*, vagy bezaratnak, a
tulajdonos vagy valiaikozó ezt a „Soc.ai Asistenua" fOigazgatosagaak, vagy kcpviselójenek
bejelenteni kotules.
H) Luxuscikk raktáraknál: 1. Autóeladás,
ékszer, arany ts ezüst nemű* cikkek elatla->u,
parfüm, csipke es teiyem üzletek cikkei luxuscikkeknek tekintetnek.
Luxus targyak továbbá a szőrmék, szőnyegek, 2500 leien felüli eitékü szoknyák, 6U0
leien feiun kalapok és lO.UUO leien fe.üii tr
tékü bútorzat, szobánként azauiiiva.
Az ezek uian jaró belyegdijak a következők: 2 lei beiyeg minden 100 lei, vagy toredeke után 1000 leig. 30 lei lélyeg minden
1000 lei, vagy löredeke utan 1001—5U00 lei*
40 lei belyeg, minden 1000 lei vagy loredeke
után 50 lei bélyeg.
Az üzletek, melyek ily cikkek eladásával
foglalkoznak, kőteiesek a raga?zioit vagy nyomtatolt emiiteti összegű bélyeggel ellátott jegy
zéket vezetni.
Ha luxus cikkek és egyéb ily bélyeg alá
nem eBÓ cikkek eladásaval loglaikozik, mindkei
nemre előirt küiün külön jegyzékét is köteles
vezetni a raktanuujdonos.
I) Fogyasztási helyiségek és kereskedelmi
vállalatoknak 1. Afizetesi jegyzékek, a szál
lodak, ettermek, kuionlcle vendegiók, kavehazak, cukrászdák, sörcsarnokok, korcsmák,
bodegák, tejCsaruokok es egyéb fogyasztani
helyiségek a következő segeybelyeg illetek
alá esnek: 25 bani ha a fizetendő Összeg 5
lein alól, 50 bani ha a fizetendő összeg 5 leitől 20 leig, 1 lei ha afizetendő összeg 20 leitő.
60 leig, 2 lei ha a fizetendő összeg 50 leitó
100 leig, 100 leien felüli ösezegeknei a föui
részletezett belyegdijon felül meg minden 10O
lei, vagy töredeke utan 2 lei díj iüeiendó.

C S I K I L A P O K
Bukarest és Budapest.

9 aria.
és párisi egyezmény, valamint a gyulafehérvári

határozat d cAra semmit sem kaptunk. Jogaink
kiküzdésére kell megalakítanunk a magyarság
mely nem lesz politikai párt, haKét állam szive kapcsolódott össze tervezetét,
nem jogi, kulturális, gazdasági éB B?ociális
azzal a bekövetkezett ténynyel, bog) érdekeinknek állandó védelmezője, mely képR >múnia és Magyarország között a diplo viseli a magvarságot a hatóságokkal szemben
máciai viszony hosszú, nehéz esztendők éa a többi nemzeti kisebbBéeekkel való együtt
utan újból felvétetett. A magyar követ eljárásban is. Különösen hangsu'yozzuk a szó*ég már előbb Buknresibe érkezett, mi^ l»e'ypégn»k nz erd-lyi magv»rsá|rgal va'ó egymn'ytól r m elczak»dva. han m <gyüt;no8t a taviró jaiemi, hogy 8>racea ez ségé',
t. sen kell követeljük mindama jozokat, melyek
redes, R >mánia követe a köveisog eges/ i két miliő eeynyelvet buszé ő a ugy»n'gy
személyzetével Budapesten elfoglald fujt jelentő elszakadt magynrsagot megilletik.
Az elfogadott határozati javaslat Fz°rnt a
tielyét es megkezdette kiegyenli ó mU
három^zekmpgyei mf*g>arság egy hangú kifejeködösét.
adott az em'itett egységni k.'megválaszFontos fordulópontot jelent a ké> zést
•o!t« a kolozsvári alaku'ó n»gyg>ülésre és az
illám között a diplomáciai viszony fel- ort alakítandó nagy választmányba, v»lamint a
vétele, melyet az elet igényeinek köve megyei intéző bizottságba tagjait, illutve képrelö kielegitese hozott leire. A diplo- vís-iőif.
A gyűlésen felszólalt még dr. Ferenczy
máciai viszony íe.vételének természetet
volt magyar országgyűlési képviselő, ki
^övetkezmenyenek keli tartanunk, hug> Géza
^önyürü beszédben méltatatta a három^zéki
á gazdasági es személyforgalom, a küz m gyarság egj'séges mngatartusát B annak a
•ekedés minden neme, igy a posta ét lövőhen különös czükcégeBségét. MehségeB
avirda is, ezentúl ailandó és zavartalan meahatotieápgal hallgatta az egész gyü'.ér,
esz. Megnyugvasaai kell fogadnunk a mikor a lefolyt két év alatt fejünk felet', elonult világvihar hatásait s azon mély fájdaliiirc, mely aet egymástól elzárt, eddig mukat
sorolta fel, melyeket elviselnünk kellett.
ellenséges állam érintkezését jelenti.
Csikvármugye részéről a nagygyűlésen dr.
A viiögbeke, melynek ma meg ezer Pál Gáhor veit részt.
Itt em iijük me?, hogv Csikvármegye maayi politikai és gazdasági kerdese van
iüggoben, több milliónyi magyart szaki gyarsága is megtette a kezdeményező lépéa Fzervezkedea engedélyezése iránt s
.uit ei az anyaoruzagtoi, tueiy azonban seket
apnnk
jövő számában a gyüles mrgtartá-snnak
uem jelenti azt, hogy a ku.iurália és 'dej a t, helyét ós a képviseltess módozataií
tírzeiuii közösség is megszakadt volna. r>fzlete?en ismertetni fogjuk. A gyüjés valóErdély 68 Magyarországnak rendkívül ^«iniileg március hó 16 án log megtartatni.
Csikezereda, február 25.

