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Az állaftmtel és nezöiiaz^ii forplom

fenyegetik, érezzék a törvény szigorát. Azonban, amint helyesen mondotta Take Jonoscu,
ssabaddá tételét kérte — igen helyesen — az óvakodjunk az általánosítástól és ne okozzunk
udvarhelymegyei földmives szövetség a kor- szenvedést az egész nemzetnek, egyesek csemánytól. A kormány e kérésre azonnal válaszolt és kijelentette, hogy bár a kérést indo- lekményei miatt. Mindaddig, amig a megtorlás
koltnak tartja, mégis ezidő szerint azt valuta jellege törvényes és egyénenkénti, egyszersmind
érdekből nem teljesítheti, azonban a Székely- igazságos; do mihelyt általánosi'ják, azouoal
földre szükséges áruk cserekereskedelmet haj- az üldözés jellegét veszik fel, holott az üldölandó előmozdítani és ezzel az állatállomány zések sohasem váltak valamely állam haszkivitelét is bizonyos mértékben előmozdítani
nára. Ugy kell bánnunk a kisebbségekkel, hogy
Nem sok, de az is valami.
a mi országunkban ugy érezzék magukat,
Valami biztatő mégis ebben a szomorúan
nyomasztó helyzetben, melybe a gazda jutott. mintha az övéké volna. Akkor majd jó polgáMert bizony most gondterhes az állattenyésztő rok lesznek B anélkül, hogy mi vagy ők észre gazda helyzete. A drágán vásárolt, még drá- vennék, idővel jó román polgárok lesznek, ha
gábban kitelelt marháj at kénytelen felárban uz elszigetelődés okai megszűnnek.
adni, mert takarmányhiány miatt vagy tartani
nem tadja, vagy pedig kényszerítve van, hogy
többi megmaradt allatai szamára nagy drágán,
hallatlan arakon szenat vehessen.
A Síekeljudvarhely irja: 182 miiiió 500
Egyik híres európai tudóB Charles Gide a
ezer
liior nem palinka, nem bór, nem bor,
mostani általános áresésekre a következőket
mondotta: „Miu'. városi fogyasztó es a szabad amHy „öl, butit, nyomorba dönt" és amely
kereskedelem bive, örömmel latom az arat. „okozza es fokozz.» az idegességet". Oh nem,
esését, «de ez a-mezőgazdaságra és iparierine- aom erről van szó.
Ezúttal Bzámtalan üdítő és gyógyító ásványlőkre az összeomlást jelenti.*
vizeink
közül, — amelyekben a Székelyföld
A ludÓB férfiúnak igaza van. Megállapítása
már bontogatja szárnyait nemcsak az egesz oly bóviben van, hogy egyesekkel malmot is
világ, de a mi gazdasagi életűek ben is. Ez az lehetne hajtatni — csak egyet: az ásványvizek
állam gazdasági életére vegzetes következma- kira'yát akurjuk kiemelni.
Borszék felséges ásványvize ez, amely mint
nyekkel jarhat, ha a belátó kormányférfiak
idejekorán nem veszik elejét a bekövetkezendő < gy király a többi feleit, u-y áll a komiuens
katasztrófának éa nem igyeznek egyem u yua összes savanyuvizei közölt. O.y bőséges menyhozni a termelés és fogyasztás érdekeir. Euuek uyisegben bugyog elé, mintegy bariniuc forráspedig egy u'ja van. A szabad forgalom, a sza- ból, hogy naponkint félmillió és i?y evenkeni
bad kereskedelem legalabb azon gazdasagi aem kevesebb, mint 182 miliő 500 ezer litercikkekre, melyekből túltermelés van s a mely- nyit Jehetue tölteni belőle és az egotz ország
ből a ncp könnyen tud pénzt csinálni és viszout lakostágát el lehetne látni utolérhetetlen egészséges itallal.
a szükseges cikkeit könnyen beszerezheti.
Ez a megbecsülhetetlen kincs ma minden
A gazdasági életnek is megvannak a maga
megdönthetetlen követelményei, melyek eiöi haszon nélkül tapiá ja a Betztercze folyó vizet.
kitérni nem lehet. A magas politika ideig óráig Oda ömlik bele, mim vaiami értekteleu szeunyfékezheti, kényszerítheti, mas mederbe terel- folyadek . . . Hol itt a lelkiismeret ? I . . .
heti a gazdásági élet hullámait, de állandósíA nagy bankok ujibban teljesen ráfeküdtek
tani nem tudhatja, mert a gazdasági élet fe- az áruüzletekre — irja a „Közgazdaság". A
szítőereje mint a viz, — megkeresi a maga regáíból árut hozni a nagy bankok tud'» éttermeszetes lefolyását. Örök időkre kínai fa- részetstdesd nélkül, meg m°gprcbá!ni is ken
lakkal pedg meg sem zarhatók el eg} májtól lelenseg. Szóval u uagy backok .láncodnak
sem az emberek, sem az államok, mert ez az és „árdrágításában utaznak, amiért mar igen
államok ipari, gazdasági életét már csirájuk- sok kisi xisziencia bajba került. A nagy b&u
ban elfojtaná.
koknak a hajukszála sem görbül meg... 0„
Románia tu'uyomó részben mezőgazdasági tehetik.
Borszéken Üveggyár és barnuszénbánya ÍB
termelő állam. Túltermelése van gabonaban,
állatban. Most legalább az állatokra nezv« lát- van. A vasút Bem hiányzik. Tehát minden keljuk szükségesnek a kiviteli forgalom némi lek rendelkezésre áll, uuiivel egy nagyszabású,
könnyítését, mert máskép gazdáink töukre vilagforgalmi üzletet megtörtünkének.
A borszéki ásványvizet a világ bármelyik
jutnak. Ez pedig as államnak ép n nem lehut
részebe lehet elrzásitani. Ez a tengeri utou
eideke.
épen ugy megtarija üde- és frisseséftét
s valtozat'an jóságábfeu elvezhetik aku- Cűikágóban
— As „Adeverni" oikke, mely a nem- is, mint a forns jk mellett.
zeti kisebbségekkel való eddigi bánásmódot
Ezt értsék meg az illetékes körök éB értsék
kárhoztatja, a következőket irja: A nemze- át különösen az üzletekre vágyó nagy bankok.
tiségi béke a leglényegesebb tényezője az állam Itt vau fgy Istenadta világkereskedelmi kincs.
megszilárdulásának. Nagyon természetes, hogy Tessék tehát vilégforgalmi útjára indítani mia kisebbségektől cserében a teljes szabad- nél előbb...
Ne feledjék el minden nap félmillió liter
ságért, amelyet biztosítanunk kell számukra,
kitűnő ásványvíz megy veszendőbe addig, amig
kívánnunk kell, hogy engedelmesek legyenek a nagy bankok kétes értékű és ideig-óráig
as Állam Iránt, amelynek védelme alatt élnek. tartó .táncolásokkal' Üzérkednek. Ez azonban
Természetes as Is, bogy akik ellenszegülnek örökös, folyton erősödő, mert növelhető ttzlet
és tÍBBt«ssé|es kereset forrás...

