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A kolozsvári nagygyűlés. 
Csikszentmárton, juiiua 9. 

Erdély éa a lekapcsolt részek magyarsága 
hónapokon át tartós, folyton  akadályokba üt-
köző, de azokat legyőző küzdelme után végre 
megtarthatta kincses Kolozsvár, a történelmi 
nagy események eme egyik jelentós színhelyén 
alakuló nagygyűlését. 

A Magyar Szövetség megalakulása nyomot 
kell hogy.hagyjon minden fajáért,  annak fen-
ináradásáért és haladásáért nemcsak aggódó, 
de küzdő magyar lelkében. Amint küzdelem 
volt csak idáig a kezdet kezdetéig jutnunk, 
küzdelem fog  lenni — nem csalódunk — to-
vábbi znuokánk; ez a tudat acélozza meg nem 
gyöngülhető erőnket, ez a tudat s a siker 
cl nem maradható szükségessége legyen az a 
kiapadhatatlan forrás,  melyhez a faradt  uta-
séhoz hasonlóan nagy célokért: fajunk  fen  ma-
radásáért és boldogulásáért küzdő életünkben 
meríteni járunk. 

Na gondolja senki, hogy minden meg van 
téve részéről a megalakulásban való odaadó-
részvételével. Nem; a nagy küzdés, a létért, 
az életért való nagy küzdelem legalsó lépcső 
fokán  állunk. De nem állunk fáradtan.  Ha fá-
radtak volnánk, pihennünk kellene, de mi nem 
pihenünk, mi nem vagyunk fáradtak,  a mi enor 
giánkat öt évi, anyagiakban és erkölcsiekben 
egyaránt borzalmas háború sem tudta felemész-
teni, erről tesz bizonyságot az a kitartó munka, 
mely a Magyar Szövetségnek megalakulásában 
nyert kifejezést  B mely adott programmjának 
megfelelően  mai naptól kezdve egy nagy tör-
ténelmi múltra viss?»tekintó fajnak  elsó, öntu 
datos és átgondolt cselekvése. 

Est a szervezetet, a Magyar Szövetségnek 
ezt az élesen elhatárolt keretét kell most már 
tartalommal megtöltenünk. Mert jól jegyezzük 
meg, az a programm, melyet na&rfyüléaünk 
nagy átgondolással éB körültekintéssel meg-
állapított, nem tartalom még; akkor lesz annak 
tartalma, ha az irott betűk megelevenednek, 
ha életet öntünk programm pontjainkba, vagy 
hogy világosan fejezzük  ki magunkat: a gya-
korlati életben megvalósítjuk azt, mit nagy' 
gyüléBünkön mint célt tűztünk ki, mit papírra 
vetve, örök bizonyságául annak, hogy nagy 
elődök méltatlan utódjai lenni nem akarunk, 
megirtunk. Legyen irott bizonyítéka is annak, 
kimondottuk, hogy élni akarunk, itt ezen a fői-
dőn, melynek minden göröngye szent előttünk 
a melyért minden áldozatot, úgyszintén fajun-
kért ÉB kultúránkért megtenni készek vagyunk. 

A nagygyűlés kevés, programm Bzerint kije-
lölt tzónokai közül egyik könnyekig ható be-
szédéből kell kiemelnem azt a megállapítását, 
hogy Erdély magyarságának egy szent eszme 
szolgálatában nagyszerűbb felvonulását  még 
nem jegyezte fel  az eseményekben oly gazdag 
történelem az 1848-iki utolsó erdélyi ország-
gyűlés óta, mint a Magyar Szövetségnek ólé 
lelkiismeretét Igazoló ezen nagygyűlése. Nem 
külsőségről van szó, hiszen mindenki tuiţja, 
bogy a külső jelvények épp ugy hiányoztak, 
mint sok tekintetben némák voltak az ajkak. 
Nagyszerű volt a felvonulás  azért, mert ott 
volt — némi akadályok miatt kevés kivétellel, 
Erdély és a lekapcsolt részek magyarságának 
faazes  képviselete, osztály, vallás, foglalkozás 
különbsége nélkül. Felemeld volt, mert annyi 
Hívsek dobbanása egyetlen sziv dobbanása 

volt, mert annyi gondolkodó egy egyetlen gon-
dolat szolgálatában állott: mindent fajunkért. 