óok elintézetlen gazdasági kérdőbe vai
inegoidasra, melynek eiimezese most
veozi kezdetet.
Rímeljük, hogy a diplomáciai viszony
tielyreaiiiiasavai gyors» Ütemben hala
duu& a normális elei fele, melyet oly
regota népek muuoi sovaroguak. Az
dlao, legnehezebb lépés inegieieteit, a
lobbi tnuek kermebzeieB foiyomanya keli
hogy legyen.

KÜLÖNFÉLÉK.

— A bonok beváltása. Végre Csikmepyében is
megkrzdödött a 4C*/,-os bonok beváltába. Tizeiihat és
leliuillió lej nz nz ö^szep, melyet, Csikmcpye részére
a beváltás céljaira küldöttek. N, m nagy ö-szep, minek oka ttbliuu kereseuiiö, liopy igen sokan num jelentettek bő annak idejéa koronáikat. A tizeulmt éa
(élmillióhól liat initliő jut Csíkszeredának, három és
fél millió Gycrgyós entmiklósnak, liárom millió Oy»risyó vidékéuek es négy millió a cMki részeknek. A
gyergyószputmiklósi és csíkszeredai illainpéDZtárak
le^Da^yobb részben már kiadták a városoknak és
kő/.sécektíek a szükséges pénzmennyiséget, sót a beváltás több községben már meg is kezdődött Csíkszeredában
kezdették meg a városi adóA háromszéki magyarság szervezkedése. hivatalnál acsütörtököu
pénzheváltá.<.t. A városi adóhivatni egyelőn- uzokat a bonoknt váltja b<-, melyeket <i állított
A sepftiazeutyjör^yi naQyyyules.
KI. Naponként ötven boutulujilouost elégítenek ki,
(JsiksztícUu, lubruár 25.
teimBszctesen ugy, hogy a kinek adótartozása van,
Háromszekvarmegye magyarsága foiyo ho azt elóbb kiegyenlítik, ha futja a bon. Sokan vannak,
23 án tario.ta meg tztrvezktdo nagygyűlését, kik az adók levonása miatt, vagy semmit, vagy jelenmelyen kimondotta a Ko.oz&vart uiegaiukuu téktelen összi-get kapnak. így a beváltás meglehetős
csalódást okozott. Adtál Uruin esőt, de nincs
Magyar S^óvetse^hcz vaio csatiakozasát. A nugy
köszönet benne. Pénz, amire égető szükség volna,
gyűlésen Haromszeavarmegye mugyarsaganak kevés kerül forgnlotnba, mi miatt a nyomasztó gazminden láititidnwi rdege, minden tzervezote d»sági helyzet alig fog enyhülni. Ha a városi adóhies intézményé kepvi&elvo vou. Miiiden kozseg, vatal a snját bonjait beváltotta, folytatólagosan a
'1 akarékpénztár nagyobbszúuiu bonjai
gazdakor, egyebüiet, láreuiat sto. képviseltette Csíkszeredai
amire valószínűleg uiár jövó héten sor
luagat meg bizo-levelu 1 igazolt kiküldőitek aiiai, következnek,
kerül, ugyuticsab a városi adóhivatalnál. Csíkszerekik több szazan jelentek meg es Idektmeio dában ósszi sen uyolcszázötven bou kerül beváltásra.
egy ÜUerzessel adtak kifejezési azon tgytegt:* A városi adóhivatal a városháza hirdetményi táblánaponkint kifüggeszti uzoknak neveit, akiknek
ti'U'oxasnak, hogy a megalaku l bzi-mzi i a jára
bonjait bevnltia. A községekben a beváltás sorrendM tgyar Ötóveiteg kebeieoen eb iráayiiaua alatt jét
a szeptemberben működött pénzbeváltó bizottsálejtse ki tevékenységet.
gok állapítják meg és hozzák a közönség tudomására.
A gyűlési az ósz Ir. Santkereszthy Béla A pénzügyminiszteri rendelet szerint a pénzbeváltást
március hó 17-ig mindenütt be kell fejezni. Itt emnyitotta meg, ku lüuiató lelkeaedea-el elnöknek lítjük
m*-g, hogy a/, úgynevezett korouatöblctekot,
vaiasztotiak meg. Megnyitojaoan hangoztatta, vagyis a bejelentésen felüli koronákat szintén beváltuogy a magyar aliamiul vaio eL-zakius tenye ják,, ha tulajdonosuk azok jogos szerzéséi a Kolozsa ma^yarsagot arra utalja, bogy kibebO&egi váit működő bizottságnál előzetesen igazolja, illetve
jogainak vtdeimére szervezetei lete^iistn u elismerteti.