A borszéki ásványvíz.

A kifosztott szabóüzlet.

Betörés a város legforgalmasabb helyin.
170.000 Leu kár.
Csíkszereda, április 14.
Szerdára vlrradólag futótűzként teri edt el annak
a vakrao'6 betörésnek hire, melynek áldozata városnak egyik derék iparosa, Magyar! Andor férfidivat
szubó.
Al*gyari temrégen helyezte át üzlotafc a Rákócziarcából a Városháza-utcába Grüuwald Albert kereskedő házába. A vasredónyökkel ellato'.t modern üzlethelyiség cl volt látva m nden bizlouságl felszereléssel, mely az ilzlntet normális számítás szerint betörés ellen védte. Ennek dacára Magyari nagyértékü
üzletét betörés ellen kUlön is óhajtotta biztosítani,
de a biztosítást a biztosító társaságok a mai viszonyokra való hivatkozással nem fogadták el.
Magyari, ki első divatszabója városunknak, keddoa este rosszul érezte magát s szokása ellenére M
üzletben levő kizipénztárát nem vette magához. As
üzletet gondosan bezárta és a vasredőnyök zárain
felül még lakatot is tett. Éjiéi után két óra körül
félálomban gyenge zajt hallott. Aít hitte, hogy as
emeletről jön a zaj, melynek nc:n tulajdonított kttlöuíis.jhb fouto'iágot. Arra nem is gondolt, hogy
üzletében, mi'lytől mindössze egy üveges ajtó választotta el, betörők járnak. Csakliam&r újból elaludt.
ilásod.k ébredése inár liasztó volt. Határozottan
kivette, hogy üileténei viisredonyeit valaki lehúzta.
gy-két ruliuJarabot magára kapva, fogyatékos Öltözetben kilépett az üzletbe és a kirakathoz rohant.
Mv'gh petéssel látta, hogy kirakata lel van törve és
a benne levő nagyértékü szövetek eltUntck. Az Idó
fclnógyre járt es még sötét volt. Kint az utcán a
sötétség miatt senkit sem vett észre. Kétségbeesősóbeu a küzeli rendőrségre sietett, hol alig tudta
panAszát előadni. Visszatérve nz üzletbe, a betörés
munkája siralmas tépet tárt eléje. Nemcsak a kirakat, liauc-iu ti7. i'".!ct is teljesen ki volt fosztva. A
betörök elvitték HZ ÜÍ «ES szöveteket é.> a már elkészített ruliákut, sót a kirakatba liilvös helyre kitett
5—6 kiló szalonnát és sonkát sem kimének. Ezenkívül a ké/.ipón/.tárát tartalmazó fiókot feltörték és
az olt talált I9 7u0 lei készpénzt clemelték.
Migyari Andor kára szövetekben körQl-belQl
I50.1KJ0 i.en, ucy. hogy az elrabolt készpénzzel együtt
mintegy 17U.000 L?u Kára van. A dúsan felszerelt
üzlet-, tuljesen kifosztva áll. A betörők alapos munkát végeztek. Elvittek mindent, a ni értékkel birt •
berendezéstől ós bútoroktól eltekintve.
A rendőrség és detektivtestület nagy apparátussal fogott a nyomozáshoz. Oly nagyszabása b ^
törésről van szó, amilyen vármegyénkben még nem
történt.
A betörők példátlan vakmerőséggel hajtották
végre munkájukat. Az üzlet a város legforgalmasabb
helyén van és éppen nzokboz a kevesekhez tartozik,
melynek tulajdonosa közvetlenül az üzlet mellett
levő szobában alszik. Nincs kizárva ez sem, hogy •
betörők tudták ezt é.s a tulajdonos esetleges ellenállására is számilottak.
A rendőrség megállapította, hogy a betörők a
vasredőnyök zárjnit egy jó tenyérnyi nagyságban a
vasredöuyökből ollóval vagy acélvésővel kivágták,
miáltal a zárakat könnyen leszerelték és a vasredőnyt
felhúzták. A kirakat kockákra bevágott, vékony fiveglupjait kivágták, meiylyel akkora réseket nyertek,
melyeken egy ember könnyen bejutott a kirakatba
ts oiiiian az üzletbe, Az üzlet ajtóját nem is kellett
íelíesziteniök.
A betörök szakavatott munkáról tesznek tanúságot. Az üzlet kifosztása körül-bűlUl két órai munkájukat vette igénybe 8 ezalatt a hosszú idő alatt
oly zajtalanul dolgoztak, hogy közvetlen szomszédvágban a nőtlen, üatal tulajdonos nem ibreclt lel,
holott első ni mán már jóvul tul volt.
Feltűnő, hogy a betörök M agyari hálószobájába
nem nyitottak be, legalább Magyart erről neui tud.
Távozásuk alkalmával a vasredőnyt lehúzták, ami
meglehetős zajjal jár. Oly nagymennyiségű árat vittek el, hogy vagy nagyobb számmal kellett legye- ,
nek, vagy szekérrel szállították el a rablott holmikat.
Jellemző, a betörők vakmerőségére, hogy a rendőrség éjjeli posztja alig 2—300 lépésnyire van as
üzlettől, az ugyuevezett „sarkon". A rendőrség hivatala és állandó éjjeli szolgálata pedig szintén csak
2—300 lépésnyire van ellenkező irányban. A betörők
tehét csak ezen a két útvonalon távozhattak gazdag
zsákmányukkal, mert más at nincsen' az üzlet kö-

rében.