De legyünk igazságosak a tények leszöge-
zésében végig. 

Megfontolt  kijelentés hangzott el még meg-
fontoltabb  előkészítés után a nagy gyUléB el-
nöki székéből. A magyar szövetség fajunk  éle-
téért és boldogulásáért való küzdelmet jelenti 
az uj állam keretében a nagy nemzeti katasz-
trófa  után, melynek előidézői nem voltunk: de 
nem az irredentizmust. Meg kell érteniök 
ezt azoknak ÍB, kik a mai helyzetnek urai. 

Ily munkaprogrammal, ily kijelentéB leszö-
gezése mellett Indult el Erdély és lekapcsolt 
részek magyarsága, mint egyetlen ember, a 
nagy munkára, — írjuk fel  zászlónkra: Fel a 
munkára l Hagy Jenő dr. 

A M a o a r Szövetség alakuló uaonplése. 
(Saj. tud.) A Magyar Szövetség f.  hó 7 én 

tartotta alakuló nagyagy ülését Kolozsváron a 
református  theologia dísztermében óriáBi kö-
zönség e őtL A gyűlés, 10 árakor Oraodpierre 
Emil dr. beszéde nyitotta meg. Taitalmas be 
szédóben többek között a következőket mon-
dotta: a szervezkedésnek olyannak kell lennie 
éB csakis olyannak Bzabad lennie, amely ma-
gában foglalja  és magában foglalhatja  a ma-
gyarság egyetemét — mert par.ok keletkez 
hetnek, pártok elmúlhatnak, de elmúlásuknak 
nem szabad kihatnia a magyarság egyetemes 
érdekeire. 

A Szövetség céljáról azt mondta: célunk a 
magyar nemzeti kisebbség megnyugtató el-
helyezkedésének biztosítása az uj államkeretek 
között, ami egyetemes érdek, tehát épp oly ér-
deke az államnak, mint a. magyarságnak. 

Az ideiglenes központi bizottság nevében 
üdvözli az elBŐ egyetemleges magyar gyűlést 
és vezetésére Jósika Sámuel bárót ajánlja, ki 
nek meghívására egy hattagú bizottságot kül-
denek ki. 

Br. Jósika Sámael pár pere múlva általános 
éljenzés közepette elfoglalja  az elnöki széket 
és megnyitó beszédében akövetkezőket mondja: 
Mély hálával foglalom  el az elnöki széket, 
melyre bizalmuk érdemesnek tart, A közéletben 
hosszú éveken át szerzett tapasztalatomat bú-
zom ide éa azon erős fqjazeretetet,  mely nem-
zetünk iránt mindnyájunkat lelkesít, azon hő 
óhajjal, hogy aa együttérzés, az egyetértést 
fogja  köztünk fenntartani,  mely egyedül bizto-
sítja szövetségünk aldásthozó működését. 

Majd igy folytatja:  Működésünk jogi alapon 
egy nyilt könyv lesz, mert a bátor őszinteség 
fajunk  egy kiváló tulajdonsága, annak a faj-
nak, mely az alattomosságot nem ismerte soha. 

Azután az elnök indítványozza, hogy Őfel-
ségét, I. Ferdinándot, Románia királyát a nagy-
gyűlés táviratilag üdvözölje. Az indítványt 
egyhangúan elfogadják. 

A főgimnázium  beszámolója. 
Kassal igazgató a székely nép gyermekeiről. 

Kassai Lajos csikszeredai főgimn.  igazgató 
az intézet tartalmas értesítőjének bevezető 
cikkében a főgimnázium  utolsó tiB évére érdekeB 
visszapillantást vet. A cikket alább közöljük : 

Junius 5-én mult tis éve, hogy uj gimná-
ziumunkat fényes  ünnepségek keretében fel-
avattok. Rendes viszonyok között egy évtized-

nek nemcsak egy intézet, hanem még egyes 
ember életében is alig van jeletősége. De 
valamint a nagy természet is olykor félbesza-
kítja méltóságos nyugalommal haladó munká-
jának rendszeres folyamatát,  hogy ereje hatal-
mát egy-egy bájoBan szép vagy félelmesen 
fenséges  tüneményben fejtse  ki: ugy a népek, 
intézmények, csaladok és egyesek életében is 
Iehetntk sorsfordulatok,  melyek aránylag Igen 
rövid időszaknak kedvező vagy kedvezőtlen 
értelemben meglepően gazdag tartaimat adnak. 
Ilyen volt a lefolyt  évtized is. 