ezen szervezetet az elBZukadi egese niugyarsag
— Letartóztatott volt táblabíró. Koteljes egyetértéssel müködo Mdgyur Bioveiseg lozsvárt a napokban éjszaka folyaman detekjelenti, melyhez a magyar&águak csatlakoz- tívek jelentek meg dr. Költő Gábor volt táblauia keil.
bíró, az unit. egyház gondnokának lakásán s

A Szövetseg célját és a határozati javaslatot dr. TóröiC Audor volt ali*pan íomertütta
történelmi jelentőségű magas szarnyalásu beczédóhen.
A poBtahivatalnal kapható lesz oly jegyzék,
A magyarság passzív magatartást kellett
melyen a fönti belyegdíj nyomtatva van.
tanúsítson — mond: a — mig a békeszerződés
anyaországtól való elszakitást befejezetté
— FIGYELEM I A statisztikai az
nem lette. A bekeszerzódes által létesített uj
hivatalhoz havonkint beadandó allambelyzet a szervezkedésre indit B ez a
negy fajta nevszerüiti kimutatás, nagyar természet egyenusségénel fogva csak
marhalevelek és a munkás bizto- nyilt utakon haladhat, mert ketszinü játékra
vagyunk teremtve. Az elszakítás minket
si tó pénztári berflzetesi jegyzek, nem
teljes jogú uj á lampo gároknak nyilvánított,
Oyergyoszentmikioson a Vakar de követeljük az ezzel jarO s eddig csak igért
nyomdaban is kapható.
jogokat U, melyekből eddig a békeszerződés

felszólították
a tá'abirót, hogy kövesse őket.
M j g az éj folyamán kihallgatták Költőt s a
kihallgatás után kijelentették, hogy le van tartóztatva. Egyidejűleg lefoglalták az unitárius
egyh 'Z irattarát ÍB. Költővel egyidejűleg letartóztatták Ugray volt honvédezredest, majd
Reiter Jizítf gyufasyárost és fiát. R ítert
szabadiábra helyezték, de fia még fogRágban
van. A letartóztatások okáról illeiékeB helyen
nem nyilatkoznak.
— Megszüntették a Magyarországba
való lei áiutalast. Uj ibb rendelet szerint a
pénzügyminiszter nem ad ki többé engedélyt
lel kivitelre és kizárólag idegen valuták kivi"
telét engedélyes! s egyben megsaüotette a