C S I K I L A PO K
Közbiztonsági szempontból igen hátrányos as a
folyó év januárjában életbeléptetett Intézkedés ls,
hogy a villany csak éjjeli egy óráig ég, amikor teljes sOtétség borul a városra. A betörők erre leltétlenül számítottak, mert munkájukat kevéssel a villamos áram megszűnése után kezdették meg.
Magvari sok esztendő szorgalmas munkájának
eredményét vesztette el. Ez a vesztesége csak akkor
térülhet meg, ha a tettesek hamarosan kézrekerülnek. A nyomozás azonnal megindult és nincs kizárva, hogy hamarosan eredményre vezet.

KÜLÖNFÉLÉK.

_ Villanyvilágítás Dltroban. Csíkszereda és
Gyergyószeutiuikló* városokon kívül jóidéig csak
Csikszentmárton és Csekefaiva községeknek volt villanyvilágítása. Nemrégen a villany Gyergyótölgyes
községbe is bevezettetett és amint most értesülünk,
pgy-két hónapon belől Ditró nagyközség utcáin is
felgyúlnak a villanykörték. Ezt a példát fogja követni Gyergyóremete is, melynek szintén 6—7000
lakósa van. A közigazgatás vezető tényezői helyesen
cselekednek, ha akciójukat a kultura jegyében a többi
nagyközségre is kiterjesztik. Elsősorban figyelembe
jöhetnek Zsögöd, Csiktaplocza és Várdotfalva közaégek, melyok csakneui össze vannak épülve Csíkszeredával. Tudomásunk szerint Csíkszereda városnak ez régi terve, tehát a községeken múlik, ha a
rendkívül üdvös kulturális terv tovább is késlekedik. A háború olőtt bizonyosan olcsóbb lett volna,
de ma sem késő.
— Gazdák figyelmébe. A Csikvármegyel Gazdasági t.gyesület a gazdáknak jutányos áron takarmány vetőmagvakat, ekéket és boionákat oszt ki az
egyesület titkári hivatalában (Csíkszereda, vármegyeház) mindennap d. e. 8—12 lg. Ugyanott kaphatok
még iltngló szilvafa oltványok is darabonkint 6 L.
— Ellenőrük as utasokat. Az utazóközönség
nagyrésze az utóbbi időkben elfelejti magával vinni
személyazonossági igazolványát. Ebből aztán különféle kellemetlensegek származnak, mert katonai ellenőrző közegek vizsgálják az igazolványokat és mindenkit leszállitauak, aki nem tudja magát kellőleg
igazolni. A vasutiguzgatóságok ezéit felhívják az
utazóközönség figyelmet, hogy mielőtt vasútra szálnáuak, okvetlen szerezzék be személyazonossági igazolványaikat.
— Műkedvelői előadás. Folyó hó 9-én érdekes
és élvezetes előadásban volt része városunk közönségének. A csiktaploczai műkedvelők a Vigadóban
színre hozták Lukacsi „isten keze" cimü darabját,
melyet előzőleg Tapioczáu két ízben igen nugy siker
mellett adtak elő. tlső ízben történt meg váiosuukban, hogy vidéki műkedvelők közöusrgüuk elolt,
mint vendégek jászának Megállapíthatjuk, hogy ez
a vállalkozás feuyes sikerrel járt, mert a toploczaí
műkedvelők elsőrangú erők, kiknek összevágó előadása és színjátszást készségé a legerősebb kiitikát
is bátran kiállja. A műkedvelők meg lehetnek elégedve az elért erkölcsi és anyagi sikerrel. Keinéljűk,
hogy még viszontlátjuk őket és még sok kellemes
órat szereznek nekünk.
— A hadiözvegyek kapják a segélyt akkor is,
ha férjhez mennek. A nyugdíjtörvény ujabb intézkedése értelmében a hadiözvegyek ferjhezmenésük
utan is toyátkbru kapják nyugdijukat és csak az haláluk esetén szűnik meg.

— Százeier korona egy bikáért Magyaróváron a szarvasmarha tenyésitő-egy«sülét 100
ezer koronáért adta el egy kiváló bikáját gr.
Széchenyi Domokos nagydorogi tenyészetének.
Ez eddig a legmagasabb ár, amit egy bikáért
fizettek.
= = 0 = = = = = = = = ^

10 holdas szántó, közvetlen a
gimnázium mellett, felibe kiadó.
Cim a kiadóhivatalban.

Mindennap friss tea-vaj kapható
Filó Károly vegyeskereskedőnél Csíkszeredában. :—:

— Majláth pfispMt bénnautja Caikban. Majláth püspOk tavaszi bérmautjának Csikmegyét érdeklő sorrendje a következő: Május 10-14 Csiksomlyó és Csíkszereda, május 15 Csikszeutlélek,
PlorlA
Egy darab tenyéezigazolvánnyal
május 16 Csikmindszent, május 17—18 Csikroenaság,
C l d U U . ellátott 10 hónapos v a l ó d i
május 19—20 Csikszentgyörgy, május 21—22 Csikszentmárton, május 23 Csikszentkirály, május 24
mangaiioza faj kan sertes, B o r h e l y
Cslkszentlmre, május 25 Csikcsatószeg, május 20
Albert csíkszent királyi lakosnal.
:—:
Cslkszentsimon, május 27—28 Tusnád, május 29 UjTusnád, május 30 Lázárfalva, május 31 és junius 1
Kozmás, junius 2—3 Kászonujfaiu, június 4 5 Nagykászon, junius 6 Kászonjakabfalva.
legalább 2 gimnáziumi osztályt végzett
— Salnescek városunkban. A Színház és Társaság irja, hogy Ungvári Miklós volt temesvári sziaigazgató Resicza, Csíkszereda, Székelyudvarhely,
Kézdi vásárhely, Sepsiszentgyörgy és Petrozsény városokba ataggioae-előaüásoktioz engedélyt kapott. A
magyar staggione színészet Vákár Vilmos színművész
eszméje volt és most a megvalósulás stadiumába
jutott. A szervezés folyik.
kályhák, üstök, kocsipurselyek, gepréazek,
— Mesedélutén. A helybeli Oltáregylet ma,
vasárnap délután 3 órakor éa este 8 órakor a polg.
roátelyok stb. öntvenyek előáiiitasát és
leányiskola nagyterinébeu me^cdélutánt rendez, melygazdasági gepek javítását.
nek műsora lapunk kiadóhivatalánál is ki van fügÁ t v e s z : tört öntvényeket, ócska kovácsolt
gesztve. Az élvezetesnek Ígérkező műsorra íehívjuk
közönségünk figyelmét.
vasakai, sárga és vörös rezet bármily
— Nincs kormányválság. Bukaresti forrásból
menyisegben, megfelelő árak mellett. 12—13
a kormányválság hiret határozottan megcáfolják.
Avarescu helyzete szilárd. — Közelebbről kinevezik
Mihályi Tivadart Erdély fökormánybiztosává, Oróza
Pétert Erdély miniszterévé.
YB&1B8S B Á K B O E Bt. J
— Zeneectély. A folyó hó 23-án tartandó zeneFOGOBVOS
estély előkészületei serényen folynak s az előjelekRendel naponta délután 2—6 óráig.
ből biztosra vehető, hogy ezen estély kiváló műélvezetet fog nyújtani a hallgatóságnak, a megjelenést
Csikssereda, Mikó-utoa 84. ssám.
nem fogjuk sajnálni. Az Ogy érdekében hangsúlyozzuk, hogy a zenetanár, ki 20 év óta közöttünk mű— Hogyan büntetik Bulgáriában a
ködik B ezen idő alatt társadalmunk mindennemű
művészi, közérdekű, humánus, vagy egyéb kultur- lopást. Bulgáriában, akikre rabizonyul a tol
mozgalinakbin révzint Bzemélyesen, részint pedig vajias, azokat arra ítélik, hogy tabiai hordoztanítványaival Önzetlen odaadással fáradozott, meg- zanak városszerte, melyre ra van írva nagy
érdemli a pártfogást. A zeueestély heiyárai. színházi
magas fizetes mellett vidékre felpáholy 140 L, löldszinti páholy 120 L, erkély páholy betűkkel a tolvaj neve, születési helye és bogy
Értekezni lehet
60 L, támlásszék 20 L, körszék 16 L, karzati ülő- mit lopott. Ha lehet, a toivajuak nyakaoa
hely 15 L, földszinti állóhely 10 L, íleákjegy 5 L. akasztjau a lopott targyakat. Eí . a megszégyeA legyek Vákár könyvkereskedésében előre váltha- nítő büntetés magyarazza meg, hogy Bulgáriátók. Az estély kezdete pont 8 órakor,
Kórház uieiban, a Darvas féle
— Egy székely község pusztulása. A három- ban a lopások szama annyira csökkeni.
Értekezni lehet Ilyés
— Viraghuiias. Kovács Jonó adampénzszékmegyei Alsőcsciná'-on községben gyújtogatás
2—a
folytan tűz ütött kl, mely a nagy szélben a kúz-ég tári főtisztet es családjai súlyos csbpas erie. István epitesszel Csíkszeredában.
jelentékeny részét elpusztította. Mintegy negyven Kid fiacskája folyo ho 14 en meghalt.
lakóház, sok gazdasági épület és mintegy 6U darab
Értesítés.
— JUorvay alispant Udvarhely meáUat esett áldozatul n pusztitA tűzvésznek A kár
meghaladja két millió Leu-t. Tilzkárosultak felsegé- gy ebe helyezték at. Bukarestből jelentik: Van sserenosém Csikssereda és vidéke kőaönsélyezésére nagy akció indult meg.
Morvay Endre jelenlegi haromsaekmegyei t>ub- get tiaatelettel értesíteni, hogy Csilcsseredaban,
— Megssüsik a csnsura. Tanesescu belügyi ál' prefekiust Udvarheiyuiegyebe helyeztek át az Vadáss- (Apaffy Mihály j-utoa 7. hasasam alatt
lamtitkár az újságíróknak kijelentette, hogy a cen- üresedésben levő állasra.
zura megszűnik. A cenzura gyakorlását a lapok szer— A Borozás veres fináléja. A lemkesztőire bízzák. Hozzátette azonban nyomban azt
is hogy államellenes tendenciájú sajtóközleményt a hényi legények április 1-en Kezdivásárhelyeu oim alatt irodát nyitottam. — Elvállalok gyári
legnagyobb szigorral fogiák megtorolni. Ily formán sorozáson voltak és estefelé hazaindultak. üzemekbe* szükséges felszerelések és élelmesémég jobb a cenzura, mert azt senki sem tudja, hogy Nyujtódot elhaladva, a fiuk találkoztak a be- sek, továbbá üzleti áruk és magán ssüksegletek
kö/vetiteset és végül képviseleteket minden ssskUtólag, melyik közleményt találják államellenesnek
éa azért a teljes lelelősseg, amely most a cenzorral recki román kántor fiával, aki nem akart sze- mában. Vidéki lapok részére hirdetéseket felveszek.
kerevei kitérni előlük. Veszekedes támadt kömegoszlik, egyedül a szerkesztőt fogja terhelni.
Tisztelettel S p i e n C Z BIVIS'Ö.
— Enyhülni fog a gyülekezési jog korláto- töttük. ami annyira indulatba hozta a kantot
KÍNÁLAT:
s á n . A gyülekezési jog korlátozását is enyhítik dai, hogy íenyegeiódzve visszafordult a nyuj 2 drb No. 2-ös Wertheim szekrény. 1 drb No. 3-as
Gyűlések tartására engedélyt a közigazgatási ható- todi Cáeudöroraro jelenteni az esetet. A csend- YVertheiin szekrény. 1 drb No. 4-es Pároél szekrény
ságoktól kell kérni, az azonban csak a katonai ható.
Angol szerkezetű. 1 drb Rét borona. 1 drb KHtáblás
ság és a sigurancia hozzájárulása után adja meg az őrök nyomban a fiuk után indullak, kike> borona. 2 drb Hack t,ke. 1 drb Ló kapa. 1 drb Szecsengedélyt.
mintegy 40—60 lépesnyire beérve, felazóliioi kavágó. 1 drb Kézi cséplőgép. 1 drb Széna prés. 1
— Halálosáé. Szultán János városunk szülötte iák őket a megailajra. A fiuk nem alltak meg, drb Kaszáló-aratőgép. 1 drb iromány szekrény. 1 garfolyó hó 2-án 38 éves korában Nagyváradon, a harc- mire a caendorok fegyvere eldördüli és a/ nitur fürész Wenitiáuer gőzgépekkel. 12 m» kőrisfa
rönkbe (száraz).
téren szerzett hosszas betegség után meghalt. El- egyik legeny, Lénárd Albert hairabukott a
hunyt nemrégen jött haza sok esztendei orosz fogszekérben.
A
csendőrök
látva,
hogy
a
golyó
ságból, ahonnan a gyilkos kórt már magával hozta.
Iskoláit a csiksomlyói főgimnáziumban végezte. Miut talált, viasza is indultak Nyújtódra. Lenard
grafikus és festő figyelemreméltó tehetségec árult el sebesülése nem vo>t veszedelmes. A bal lábHaláláról testvérei özv. KUs Károlyné és Szultán szárát fúrta át a csendőr golyoja és a csontot
Giza adtak bi gyászjelentést.
nem érintette. A Rudolf kornazban ápolják.
— Brassó, Fogaraa, Saeben és Arad. Egy mi— Miről lehet felismerni a hamis 500
nisztertanácsi határozat ezt a négy vármegyét kivonta az erdélyi közigazgatás hatásköréből ea a régi ieust? Az aradi siguranna nivatal a kozonstg
királyság közigazgatása alá csatolta.
t ijekoztaiaaara a következőket közli: Az utóboi
— Megállt a Weiss Manfréd gyára Budipest- időben igen süriin kerülnek forgalomba hami
röl hozza a táviró, hogy a csepeli hatalmas Weisz siiott 500 leisek s különösen a vidéki közön
Manfréd-féle gyártelepek megálltak Az üzembeszüntetés oka részben a szénhiány, részbea a magyar séget igyekeznek becsapni a ravasz pénzhamikorona javulása. Ez a gyár a háború alatt 300U0 sítók. A hamisított 600 leueseket igen könoyeii
munkást foglalkoztatott. Naponta 12000 Manlicher f 1 lehet ismerni és ismertető jelei a követkeMindennemű Ügyiratok (kerelfegyvert állított elő és 1000 darab ökröt gyömöszölt .ók: A bankjegy színe sotetebo, a papír rósz •
konzervképpen a pikszisekbe. Lépések történtek a szabb mioójegü es a fogásán észre lebet venni
mek, szerződések, üzleti levelek
gyár üzembehelyezésére, mert az Üzem megállása
stb.)
román vagy n<*met nyelvre
a
külömbséget.
A
szeriaezaiu
alakja
és
formaja
folytán rengeteg caalád vesztette el kenyerét.
való fordítását elvállalom. Dél— Kloserélik a germán leu bankjegyeket. -It^r az errüeiitól es a víznyomás ü iomzu
előtt a gimnáziumban, délután
Bukarestből jelentik : A n«met kibocsátású leu bank- atbató. As 600 leues hamisított bankjegyeket
legyek bevonása hivatalos körOk véleménye szer nt
lakásomon vagyok található. —
az
300-as
szám
nagyon
roaezul
sikerűn
étlegközelebb megtörténik. A bankjegyeket az Amerl
kiből érkezeit hankjegyekkel, fogiák kicserélni és a esse dűlt. A szine is elter as eredetitől, azonbevonás alkalmával 3% százalékot hoznak levonásba. kívül a három alairás is klkömbösik a valóditól.