A történetíró az értesítőkben és leveles 
szekrényeinkben megtalálja a részletes adatokat. 

Jelen cikkem nem történetírás, hanem csak 
futólagos  megemlékezés. 

Tiz évvel ezetőtt busz tanárral s előbb 9, 
majd 10 és 11 osztállyal indultunk neki re-
ménytől és lelkesedéstől duzzasztott vitorlák-
kal a nemzetnevelés szép munkájanak. Törté-
nelmi, iLÚtörténelmi, földrajzi,  néprajzi és ter-
mészetrajzi képekkel díszített folyósók,  szép 
lendülettel fejlődő  BBertárak, könyvtárak és 
muzeumszerü gyűjtemények és minden szépre 
jóra fogékony  ifjúság  segítettek az ideális 
munkában. 

De ez csupán három évig tartott. 
Nagy vihar jött. 
Lucifer,  az ős intrikus, az irigység és ha-

zugság atyja, a gazdasági és hatalmi félté-
kenységnek, a bosszúvágynak és magas fokra 
hevített „nemzeti törekvésnek" minden ördögét 
a pokolból kibocsátotta. Az öt világrész népet 
két nagy táborba sorakoztak fel  öldöklő esz-
közeikkel ; a föld  remegett, a természet nyö-
gött a rémes munka nyomása alatt. S nemcsak 
Bzáraz földön  üldözte egymást az elvakult és 
elvadult ember, hanem a levegőt B a tenger 
mélységét is gyilkos gépekkel terhelt csoda-
szörayekkel népesítette be. 

Négy évig dult a küzdelem. 
Mindent a hadseregnek I 
Ez volt az elv. És a 20 tanárból 8-nak el 

kellett hagynia az iskolát, hogy hivatásával 
egészen ellenkező munkában gyötörje magát 
A tanítványoknak is követniök kellett meste-
reiket. A 18—16 éves gyermekekre is ráke-
rült a sor. Tanár és tanítvány eggyütt izzad, 
együtt nélkülöz s talán együtt nyugszik 
idegen föld  hantja alatt 

Az arany minő sötét lett I Az Iskola, hogy 
megváltozott I 

Másfél  hónapos tanfolyamokon  kellett a 
hadba induló vagy onnan szabadságolt diáknak 
egy-egy tanév tanulmányait elvégeznie. Mint 
Bülyedt a szívónál I 

Egy egész nemzedéknek kell kicserélőd-
nie, hogy az ifjuBág  kiszabaduljon ennek az 
ítéletidőhöz hasonló korszaknak káros hatása 
alól. Mert még nagyon érezhető a nem előnyös 
változás. KevéB ifjún  tapasztalható az eszményi 
tórekvének helyes nézőpontból való értéke-
lése. Alig van, aki a tudományokat belső 
becsök szerint és ne haszonelviség szempont-
jából csportositaná. Jövendő érvényesülésük 
.céljai Bzerint válogatnak a tantárgyak között, 
mintha őket terhelné a középiskola refoíjmának 
igen súlyos gondja. Sok kézzel fogható  haszon 
B minél kevesebb klasszikus irányú vagy elvont 
ismeret és fárasztó  munka. Ez a legeslegiţjabb 
kor diák-filozófiája. 

Azonban mentBégűl és a helyzet magya* 
rásataképen aggodalmas nyugtalansággal bár, 
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de késnégel mutatok rá arra a kellemetlen 
körülményre, bogy a legutóbbi években uj 
tankönywek beszerzése lehetetlen volt, a ré-
giek pedig elfogytak  vagy oly Biralmas állapotba 
jutottak, bogy rendes időkben as ilyenek hasz-
nálatát egészség ellen való merényletnek mi-
nősítettük volna. 

De nemcsak tankönyvekben hanem más 
taneszközökben is szűkölködtünk. 