CSÍKI

LAPOK

ft-lk oldal

Magyarországba való lej átutalást. Az átutalás Vézsenyel Sándor, Jakab Gyula, Teutsch György,
betitása a rendelet értelmében csak ideiglenes ioreuczl István, Kovács Gergely, Miklós i-yuia, A csíkszeredai járásbíróság, mint telekkönyvi
.Mihály Jauos, Dobos Lajos, BoOfr- Orbán, Manya
hatóság.
érvényű s igy az érdekeltek va'ószinünek tart Kristóf,
Bodó Lajos, Váucsa Diues, ltjszeg Bóut,
ják, hogy a betiltás rövidesen megszűnik.
2436—1920
tlkvi
szám.
O.ti Bdiu, Tamás Balázs, tíerkec/.i Árpid, özv. Uuriha
Dávid Fercucnc, Houcz Károly, Barllia
Árverési hirdetmény-kivonat.
— A magyar szövetség megalakulása Istváiiué,
Kanya Áron, Bocskor Antulué, özv. Szuliö
Csíkban. A magyar szövetségnek kolozsvári, Gézu,
C'ikszentmiklós róm. kath. Egyházmegye
István,ie, Kovács Fereuc, S.tntu István, Gál József,
temesvári és sepsiszentgyörgyi megalaku á-a íszóes Diues, Koucz Iguac, Gergely Ddues, Orbán és est'lakozott társai végrehajtatóknak Dr.
után értesttléBlink szerint vármegyénkben i* Niván, Talár András, Dombi Sándor, iiaos Joz^cl, Cs"dő András csíkszeredai lakós végrehajtást
Istváu, Dobos Deues, Kósu Tamás, Fodor Ö.iu- -«zenvodő ellen indított végrehajtási ügyében a
megtették a szervezkedő gyűlés összehívása Kósa
Uor, Keriesz Ddnes, Zjld József, Osedo luire, .Szeiránt a kezdeményező lépéseket. A helyi ka- beui Peter, Zakariás Aiidor, Miklós K-ilmau, Balázs elei;könvvi hatóság a végrehajtási árverést 305
17 fillér tőkekövetelés ós járulékai betonai parancsnoksághoz es a vármegye prefek- Dşnes, Vajnaji Karoly, özv. R băuta Jauosué, Zaka- korona
!
tusa u ján a béliig* i államtitkársághoz benyuj riás Zaki, Ö/.áva Artliu-, Molnár Auurás, Boţsuor na t isa végeit a csíkszeredai járásbíróság terűuoiuukus, Di-aki Adoll, Í>CH.M ulu. Máikusz Alarton, étén le^ő Cíikcsicsó és C^ikt»plocza községtaudo kérések a'airásai befejezés előtt állanak Kovács
Fcruuu, Barabás Lajos, iicuo PAI, Autul
és a kéresek alárá-*al egy két napon be'ól be- Gyuiu, antal Aipad, reruncz Ktuk, ilj. Veres lidlu, ben f'kvö s a csikcsicsói 2445 sz. t'jkvben
adatnak. A sz rvezkedő eyiiléa a Vigadó nagy- D^-aa Ele*, Bálint László, Szakács István, OziuCíiri véureh íjiást sz-nvedó tu>ajdonat képező A +
Fereuc, Mdgy Alltlus, Bogos Jiuos, özv. Aiulieii<oj 4lö/i. hrsz. H. felvett kertre 12 kor. ban. a 426.
termében március bS 16 an taratik meg. Előre LajOíue,
Imre Alilialy, Minaly György, N. N. I0-1U. írsz. a. felvett ingatlanra 28 kor.-ban, az o. 3423.
láthatólag az engedéy megadása nem fog aka- Balog Jozsel
8, Biró Alajos ö, Kovács Álilmly, B a l t y
tljkvben A + l rsz. a fosait közös illetdályba ütközni, m rt a VII. hadtestp tranc-nok- L-lek, Aulai U^ulu, Aulai LJJOS, iiure Liaios, Zakaság a magyar szövetBég kolozsvári központi riás Islvau, Zakariás A. Auilor, ilj. Doak hii-k, üik«s ményből B 303 a. jutalékara 2120 koronában,
Dauiokos istviiu, Beruad Jo/.^ví, Erős li>ulu, — a cMktMplocz.ii 89 sz. t'jkvben B. 34. a.
szervét értesítette, bogy a szervezkedő
gvülé Audrás,
•\elemeu luire, Z tkuriás Jouo, S/.abó N , áunou 0 Jöa, uiyanannak tulajdonát képező A -{- 159H/i/«.
1
sek megtartásahoz
hozzájáru , a belügyi állam- Pal elauUor, tiaiulo B erta, KOIÍCZ Karoly, 'IVOIulu
titkárság p j dig már tzintén fdott ki több en- Jeuö, aáudor Auürás, Lakatos . Albeit, Gal Józsi.1, hr^z. a fölvett ingatlan jutalékra 14 koronágedélyt. A szervezkedő gyűlés vármegyénkben öíocs Lajoí., M , Magy UaloCii Aliklos, Daji'utiui ban, a 6S52/s. hrsz. a felvett ingatlan jutalékra
istvuu, Kurda Jauos, iktss liure, Autni tierge y, 14 koronában, a 28 porszám alatt felvett köIs impozánBiíák ígérkezik.
Barit* Audi ás, Fuzukas A.iarás, Kovács Béla, Szauó
illetm -nyre 200 koronában, az o. 4746. sz.
— A második Szent Antal délután Aiou, Fuzukus Btíia, Juhasz Aiajos, Aulai Jaiios, 'ii-t
Ijkvhen
A + 4411/*. hrsz. a. felvett ingatlan
Csuiu
Geza,Zoid
Lijos,Kovács
U>urlás,
l.uzai
Doucs,
műsora. A helybeli O tar Esrylet 8<ent Antul
Hulla László, Buta Jozsel, Püier AI JZOS, Fereucz mralékra (ktszáló) 10 koronában, az o. 3822.
szakosztálya második miisoros délutánját már Jauos,
Biró Dcuus, özv. Bortiái.u i, Gal N., Sues sz. t'jkvben A -1- 2195, hrsz. a. felvett s Czáka
cius 1-én, kedden délu án pont fé:hat órakor Viktor, Autat l^uac, Jaucso György, Tintás Audias, Béla és n>j9 Szopos Ágnes nevén álló ingatlan
a leányiskola nagytermében tartja meg. Az Miuáiy Ignác, Usaki istvau, l'ai istváu, Alixios Lte- elére (számé) 144 koronában megállapított
Fereucz Karoly, &:ós 1 aiuusue, l'ál Jauos, Dcak
egyes számok alatt az ajtók zárva lesznek, ues,
Zakaiias Lukacs, Császár Jovákim, Mik.os kikiá'tási árban elrendelte.
ezért a rendezőség kéri a közönséget, bogy Poter,
Albert, Gergely Ignác, Miklós Doiuoko-iue, Auta
árverést 1921. évi április hó 30 nappontos időben jelenjék meg- A műsor a követ Mihály, imro Jauos, Biro Audrás, Ueak Veri, bálim ján Az
délelőtt
9 órakor Csikttplocza község