Jügy ügyes es erőteljes fiat, aki

molnár-tanoncnak

felvesz, Szabó Karoly Csicsó.

A csiipállalvi vasöntő és Képjavító elvállal:

ASZTALOS SEGEDEK

vetetnek.
Petres
Sándornál Csobotfalván.
a-a
belső
telek eladó.

„Mercur" kereskedelmi itanökséi

Mindennemű roman — magyarnémet— és francia-nyelvű

FORDÍTÁSOK

készítését elvállalom

fianea Károly várm. irodairoló, Csíkszereda.
Forűltásoi román és nemet nyelvre.

1« oá*.

CSIKI

LAPOK

8-flc oldaL

Elsl CsiMzeredai Faáru Bútorgyár és
Árlejtés! hirdetmény.
3 1 S L C L Ö circa 3000 köb
Kereskedelmi Vállalat Részvénytársaság. 3——
lAb faragott fa. Madaras község közbirtokossága közhírré
Tudomására hozzuk az összes érdekeltek- Vitos Ferencz kereskedő, Csíkszereda. í-teszi, hogy ezen községben tervezett tenyésznek, hogy a folyó évi április hó 6 áo megtartott igazgatósági Ülésen hozott határozat értelmében Erős Ferenc és Frank Miklós igazgatóknak, ugy a gyár, mint az ezzel kapcsolatos
összes teendők vezetésere vonatkozó megbízatása megszűnt és ezekkel ideiglenesen Alec
sandru Podhorazky mérnök bízatott meg.
Csikszereda, 1921. évi április 6-án.

Szám 43-1921. árv.

Hirdetmény.

apa állatok istálója és gondozó lakása épitését
a községházánál 1821. évi április hó 27-én
tartandó nyilvános árlejtésen vállalatba adja.
Költség előirányzat 131,000 Leu, melynek
10°/,-a bánatpénzül leteendő.
E?yéb feltételek a közbirtokossági elnöknél megtekinthetők.
Madaras, 1921. évi április hó 13-án.
1-2
Ifj. ANTAL ALBERT, közb. elnök.