Akadályozta t i. iskolánk Bikeres műkö-
dését az is, hogy inváziók, katonai elszállá-
solások folytán  B a gimnázium (és az ezzel 
kapcsolatos kettős fineveló)  épületének tábori 
kórház céljaira való lefoglalása  következtében 
Intézetünk egész berendezése és felszerelése 
mérhetetlen, sőt részben pótolhatatlan károkat 
szenvedett Bitekintve attól, hogy egy évig a 
tanítás szünetelt, érzékenyen fájó  sebe intéze-
tünknek, bogy a rajzterem bútorzata és szer-
tára tönkre ment, a zeneteremből az eszközök 
eltűntek, a phiiogoiai muzeumnak egy szobor 
csoporţja megsemmisült, a vegytani laborató-
rium üzesen maradt, a fizikai  szertár eszkö-
zeinek alig 60 szazaléka maradt meg s annak 
Is csak fele  használható, a tornacsarnok vesz-
teségei nagyok, az éremtárt régi állapotába 
visszavarázsolni lehetetlen, az ifjúsági  könyv-
tár állománya felére  apadt s a tanári és .köz-
művelődési* könyvtárban is jelentékeny hiányok 
mutatkoznak. 

Vigasztaló és bátorító jelenség egy etlenegy 
van. Hála az Istennek, a társadalmi rendet 
és as államokat felforgató  eszmeáramlatok a 
mi népünk lelkét nem vesztegették meg. A 
hitvallásos iskolákhoz most is ragaszkodik. 
Az általánosan uralkodó drágaság miatt kény-
telenek voltunk az iskolai dijakat oly magasra 
emelni, hogy akkora összegből a békés esz-
tendőkben egy tanuló nyolc évi iskolázásának 
összes költségeit leheteti fedezni.  És mi tör-
tént? Iskolánk népessége nemcsak nem csök-
kent, hanem oly szokatlan magasra emelkedett, 
hogy felülmúlta  annak az időnek létszámát, 
mikor intézetünk három párhuzamos osztállyal 
büszkélkedett. 

Tehát a székely nép vére és gondolkozása 
moBt ÍB egészséges B ha hü marad ősi eré-
nyeihez t. i. a törvény tisztelethez, a munkás-
Bághoz és a somlyói Máriához, erősen hiszem, 
hogy az uj áliam keretébeu sem lesz elzárva 
előtte az anyagi ÉB szellemi haladás utja. 

Kassai Lajos. 

Ani a tágek támasza és talptöve... 
A mai világ helyzete a szédült ember ké-

pét nyújtja. Nincs magánál, önkívületi állapot-
ban leledzik. Támolyog és imbolyog, nincs 
biztos és határozott lépése, nem érez szilárd 
talajt )£bai alatt. Botorkál a sötétben. Vajúdik 
és kínlódik. Mereven, tétlenül áll, nem halad 
elóre, következésképpen stilyed, csúszik vissza-
felé.  Nincs egy fiz  sarkpontja, melynél fogva 
kizökkentse az embereket a balfelfogásukból. 
Tapogatódzik maga körül, nem tud határozott 
.igent" mondani. Nélkülöz egy kategoriknB 
únperativnst, fölényes  mozgató-kézt, mely őt 
tettre kényszerítse. 

Érezzük ÍJ e betegség hatását az állalno-
fton  és társadalmokon. Ei'.lint a lelkiismeretes-
ség, nincs megbízhatóság. MegBzünt az Öntu-
datos, célirányos munkáság, nincs komoly 
őszinteség aa emberekben. Megvesztegethetőség 
vett erőt a lelkeken, pénzért lemond becsüle-
téről, családjáról, annak jó hírnevéről, elveit 
áruba bocsátja, sót magát is kész az élet zsib-
vásárára kivinni, hogy feje  telett megütteBse 
a dobot; ki ad többet érte 1 Szomorú valóság, 
komoly Igazság. Annyi gazság, rablás, csalás, 
sikkasztás, merénylet nem történt az egész 
világon valaha, mint napjainkban csak egy-egy 
országban 1B I Mi ennek az oka ? Hogy lehetne 
eszméletére téríteni az emberiséget, kijózaní-
tani a világot? 