kező: 1. Vonós néeyes: Székely K. Vilmos, Vil.uos, Biró Anuuska, Kjbeu istvau, Máté A^'osi-ou, 'íázáná
1
,
Csikc?icsóban
pedig 1921. évi ápriCsutak
luire,
Vizuili
íjáuiior,
Kósa
Gergely,
özv
LéliSprencz György,
,
2. Beszél Biró ner Vuucdue, 8áio.-i Jozset, Horig L a j o s , Lukác.-.
hó 30-an délután 2 orakor fogjak megBenedek. 3. Éneke) Becze Oáborné. 4. S«ava Balázs 5-5, ilj Kopacz Auilras, özv. Szocs Audiasue lis
tartani, szintén a község házánál.
László Piroskt. 5. Zongorázik dr. Hir. ch Hugóné. 4-4, limu 1. Tivadur 3, Balog Klek 2'ÓJ, Pál Józscl,
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiálBitó
Jozse),
Stzabo
Fercuc
2-2
Leit.
A
iieincs
céi
er6. Dialóg: Ciiazer M>rgit és H'lvig Vimos.
tási
ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem
dekében
ten
szives
udouiauyokért
a
társulat
leg7 Karének. 8. Melodráma: Fejér Ferenc. hálásabb köszönetet moud. P e t e r Béla, eluök.
adhatók el.
9. Énekel Vákár Vilmoj. A rendkívül élvezeAz árverezni szándékozók kötelesek bánattesnek Ígérkező műsor iránt ezúttal is igen
pénzül a kikiáltápi ár 20°/0-át készpénzben,
É
r
t
e
s
í
t
é
s
.
nagy érdeklődés nyilvánul meg.
Van szerencsém Csikbaereda ós vidéke közönsé- vagy az 1681: LX t.-c. 42 §-ában meghatá— Jégtörő Mátyás. Az idei jégtörő Mátyás get
tisztelettel ertesiteni, hogy Csíkszeredában, rozott árfolyammal számított óvadékképes érrosszul viselte magát. Mindenü't azt olva^uk, Vadaaz- (Apaü'y Mihály j-utoa 7. házszám alatt rékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a
hogy az idei tél enyhe volt, csak mi c-ikiak
bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezésévagyunk méteres hórétegekbe temetve. A házről kiállított letéti elismervényt a kiküldöfnek
tetőket most is vastag bó'epel fedi, a koszorú- oim alatt irodát uyiionam. — üiivaiiaioic gyári á'adni és az árverési feltételeket aláírni (1881:
ként körülvevő hagyek pedig egyáltalában
n-m uzemekuez SBuKseges feiszerelesek es e i e i m e z e - LX. t-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XL. t.-c.
továbbá üzieu áruit es magan szükségletei
veszik észre a tava«z közeledésér. Jégtörő sek,
köí.vetittíset es vegüi képviseletüket miudeu szaKMátyaB napján még Csíkban is megszokott mában. v i d é k i l a p o k r e n z e r e h i r d e t é s e k e t i e l v e s z e k .
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál mac<epp nni az eszterhéj, az idén a természet
Tisztelettel S p i e 3 Q . C Z U t a g Ó . gasabb ígéretet t>nt, ha többet ígérni Benki
vastag bótak^rója egyáltalában nem vett tusem akar, köteles nyomban a kikiá'tási ár századomást róli. Egész telünk zord és hid»g volt.
léka szerint megállapított bánatpénzt az á'tala
Hirdetmeny.
Mir az októberi megnyitó 24 - 30 C°hidegg"l
írért
u?vaiannyi százalékáig kiegészíteni.
Ez°nnel eemmisuek u>i.vauitom a Csiksze- (1908:árXLl.
kezdődött és egy pár n tptói eltekintve, állan25. §)
dóan abnormisan kitartó t. Még a szomszéd reda í Takarekp^iiziir uUal 27ö leírói ktauiiot
Csikszereda,
1920. évi julius hó 1 napján.
Háromszék és Udvarhely is egész<*n enyh" 7403UO szamu 4l»°,o-rol ueveuiru kiá llton t>
Dr. FELCSER s. k., járásbiró.
volt, nem is szólva a többi erdélyi vármogyérő'. elve-zett njUglatuat.
Ez a tél sok nélkülözést és Bzenvedést hozott
A kiadvány biteléül:
Csíkszereda, 1921. február hó 24-én.
a csíkiaknak, ezzel szemben csupán az a reDávid, stit.
Sprenoi Hugó.
ményünk maradt meg, hogy a tavasz, nyár és
H I R D E T 01EN Y.
ősz talán jobb és produktívabb lesz.
Ezennel seun&nek nyiivuui'Om a csikbor 1021. évi 19. szám.
1528 lei 6U
végrehajtói.
— Halálozás. Pál J inos tímár és bírtoko*, zsovai Község E ő jurosag aital
u
folyó hó 18-án, 55 éves korában C-4kt»ploczín bániról kiállított 505218 -zauiu 40 / t rol uevemie
Árverési hirdetmény.
elhunyt. Temetése folyó hó 20 án ment vénbe kialinott B e.vesztett uyug'am ii.
Alulírott
kiküldött bír. végrehajtó ezennel közC^ikborzsova, 1921. evi íeuruár hó 24 én.
áltvános részvét mellett. Elhunytat feleség».
hírré teszi, hogy a csíkszeredai járásbíróságnak
Nagy
I
s
t
v
á
n
.
9 gyermeke és nagyszámú rokonság á^zo j>*.
11)21. évi Cr. 314. sz. végzése folytán Dr. Élthes
— Házasság Bokor Zoltán borgosi (JuZoltán ii^yveil csíkszeredai lakos végrehajtató régosz'ávia) földbirtokot Budapesten nljegvezte
SZI'TR, végrehajtást szenvedi! ellen <150 lei követelés
F*jér S ndor nyűg. alispán és neje Száva Y l N a g y m ű s z a k i e s m e z ő g a z d a s á g i
s járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás
Katinka leányát, Enát.
:_:
oiKkok lei akaia.
:
^ folytán alperestől lefoglalt és.7000 leire becsült
— A osikaaépvizi haviboldogasszony kápolnaingóságokra a csíkszeredai járásbíróság 1921. évi
Fürészgyárak I
Hunoermalinok 1
tálralat 1941. január hó 29-én megtartott estélyen
G. 314. számú végzésével a további eljárás elrenMeiögazdakl
& deltetvén,
felOlfizettek: Dobál Antal 40, Krausz János, Fazakas ^
annak az alap és ieliilfoglaltatók követe-