Mercurea Ciuc (Csíkszereda) r. t. város árvaszéke közhírré teszi, hogy a néh. Biró Albert
és néb. PdtreB Lászlóné volt Mercurea Ciuc-i
lskósok hagyatékát képező ingatlanok a folyó
évi gazdasági évre 1821. évi április hó 18-én
Az igazgatóság. (kedden)
délután 3 órakor á városháza közgyűlési termében megtartandó nyilvános árveSzám: ad. 1980—1921. árv.
Sz. 9-1921. birt.
résen haszonbérbe adatnak.
Árverési
feltételek
az
árverés
alkalmával
Faeladasi hirdetmény.
Faeladási hirdetmény.
közöltetnek.
A csikjenőfalvi közbirtokosság eladja CBikTávollevő Kristály Miklós és neje Olteán
Mercurea-Ciuc, la 14. April 1921.
jenófalva községházánál 1821. évi május hó
Virág gyimesbűkki lakósok tulajdonat kepezó
délután 3 órakor kezdődő árverésen
s Qyimesbükk község hatarában Agyago^patak
A városi árvaszék. 6-an
a
Csikvármegye
Csikmadaras 11-ik határrÓBzéfejeben fekvő erdókihasznáiásra engedelyezett
hen levő „Háromkut-Vete* nevű erdejének as
lucfenyő állománya QyimesbUkk község házá1633—920. EZ. prefectusi engedéllyel kihasznál 1Ö2L evi Április ho 28 an delelőtt 8
Hirdetmény.
nalásra
széldöntött és szúkáros
orakor kezdődő nyilvános arveresen el fog
CsikcsicBÓ község elöljárósága közhírré teszi, nyers ésengedélyezett
száraz
luczfenyő
faállományát.
adatni.
hogy a község tulajdonát képező hargitai fürdő
A vágás területe a gyimesi országúttól 22
A vágás területe as állami úttól 3 kilómé- az 1821. évi április hó 28-án delelőtt 10
terre a gyimesközéplokl vaeU állomástól pedig orakor Csikcsicsó község hivatalos házáná kilóméter, a C. F. R. gyimesközépioki állomás5 kilóméterre van. Az erdőhöz jó karban le\ő nyilvános árvereseo 9 évre haszonbérbe adatik. tól pedig 23 kilométer távolban van.
Az eladas tárgyát képező faállomány
szemut vezet. Az eladás tárgyát képező faailomany
1
A bérbeadásra vonatkozó feltételek a köztörzsenkénti bemerés szerint 618501 m' luc- ségi jegyzői irodában a hivatalos órák alatt becslés szerint mintegy 25000 m Bzéltörött és
szü >áros nyers és száraz, valamint eBetleg a
fenyő haBZonfát tartalmaz.
megtekinthetők.
regiunea szilvica által kijelölendő (foltonkint)
Kikiáltási ára 2968U Leu, bánatpénz a kiCsikcsicsó, 1921. évi április hó 12 én.
tovább fenn nem tartható nyers-esetleg más
kiáltási árnak 10*/»-», kihasználási ido 1 év.
száraz vagy széldöntött lucfenyő haszonfat tarTompos
Karoly,
Györfi
Mózes,
Az árverési es szerződési feltételek Qyimestalmaz.
községi jegyző.
1—2
bíró.
bUkk jegyzőjenél, továbbá Csikvarmegye arvaKikiáltási ár 1 m' száraz álló fánál 17 Leu,
szekenel rendelkezesre állanak, aboi megtekint
bánatpénz
a kikiáltási árnak 10°/o-a. KihaszSz.
7-1921.
bírt.
hető a részletes becslési munkalat is.
nálási időtartama 4 év. A nyersfa lO°/o al dráírásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverezés
gábban, a széldöntött ld'/«-al olcsóbban fog
Faeladási hirdetmény.
megkezdése előtt as árverező bizottság elnöelszámoltatni az álló szárazfára elért árnáL
A
karcfalvai
közbirtokosság
eladja
aCarti
kénél nyiţjtandek be. A megajanlou összeg
Az árverési és szerződési feltételek az erdőszántókkal és betűkkel is kiírandó s az aján- Karczfalva községházánál 1821. evi május
birtokos
alólirt képviselőjénél, továbbá a csíkho
6-an
delelött
fel
12
orakor
kezdődő
latban kifejezendő az, hogy az ujanlattevő a
szerződesi es árverési fel te teleket teljesen is- árverésen a Csikvarmegye Mtdaras II. hatai- szeredai ocolul silvica Frumoasa rom. királyi
reszben levó Susuj-Kecskubükk nevű erdejenek járási erdógondnokságaál rendelkezésre állanak.
meri es magát azoknak aláveti.
Olyan ajánlatok, melyek az árverési és
mintegy — kat. hold területen az 1033—1Ü20.
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.
sz. prof. határozattal kihasználásra eugedeiye- szerződési feltételektől eltérnek vagy bánatCsikvarmegye árvaszéke ülés9.
zett széldontölt és uúkáros nyers es száraz pénzzel ellátva nincsenek figyelembe nem vé*.
tetnek, utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Csikszereda, 1921. évi áprius 11-én.
lucfenyő faállományát.
írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árveres megA
vágás
terület
a
gyimesi
országúttól
20
Csiszer, kilómeter, a C. F. R. gyimesközépioki állomás kezdése
előtt az árverező bizottság elnökénél
1—2
árvsz. einök. tói pedig 21 kiíómeier távolban van.
nyújtandók be. A megajánlott összeg számokkal és betűkkel is klirandó s az ajánlatban
Az eladás tárgyát képező faállomány
szem kifejezendő az, hogy ajánlattevő az árverési
31—1921. CB. ü.
A városi camemcserép
3
17—21. ig. sz.
üzemvezeiódegetól. becslés szerint, mintegy 30.000 m szeidöutott és szerződési feltételeket teljesen ismeri ég
nyers és szaraz, valamim esetleg a regiuaea magát azoknak aláveti.
snvica által még kijelölendő (foltoukiui) tovább
Csikjenőfalva, 1921. évi április hó.
fenn nem tartható nyers esctieg mar szaraz,
A városi cserépüzom raktáraban korlátlan vagy Bzeldöntött lucfenyő ha.)zoufat tartalmaz. Fazakas Ferenc,
Karda István,
mennyisegben all az erdekeit közönség rendelbirt.
jegyző.
birtokossigi elnök.
Kikiáltási ár 1 m* száraz allófánal Leu
kezesere elsőrangú habznalatia kesz lapos ea
28—,
bánatpénz
a
kikiáltási
árnik
lO°/o
a.
A
1921.
évi.
Ad.
27.
szám,
kupás cserép. Tekintettel ajra, hogy a helyvégrehajtói.
szűke miatt a vezetőség nem tarthalja huza- nyers 10'/'« al drágább a KzoldoiitöU lâ"/«-ai
mosabb ideig raktáron, felkérjük az erdekeite- oicsóbbau fog eleziimoltatoi az ailo száraz fákÁrverési hirdetmény.
ket, hogy cserép szükségleteiket 1821. evi nál elért árnál. Kihaszaaiasi időtartama 4 év.
Alulírott
kiküldött bir. végrehajtó ezennel közAz árverési és szerződési feita:elek az erdő
msíjui hó 5 ig feltetlenUi jelentsék be, mert
hírré
teszi,
hogy a csíkszeredai járásbíróságnak
birtokos
alolirott
kepúselójeneJ..
továbbá
a
ezen idó elmultává! a vezetőség afeninaradi
11121. évi G. 12<>9. sz. végzése folytán Dr. Élthes
keszletet idegenbe fogja ertekebiteni. A csere- csíkszeredai ocolu. siuic Frumoasa rum. kir Zoltán
csíkszeredai lakós által képviselt
pek leszállított arai: 1. Lapos cser p egttlek- járási erdógondnokságunl rendelseóesre állanak Dr. Nagyügyvéd
József ügyvéd gyergyószentmiklósí végrenek darabonkint 2 50, magoknak 2 70 leu. 2.
Olyan ajánlatok, melyek az árveresi és szerrészére, itj. Mcskó Kálmán várdutialvi végreKupás cserép darabja 600 itu. Kloj^gyzesuei ződési feliételeklói eiiernek, vagy bauaipenz- hajtató
hajtást szenvedő elleu 2500 leu követelés a járulékai
a vetelar fele fizetendő. Előjegyzéseket felvesz zel eilatva nincsenek, figyelembe nem vétet erejéig elrendelt kielégítési végrehajtat, folytán alpea városi mérnöki hivatal.
nek. Utóajánlatok cl nem fogadtatnak.
restől Ittfoglalt és 14100 leura becsült ingóságokra
Mercurea-Ciuc (Csíkszereda), la 8. IV. 1921.
Írásbeli zárt ajánlatok a szcbeli árverés a csíkszeredai járásbíróság 1921. évi G. 12Grf. sz.
előtt bz árverező bizottság elnö végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak
i-s
Városi cserépiizem vezetősége. megkezdese
kénél nyújtandók be. A megajamott összeg az alap- és iclülfoglaltatók követelése erejéig is,
es betűkkel is kiiraudó s az ajanlat- amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, •
Hat hónapos süldők és választott számokkal
bau kifejezendő az, hogy ajantatievó az árve- végrehajtást szenvedő lakásán Várdotfalva községémalacok, a fóldmivea iskolánál eladók. rési és szerződési felteteleket teljesen ismeri ben leendő megtartása határidőül 1921. évi április hó 30. napjának délelőtt 10 óráját
és magát azoknak aláveti.
Carta—Karcfalva, 1921. évi április hó 11. tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt ingók és pedig:
Szám 8590-1921. árv.
faragottl'ák, lovak, stb. stb. a legtöbbet ígérőnek
Balint István, Fotovszky Ferenc, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul
Árverési hirdetmény.
bírt. e.nók.
bírt. jegyző.
is el fognak adatni.
Cslkvármegye árvaszeke közhírré teszi,
Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő inhogy a Szántó György és neje csikszentimri. 1
góságok vételárából a végrehajtató követelését megHirdetmény.
volt lakósok hagyatekahoz tartozó, Caikszentkielégítéshez jogot tartauak, amennyiben réCsikszenttamás község határában a előző
imre községben (Bedecs tízes, Beisó utcaban)
szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és
fekvő épületes beisőseg Csikszentimre közseg- C^ik madaras II. r. telekkönyvben az ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,
ben 182L övi április ho 26 an delelött öciém háta, Térkő és Boty nevll dll hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez8 órakor megtartandó nyilvános árveresen lökben levő 145 k&tasztralis hold kitér désiig aluliit kiküldöttnél Írásban beadni, vagy
eladatik. AJ árverési feltételek Csikvarmegye
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert küirvassekénél a hivatalos órák alatt megiudnatúk. jedésQ legelőmet haszonbérbe adom. lönben csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni.
Jelentkezni lehet dr. Szántó SamuQgy
Csikvármegye árvaszéki ülése.
Kelt Csíkszeredában, 1921. évi április hó 7.