Vissza kell az erkölcsiség útjára vezetni 
•a embereket. Ha a középiskolákban a fódi-
rektor urak igen helyesen fennen  hangoztatták, 
hogy meg kell szüntetni a hadi érettségiket, 
a békebeli állapotokat helyre kell állítani, ha-
sonlókép a törvény S2lgoru paragrafusaival 
szorgalmazni kellene sz illető tényezőknek, 
hogy vége van a hadi erkölcsnek, a szabad-
lopásnak, a békebeli, a jó Idők vagyon-, élet-

éB személybiztonságát helyre kell állítani. KL 
ezt áthágni merészeli, arra kérlelhetetlenül rá 
kell olvasni a törvény pontjait 

Lelkiismeretességet, munkaszeretetet csak 
Igy lehet belenevelni a korrupt néptömegbe. 
Makulátlan, önzetlen, megbízható emberek csak 
igy kerülhetnek a köz élére. Nyerünk ily mó-
don oly vezetőséget, melynek keze tiszta s a 
bűnnek még árnyéka sem fér  hozzá. Megbe-
csüli ekkor az ember önmagát és mást ÍB, mert 
egy fensőbb  erő jelentékenyen hat reá. Való-
ban sok ember csak akkor fél  s búzza össze 
magát, mikor a szigorú gazda ostorpattogását 
halija feje  felett.  Az ostor már rég nem szólt, 
azért lettek oly fenegyerekek  ezek, kik előtt 
minden Hekuba s hallgatagon kierőszakoltak 
egy erkölcsi ex léxet, ez nekik az igazi érájuk. 

Csakhogy ez sokáig nem tarthat. Az erkölcs 
megtagadásával a társadalom összeomlása jár. 
Kell egy megdönthetetlen báziB, Bzükség van 
egy erős támaszra, hogy a világ egyensúlya 
ismét helyre álljon. Álljunk a keresztény erköl-
csök szikla alapjára I Mert erkölcsre nem csu-
pán a nemi téren van szükségünk, de tárna-
dalmi, állami közéletünkben is. Egyik a má-
sikból következik. ElvhÜ férfiú  soha sem feled-
kezik meg méltóságáról s nem vetkezl le szi-
gorú erkölcsét. — Ekkor a sepsiszentgyörgyi 
szomorú események 6em fognak  szemünk előtt 
lejátszódni soha. 

Igaza van a borostyánkoszorus költőnek, a 
jó Berzsenyi Dánielnek, kl szintén látott ha-
sonló romlott világot: Minden ország talpköve 
és támasza a tiszta erkölcs, mely ha megdől, 
Róma leomlik a rabigába görnyed. Mintha a 
világ fundamentuma  inogna, nem halljátok em-
berek a társadalom pillereinek recsegését? A 
tiszta erkölcs szívben és lélekben, gondolatban 
és szellemben, elméletben és gyakorlatban, 
szóban és írásban, elvben és életben : ez a 
népek szilárd bázisa és erós támasza, amiről 
egy államnak sem szabadna megfeledkeznie 
soha, de soha! P. Réthy Apoliioár. 

Fodor Antal dr. távozása. 
C3ikBzereda, julius 8. 

Az erdélyi magyarság a legutóbbi két év 
alatt legértékesebb elemeinek jelentékeny ré-
Bzét vesztette el a repatriálások miatt. Vár-
megyénkből is több százan vették kezükbe a 
vándorbotot, ami Bu'yos veBztezége a csik-
megyei magyarságnak. 

Rendkívül fáldalmasan  érint Fodor Antal dr. 
csíkszeredai állami közjegyző távozása, ki kö-
zelebbről végképpen Magyarországra távozik. 
Pár héttel ezelőtt csíkszeredai közjegyzői állá 
sáról lemondott és kérelmére hivatalától már 
fel  ÍB mentették. Helyettesítése iránt még nem 
történt intézkedés, ezért ügyiratait a csík-
szeredai járásbíróságnak adta át, mely őrizetbe 
vette s egyben ideiglenesen helyettesíti is. Az 
állás végleges betöltése iránt közelebbről ki-
írják a pályázatot. Felette kívánatos, hogy 
ezen emiuenter magyar vidéken az igen fontos 
állás uidgyar emberrel töltessék be. 

Fodor Antal dr. 1902. évtől kezdve, tehát 
csaknem husz éven át volt a vármegye csíki 
részeinek közjegyzője. HOSBZU köztisztviselői 
működése alatt ellene soha semmi foium  előtt 
panasz nem merült fel.  Fodor Antal dr. azon-
ban messze kiemelkedett köztisztviselői minő-
ségéből. 