„Mercur" ImMM ÍÍOIIŰ1ÍSC[|

21. §.)

Jmre, Dazhek Sándor, Kurda István 30-3 >, 5ínkart«s
Antal 25, Zakariás János, Ugrón GyOrgy, Opra István, Toróczl Dávid, Potaa Sándor, özv. Feiér Istvánné, Klein DÓvérek, özv. D.áki Jánosné, Klein
József, Lukács Kristóf, Fazakas József, Szász István,
Gondos Viktor, Antal Tamás, Búzás Józ-ef, Bartlia
Károly, Aponyl, Kánya Ferenc, Csaló László, Péter
Sándor, Orbán József, Keretez Lajos, Mészáros István, Bodonder Istváu, Asztalos Béláué, Csók Józsrf,
Dr. Zakariás István, Deák Ferenc, Z'knriâ", Bural'ás
Domokos, Miklós Gergely, F«ţtr Miklós, Fénya Tamás, Léner, Minér Károly, Gábosi főtisztelendő,
Kurkó József, Kósa Mihály,Boros Albert, Bodó Imre,
Bojz István, Karda Mihály, Krausz Jeurt, Krausz
Mihály, Szakács Mihíly, BAjtc La;os, Markaiy Pétrr.
Vána óroiefter, Magyari N , Albert Márton 20-20,
Sáros! Gynla, Kozma Tamás, Péter.Béla, Boriszák
János, Dovvos András, Fnrencz Imre, Bálint Jáno",
Solnal János, Albert Tamás, Bartis Lajos, Bara Márton, Antal Domokos 15 15, Kurkó Sán- ^r, Albert
Bálint, Sáfcka Ká mán, Kósa Márton, Udvari Mihály,
Nagy Dénes, Bójte Péter, Jiörecsi Domokos, Akler
Albert, Biró Imre, Bíró András, Háduj Mihály, Potoezky N., Mihály István, 8zőcs J z-of, Szabó Mihály, Tatciel Rudolf, Barlcz Imre, Süket György,
Benedek OdSn Antal Gergely, Vorssák Ferenc, Biró