Hirdetmény.

Merourea-C.uc, la 11 April 1921.

OsUser. elnök.

véd irodájában Csíkszeredában.

Wender Dávid.

napján.

Molnár Sándor,
bír. végrehajtó.

CSIKI

k oldal.

i

LAPOK

Egy szakácsné kerestetik.

Cim a kiadóhivatalban megtudható. m

A Bucureşti (Hutter) kávéház- és
étteremben estenként 8 órától kezdódóleg ifi. Miczi Miska zenekara
tart. Eisórendli konyha ss kitüró
küküllómenti borok, valamint barna
maláta sör áll a m. t. közönség rendolbezóaéreszolid kiszolgálás mellett.
Vendéglős: T T a s a G é z a .

Eladó egy 3 éves fekete fedezöképes

Nonius mén, feltűnő fzép apaállat. Fedeztetés 100 Leu. Tulajdonos Guzrány BélaJ
Csikbzenttamás.
9—

Kitűnő minőségű, tisztán kezeit

Asztali é s palack BOROK
jutányoa árban kaphatók a
Közvadasáéi Egyesület R.-T.-nal
M E D G Y E S E N
IRODA:
PiNCÉK.
Forkes-uica 9 és II.
Roth-utca 17.
5—8

Eladó a csíkszeredai zsidó temető közelébt n
i_g 1 vékás szanto és a .Vész* nevü dűlőben
egy darab fel holdam parlag kaszaio.
Értekezni lehet Csiszer Jánossal. Hargita-u. 12.