A forradalom  élőit állandóan tevékeny 
részt vett a vármegyénk közéletében; évtize-
deken át agilis tagja volt a vármegye törvény-
hatósági és közigazgatási bizottságainak és 
azok minden fontosabb  albizottságainak. Pár 
tatlan IgazságoBBág, erős akarat, jellemszilárd-
ság, erős fajszeretet,  ritka éles ész és helyes 
ítélőképesség voltak azok a tulajdonságok, 
melyek neki mindenkor vezető Bzerepet bizto-
sítottak vármegyénk közéletében. 

A törvényhatóság működésének megszün-
tetése után 1919-ben nagy megtiszteltetés érte. 
Csikvármegye magánjavai igazgatótanácsának 
lett titkos szavazással egyhangú bizalommal 
megválasztott elnöke, amely állásáról 1920. 
év elején önként lemondott. 

Fodor Antal dr. nak bizonyára megvannak 
a maga okai, melyek őt szülőföldjének  és ered-
ményes közéleti működése szinterének elhagyá-
sára bírták. Mi mélyen fájlaljuk  távozását, mért 
benne a vármegye egyiklecártékesebb vezetőjét 
veszíti el. 

S z í n h á z . 
Csíkszereda, julius 8 

Könnyű dolog kritüálni — ezt szokták u em-
ber fejihez  vágni, ha valamiről vagy valakiről ked-
vezőtlen bírálatot mond. Megfordítva  pedig inkább 
áll a mondás, Könnyű ia hálás dolog a jót megmon-
dani s szinte kínosan kellemetlen a rosszra rámutatni. 

A Fejér-társolatnak az Idén végtelen hálásak 
Vagynak, hogy munkánkat megkönnyítette, annyira 
jó a társulat, hogy kisebb hibáit — pedig azok la 
vannak — észre se vesszük. 

A társulat heti műsora kifogástalanul  került 
színre. 

Kabaréja egy „kész kabaré" volt. Zsúfolt  ház 
élvezte a Miczi Miska zenekara által kisért ének- és 
táncszámokat. A tánc-fantazla  Szécsy Nándortól és 
L. Benes Tusitól előadva poétikus álom volt a leg-
jobb művészi kivitelben. Bordás Oábor vendégsze-
replésén nem látszott meg, hogy vendig a bzinpadon. 
Otthon van ő a deszkákon. 

Fejér Imre ugy látszik rosszul ismeri a mai kis-
korúakat R azért Írja, hogy „Grettchen" csak felnőt-
teknek való. Ma a felnőttek  kevesebbet tudnak, mint 
a serdülők Egy bon esete jnt esinmbe, kl két kis 
gyerekkel sétál a korzón s valami kntyák is szere-
pelnek a dologban. Leirnl nem Ízléses, de feleslege 
is, mert mindenki tndja, valószinüon Fejér direktor 
is. önkéntelenül ez az eset Jutott eszembe a „csak 
felnőtteknek"  elolvasása után. A szereplők Ízlésesen 
játszották meg az eléggé sikamlós darabot. 

Lili bárónőben Borovszky brillírozott. Különö-
sen a turl-jelenet volt nagyon jő 

A Taifun  szerdai előadása meglepett. Fejér To-
keramo szerepében, Linder Írószerepében pedig Bo-
rovszky tökéletest nyújtottak. Harmath JoUn játéka 
nehezen tndott beleilleszkedni a kiváló együttesbe 

Szombaton kíváncsiak vagynnk Fejér Forenc 
vendégfelléptére.  Reméljük a tehetséges fiatal  színész 
bemutatkozása teljes megelégedéssel fog  végződni 

A hó vége ünnepszámba menő momentuma lesz 
Szentgyörgyi István kiváló szinmüvész fellépte. 

HETI MŰSOR: 
Julius 11-én (hétfőn)  Karenln Anna. 
12-én (kedden) Tessék szellőztetni, nagy újdon-

ság, vígjáték, csak felnőtteknek. 
13-an (nzerdán) Lottl ezredesel. 
14-én (csütörtökön) Sztambul rózsája. Az égé** 

operettet Miczi Miska teljes zenekara kíséri. 
15-én (pénteken) Ezüstsirály, operette, teljesen 

uj díszletekkel, nagy újdonság, mérsékelten fölemelt 
helyárakkal. 

16-án (szombaton) C?avargólány, nagy táncos 
operette, újdonság, Szécsy Nándor jatalomjátékául, 
Helwig Ella urleány szíves közreműködésével. 