Ferm» I#ajM, Kiás PiaN, Virtfréa Bogdán,

JJ Schieb gépgyár r. t. ajánl: JJ

lése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot

Gatter lapok, CÍÍBZO.ó korongok, gép g nyertek volna, a végrehajtást szenvedők lakásán
henger, dyoauió cs nyers olüjat, hajtó, ™ C s i k j e n ö f a 1 v a községében leendő megtartása
kötő es vanószijjat, tomiDÓ ati>agokat, H határidőül 102í. évi mnrciitit hó ő. napján
iléhtt, n 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag
resíuliiket ós initidtHifele üztmcikk"ket.
lefoglalt ingók és pedig: 2 tehén és 2 ökörborjn a
ţ ţ Mt.mi i'elazercleseket, licDnerszeket,
legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség
T: H>á.ci selymtt, bikszita% kopiatot stb.

2
"
H
fţ

esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Fel hivatnak mindazok, kik az elárverezendő inHz»relestket u. m : cseplőflfipef, kéíi « góságok vételárából a végrehajtató követelését megt i tiiőít, rontat, eket, kaszat, darálok, t t előző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben réţ ţ b o r o n á k es siecskavajtóH stb. sto. ff sz likro a foglalás korábban eszközöltetett volna és
Üj éd használt gézgépek, oenzin, nyers
^ ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,
T?
olaj es B u w g i u motorok.
:—: ^ hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez2
Fólnraket:
ff déséig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy
" :-: Csikvármegye éB környéke részére :-. J pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kü2
Fiulcelsteirk M a r c e l
Î lönben csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni.

2

To^abba mindenfele uieiótiizuanági fel-

J
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Kelt Csíkszeredában, 1921. évi február hó 14-ik
Oyer^yoszeutmikios
fT
napján.
Főtér 15. ez. a. (Szilágyi-kávéháa mellett ) J

Molnár Sándor,
blr. végrehajtó.

Mindennemű román — magyar —
német— és francia-nyelvű
| TBEBB®

Bs. \

FORDÍTÁSOK

|

FOGORVOS

készitesét elvállalom

ţ

Csikssereda, Mikó-utoft 34, szám.

H I R D E T M E N Y .
Ért'-si»jllk az érdekelti kot, hogy az E só C-iksz»redai Faáru Butorpyár és Kereskedelmi Vállalat R.v. (Prinn F.brica d<i Mobilo de
Lemne si Întreprindere Comerciala P. p. a. din Mercurea-Ciucului>oevé
ben vá'ialt teihek és »-ötelezetto»gek a mai naptói csakis Alex-indiu
Podhorszki mérnök ur hozzájáru ásával és aláírásával ervényetek,
ki cégjegvzési jogo utsággal bir. — 1921. évi január hó 10 én.

kályhás, üstök, kocsipt-rst-iyek, geprészuk,
rostrfivok stb. öntvenyek efóáiluasát es
gazdasági gépek javítását.
A . t v a s z : tört cntvenyeket, ócska kovácsolt
vasakat, sárga és vörös rezot barm iy
menyiségbüü, inesíoleló árak mellett. u—12
"

virág és vetemeny magvak
kaphatók. Gimnázium-utca 66 szám
a'att emelet.
1-2

utcában eladó. Érdeklődők e lap kiadóhivatalában tudakozódjanak.
2—9

A cstpálaM vasöntő és G»ÍQ elválal:

B E A S Ö Ó S

tó^y Más'"i e v r s azrp t e & y e s g & e e a
Vár u'ca 17. h. szam alatt.

r l y ^ k ó - y rae'V nágy czobából,

(dr. Pál Gábor ügyvéd hazaljan).

A

i_a

^

o y

©
©
©
Q

Waczel Ferenc fogtecMns, Cüítszereöa

^ e l a d ó k . Cím a kiadóbivata'ban.

K U Í l d Z , konyhából áll, nHlekEgy
lv,l\iségekkel, C-itszendaban, a Hargita Megbízható

® Fogak, fiogsorok, ©
szájpadlás-nélküliek, sin-fogsorok,
aranykoronák, arsnyhidak, uyyszlnten régi arany és kautschuk mun:—: kak átdolgozását kéaiiti :—:

Z o n g o r a , e'sőrendü gyártmány, tol3«
l i é t i ó s z o T o a íMazps. nagy e " b é d L i d a e z t a l , 3 s r e d L e s . c márványiappal,
g\Hrm^káíy, ruhaszekrenyek stb. oloson

| Rendel naponta délután 2—6 óráig. |

Gaiea Káró!} vám. irodaigazgató, Csiiszerefla.
©
Q
©

0 «iám.

L A P O K

OSIKI

oldal.