Mindennemű olajfestést, vaspénz-

szekrény-, épület-, bútor- és

A csikjenőfalvi közbirtokosság eladja Csikjeuófalva községházánál IMI évi május ho
6-an délután 3 orakor kezdódó árverésen
a Csikvármegye Csík madaras község Il ik határreazeben levő Hosszuhavas nevü erdejeben az
1633-1920. prefeciusi hatarozattal kihasznáia&ra eugi deiyezctt ezéldöntött és szukáros
nyers es szaraz lucfenyő faállományát.
A vágás területe a gjimesi országúttól 20
kilométer, a C. F. R. gjimesközéploki állomás
tol pedig 21 kilométer távolban van.
Az eladas tárgyát képező faállomány szembecsles szerint mintegy 6000 m* ázeidoaiöu
nyers és szaraz, valamint a regiunea silvica
attal még kijelölendő (foltonkéu ) tovább fenn
nem lartnató nytrs, esetleg mas száraz vagy
Hzéidönioti lucfenyő hai-zoulái turtuimaz.
Kikiáltási ar 1 m 1 száraz állófáuái 1 m'
ként 26 itu, bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/»-a.
Kihasználási időtartama 2 óv.
A nyerefa 10°/a-át drágábban a pzéldöntött
15"/o -kai OiCiOOOan fog eldzámoltatni, az álló
szaraz faual eiert arnal.
Az árverési es szerződni feltételek az erdőbirtokos alulírott kepviseiöjénel, továbbá a
csíkszeredai ocolul t-iivic^ F/umoasa rom. kir.
jaruüi erdogondnoLságnai reudeikezetre állanak.
Olyan ajánlatok, melyek az árverési és
ezeizodetsi iulie telek tói eltérnek vagy bánatpénzzé! eliaiva nincsenek, figyelem! e nem vetemek ; uióajanlatok el nem fogadtatnak.
Írásbeli zárt ajanlatok a szóbeli árverés
megkezdése tlóu az árverező bizottság elnöktnel nyújtandók be. A megajanlott összeg
szamokkal és belükkel is kiírandó s az ajánlatba kifejezendő az, bogy ajaníattevő az árverési es szerződesi felteteleket ismeri és ma^át
ezeknek alaveti.
Caikjenőfalva, 1921. április hó.

Fazakas Forenu,

homlokzatié stést

X
X
X
X
X
X
X
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1

Tóth Ferenc Csíkszeredán.

Lakása billó Béni házaban,
t Erzsébet-utca 32. szám.

E^y feifódeles kocsi,
egy kaso.i üléses szekér,
egy ebedlő divany, épület festék és ablak
gitt Hol megmondja a kiadóhivatal. 2—

Q Fogak, fogsorok, ©
&
®
®
(jj)

szájpadlás-nélküliek, sin-fogsorok,
aranykoronák, aranyhidak, ugy síintén rési arany ás kautschuk mun:—: kák átdolgozását készíti : - :

©
©
©

§ Waczel Ferenc foitecMos, CtaeHa |
S

(dr. Pál Qábor ügyvéd házában),

.5?

Molnárok és malomtulajdonosok
jegyezzék fel a elmet

T

E

ELSŐRENDŰ

Kapható Erzsébet-utca 21. sz. a.

KOCZKÁS BÉLÁNÁL
CSÍKSZEREDÁBAN.

Nagy müaaakl ós mesógasdasági
—* . cikkek leiskata.
:—:
Hengermalmok I
M Farészgyárak I
M
Mezögazdákl
)¥

*

Schieb gépgyár r. t. ajánl: JJ

Gatter
umvc[ lapok,
input, csiszoló
tsiravív korongok,
auiuujjvn, gépjejiboDger, dynamó és nyers olajat, bajto,
kötő es varrószijjat, tömitő anyagokat,
reazeltiket és mindenfele üzemeik k^-ket.
M ilmi felszereléseket, hengerszéket,
H áici selymet, sikszitát, kőplatót stb.
T? Továbbá mindenfele me?ő?Hzdaf*ági felJ szereléseket u. m : cséplőgépet, kézi
TI trlőrt, rostát, eket, kaszat, darálok,
b o r o n á k eH szecskavagók sib. stb.

u
2
TI
ţţ

H
[J
J

Fiia.lceleteixa. P a r c e l
Qyergyóssentmiklós

H

S

J

s- ir

X T

É

Van szerencsém ugy a helybeli, rbint a vidéki közönség
tudomására hozni, hogy Caikszeredaban, Vadasz utoa

36. sznm alatt (özv. Filo Karolyne temetkezési
intezete mellett) a mai kor igényeinek megfelelő

UJ VEÓYESKERESKEPÉST

rendeztem be. És arra fogok törekedni, én, mint e szakmaba
teijeB jártasaággal biró, bogy olcsó árak melletti pontos
kiszolgálásommal a közönség igényeit kielégítsem, vagyis
bizalmát megnyerjem. Becses pártfogáat kér tisztelettel:

FILÓ KÁROLY, vegyeskereskedő.
Ugyanott jó családból való fiu, ki 4 gimu.-ot végzett, tanulónak felvétetik.
ia-18

Szesz- és szeszesital kimérök figyelmébe!
Értesitem a vásárló közönséget, hogy Városház-utca 4. szám
alatti raktáromban állandóan raktáron tartok szavatolt
96°-os finomított szeszt, az összes rum- és kiváló finom likfirfélékst,
valamint kisüstin föiőtt szilvóriumot, borsepröt, törkölyt és coynacot,
a Ipgiofefe m i a e a é s a m f t s e « m « a t i é s © © ©
k e g y a l l a i f e e s e k f t ţ k e s d t í a k d a t es p a l & e k e a v m

Továbbá elvállal s kéezit síremlékeket, szép
Trachit kőből, a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, valamint épület és minden e
szakmába vsgó munkát, a leg jutányosabb áron.

SZÁNTÓ PRNíi bor"' 8Ór* é s
fl^osanagykereskedése,
UIi/111 IV/ 1JI11W) első csíkszeredai llkör-, ram-és cognacgyára
Csiksseredában, Váioshás-utoa 4. asám.
Telefon-asâm « .

Cmmi: Dr. VASÚ, prefect.

fr
UL
^
J
FF

Főtér 15. sz. a. (Szilágyi-kávéház mellett.) f f

Bürger Albert marosvásárhelyi sörgyárából naponként friss töltésű márciusi és barna maláta sört.

4-4

j.
J

UJ éa bassnált göigépek, benaln, nyer* IA»
aţ :- :
olaj éa salvogáa motorok.
« i.
J
FAlerakat:
íf
^
Csikvármegye ós környéke résiére :-; J

Kováos Béla kőfaragómesternél CsikZsögődön készülnek az elismert kitűnő kemény quarzou kőanyagból a legjobb minőségű

MALOMKÖVEK.

9

ÉPÍTKEZÉSI ANYAGOK:

ÍDARAB0S MÉSZ
s
m SAMOTT F Ö L D

birtokossági elnök

ZÉ E

vh'iSl

m
m
m tűzálló samott tégla,

Karda István,

bírt. jegyző.

a legjutányoaabb árak mellett

Isl

£

Faeladasi hirdetmény.

ZENE-ESTÉLYT

© I v a l

1i

Sz. 9-1921. birt.

>li'>i('Ml'

Viszonteladóknak a legolosóbb napi árakon számítva
nagy árengedménnyel.
7—

Etooifttow Vákár kSsyvüyond^ábie,

X
X