17-én (vasárnap) Régi szerető, népszinmtt 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ezüstisise. A csiksomlyói kegytemplom 

f.  hó 19-án szép ünnepség színhelye Ipsz. E 
napon mondja ott ugyanis huszonöt éves papi 
jubileuma alkalmával ezüstmisijét P. Mászáros 
Dorotheus szentferencrendí  atya Mik házáról. 
A jubiláris szentmise d. e. 10 órakor lesz. 

—. Felhívás éa kérés. Már jeleztük, hogy a dal-
éi zeneeegylet dalosztálya gyakorlati órán az ipar-
testületi kaszinóban kedden, szerdán és pénteken 
esto 8 órától krzdődőleg tartja. Kedden az L I I 
tenornak, szerdán az I. II. basszusnak vannak órái. 
Minden pénteken összkar próbák vannak. Az elnökség 
kéri a működő tagokat, hogy az órákat fokozottabb 
pontoasággal szíveskedjenek látogatni, mert az elma-
radozók a dalkar munkáját megnehezítik s egy jó 
összkar kialakulását lehetetlenné teszik. — Akik jó 
hanganyaggal rendelkeznek, vagy akik más dalárdá-
ban valamikor működtek, tartsák kötelességüknek 
belépésükkel ezt a kultúrintézményt erősíteni és ver-
senyképessé tennL Az elnökség. 

— A csíkiak a kolozsvári nagy gyű 
lésen. A Magyar Szövetség kolozsvári alakuló 
gyűlésén a csikvármegyei magyarság képvise-
letében személyesen réBztvettek Görög Joachim 
kanonok, dr. Nagy Jenő, dr. Pál Gábor, 
dr. László Dezső, dr. Benke Antal, P. Bíró 
.Benedek. A központi választmány tagjai lettek 
Csikmegyéből Görög Joachim, dr. Nagy Jenő, 
dr. Pál Gábor és Színi Lajos. 

— UJ házak nem rekvirálhatok. A 
belügyminisztérium 1789—921. számú rendelete 
értelmében újonnan épült házak és lakások 5 
évig mentesek a rekvirálás alól. 

— Ritka áldás. Szép János tuanádi vasúti 
őr két éves piros tarka tohenének a napokban 
három bikaborja született A botjuk mind élet-
képesek. 

— Betörés. Szerdán éjjel özv. Szopos 
Elekné kereskedését az utcáról eddig ismeret-
len tettesek feltörték,  az üzletbe behatoltak 
és onnan mintegy 1500 leu értékű kűlömbözó 
bolti árut elemeltek. A tettesek nyomozása 
folyamatban  van. A lopások és betörések napi-
renden vannak. Feltétlenül szükséges, hogy 
az éjjeli rendőtj áratok szaporlttassanak, eset-
leg a boltőrségek megszerveztessenek, ami 
els« sorban a kereskedők és Iparotok áriaké. 
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— Kézimunka tanfolyam.  A magán-

javak igazgatóságának előleges engedelmével 
a csikszeredai polgári leányiskolával kapcso-
latosan a következő 1921—22. iBkolai és szep-
temberében egy éves kézimunka tanfolyam 
nyílik meg, ba a jelentkezők száma a 80—40 et 
kiteszi. Ezen a tanfolyamon  tanulják a fehér-
nemű éB felsőruha  szabását, varrását, dísz-
munkákat (füfestés,  faégetés,  bársonyégetés, 
point-lase stb.) miivészi rajzot, magyar, román, 
német nyelvet A tanfolyamon  réBzt venni óhaj-
tók jelentkezzenek a polg. leányiskola igazga-
tójánál julius 25-ig, hogy a szükségeB előké-
születeket megtenni lehessen. 

— Internátus. A csikszeredai polg. leány-
iskolával kapcsolatos internátusba jelentkezni 
lahet az 1921—22-ik tanévre julius 3l-ig. A 
kézimunka tanfolyamosak  is jelentkezhetnek 
az internátusba. 

— Szállítási és u ta lás i kedvezmények 
a kolozsvári orsiágos mintavásárra, A 
kolozsvári országos mintavásár irodája közli, 
bogy a C. F. R.-tól 50-70 4/o-os díjkedvez-
mény sikerüli kieszközölni a Vásáriroda címére 
leladando áruk szállítási díjtételeiből. A közle-
kedésügyi miniszter 12978 sz. határozatában 
közli a vásárirodával, hogy az árumintavásár 
látogatoi részére a C. F. R. 60°/# kedvezményt 
nyújt, B az erre vonatkozó igazolványokat a 
Kereskedelmi és iparkamarák adják ki a vásárt 
iátogatói kívánóknak, miért is e tekintetben 
mindenki forduljon  az illetékes ipar és keres 
kedelmi kamaiájához. 