ELSŐ C S Í K S Z E R E D A I F A Á R U
BÚTORG Y Á R ÉS K E R E S K E D E L M I V Á L L A L A T R . T .

LAPADATU s. k.,

Dr. STOICI1ITIA s. k.,

2

FLÓRA NŐI DIVATSZALON

szíves tudomására hozza h nnfjy.
érdemű holiíyküióii.sé£;ui;k, ho^y a
G i m n á z i u m - u t c a 44. s z a m alatt
( C S I K I h a z , f ö l d s z i n t fő b e j a r a t )

állandó lerakatot tart.

Állandó nagy valaszt jk minden a k-gujnbh divat
szerint készült tavaszi kubátok, kostünick, diszésháairulittk.selj ciL', mosó blúzuk ós bluzaljukbun

Versenykepes arak!

Megrendeléseket í.;lvesz és 20 nnpou belill — a
legkényu'jcbb üléseknek mcgtuljluun — teljesít.

Á l l a n d ó próba salon.

Szesz-és szeszesital kimérők figyelmébe!
Tisztelettel érte=item a vásárló közönséget, hogy Városház-utca 4. pzám alatti raktáromban állandóan raktáron tartok

szavatolt 96° os finomított szeszt, az összes rum és kiváló finom
likörteleket, valamint kisüstös főzött szilvoriuaiot, b o r s e p r ő t ,
törkölyt es cognacot,
V2-52
a

icgíobb

minöíiésa

m&sogme&ti

ésj

lüÍS«aa

tesiaésü kesekat kesdaa&áas és> pal&ekö&va

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

Tanulónak felvétetik

4 5 gimnáziumot végzést, jo cartiudbói \ .>iotiu
Bariha Kiroly fodrásznál C-iksz* ni.ilian 4—4

rr

Szánté; Ernő

Zongora hangolás

*

4_io
te.jes
B z a k é i t e . e m m e i .
Eldjegyzéselc
V á r a i n á l .

*
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ha bútort akar vásárolni,

i• SZÉKELY ** RET1 f
I BUTORTERM E1T
ne fnju.Mju

az u'a: i\l«rosVi> r

helyre <s t © 3 £ l n . t s ©

meg-

Krdéiyrészi Bútorgyár ii.-T.irsa
Bág hatalmas szépen berendezett

Nagy választék egyszerűbb és
egész finom bútorokban, jutányos
árak, szolid kiszolgálás.

47—

Sz. 74—1921. kjzfii.

Hirdetmény.

Jacobeni (Kászonjakabfalva) község
éa közbirtokossága vadásztetü'ete 1921.

Tetcron-sziim 44.

0? E 3 I I

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

E

Van szerne^m Uíy a belyhe i, irint a \id-»M kö/ön«';<r
Midomsts'ir i h'v/ni ii»g\ C iks/.eredaban, Vad >sz u t c a
36 s/am a^att (özv F.io Kar.>iyn* temetke/est
m t e . e i e mel ott) a iu;ii kor igényeinek ne «fe elő

UJ VEGYESKERESKEDÉST

r» ndeztem b». Es avra fozok tő: ek°<lni, é-n, mint. e Hzuknnba
teljen jnin8<airg>»l b ró, hozy o c-ó árak melletti pontos
kiszo'irá'á-oinma! a köz^ns^g iienyeit któlésits^m, vagyis
bizalmát mei»nyerj-m Bt-cses pártfogást kér tisztelettel:

f

r

FILÓ KÁROLY, vegyeskereskedő.
0-13

5« iMEGNYÍLT
vi
IN I I L. I

§

b o r , sör é s s z e s z n a g y k e r e s k e d ő ,
Csíkszeredában, Varosház-utca 4. szám.

X

CsUÉM*r«tíLá.-baa (^7"á.rosliá.z-Mtca,
^
^ a i i ó - í ó i a tLá.2) a
Z a k a r i á a

8»

Kovács Testvérek Drogériája.

évi március hó 11 én délelőtt 9
Órakor 6 evre a községházánál tar- g Raktáron tartja az összes gyógyszereket, k ö t s z e r e k e t
tandó nyilt árverésen bérbeadatik.
* pipere, fenykepeszeti , sportcikkeket, illatszereket e b., stb.
Feltételek a jegyzői irodán hivatalos
Viszontelárusitók reszére nagy árkedvezmény.

i

órák alatt betekinthető'*.
H
Jacobeni (Kászonjakabfalva) 1921. H
évi február hó 18 án.
«

OsisKér Vilmos, Hosszú János,

kjző.
k. biró.
Consurat: Dr. VA8U, prvfset.

A közönség szives pártfogását kérik

B-io

KOVÁCS ÁRPÁD és KOVÁCS GYULA, g
Vikár ^nyTRirosuSAjábw, CUkttondAbw.