— A kolosavári országos mintavásár 
irodája közli, hogy versenytárgyalás alapján 
a vasútállomástól a vásár színhelyére való 
szállításra az Erdélyi automóbil szállítási r. t-ai 
.megállapodott. Gondoskodás történt az áruk 
tűzkár elleni biztosításáról is, melyet a vásár-
iroda pausale fog  eszközölni igen előnyös díj-
tétellel, B az érdekeltek e tekintetben közvetlen 
a vásárirodához forduljanak  a hol a dijak 
fizetése  is eszközlendő lesz. A vásáriroda mai 
napon áttette székhelyét a koloszvári keres-
kedelmi és . Iparkamara helységéből a vásár 
színhelyére Ref.  Kollégium Farkas-u. 16, B fel-
kéri az árumintavásárra vonatkozó dologban 
oda forduljanak. 

— Jelentkezések a koloszvári orsz. 
mintavasárra. Az érdeklődés a kolozsvári 
országos árumintavásár iráit oly nagymérvű, 
bogy valószínűleg további hely Igénybevétele 
válik szüségessé, miért is a résztvenni kívánók 
saját érdekükben azonnal táviratilag jelentsék 
be réeztvéteii óhajukat a vásárirodának (Ciuj 
Ref  Kollégium Farkaa-u. 16. sz.) Erős agitáclót 
fejt  az Erdélyi gazdaaági egyesület AB az Er-
délyi méhész egyesület is, melyek Bzintén nagy 
részt kívánnak a vásár területéből, mert a 
mezőgazdasági és házi ipart a nnga nagy 
változatosságában kívánják bemutat.. Különös 
súlyt helyeznek az egyes nevesebb borvidékek 
terményeire és az oly számottevő méhészeti 
termékekre. 

— Beiratáaok a brassói róm. kath. leány-
köséplskolába. A brassói róm. kath. leányközép-
iskolában az 1921—22. tanévben megnyílik a leány-
gimnázium V. és VL osztálya mellett a jelentkezők 
nagy számára való tekintetből a felsőkereskedelmi 
leányiskola I. osztálya is. A leányközépiskola I. osz-
tályába a IV. el. isk. osztályt végzett növendékek 
vétetnek fel,  a II., I I I , IV., továbbá a leánygimná-
zium V., s a leánykereskedelmi iskola I. osztályába 
taotervkülönbözeti vizsga nélkül léphetnek át a meg-
ielelfi  osztályokból a polgári leányiskola tanulói. Aki 
a VI. elemi osztályt végezte, tantervkülönbözeti vizs-

f ával a II. osztályban folytathatja  tannlmányalt. 
elratásl-dij 30 len, tandíj és fenntartási  dlj ugyan-

annyi lesz, mint a többi hasonlófoku  felekezeti  isko-
lában. A beiratáaok folyamatban  vannak. Beiratkozni 
lehet a róm. kath. nővédelmi irodában (Kolostor-u. 
29.) Jelentkezéseket vidékiektől Írásban ls elfogad  az 
Igazgatóság. A leányközéplskola és felsőkereskedelmi 
Iskola vidéki növendékei ls bennlakást és ellátást 
nyerhetitek a szentferenerendi  nővérek vezetése alatt 
álló lnternátusban, de ebbeli szándékukat legkésőbb 
augusztus hó 1-lg a zárda fónöknőjének  be kell je-
lenteniök, mert csak eddig tartanak fönn  számokra 
helyet. Ellátási dlj havi 200 leu, egyebekre nézve 
bővebb felvilágosítást  nyújt az intézet főnöknője. 

— Betiltott ojság. A brassói szociáliBta 
munkásság újságát, a Világosságot a hatóság 
téveB törvényszakaszra való hivatkozással be-
tiltotta. A BzerkesztŐBég a sérelmes határoza-
tot megfel6bbezte,  a betiltást pedig röpirat 
utján hozta a közönség tudomására. 

— Ai élelmlolkkek árai Budapesten. 
Budapesten a zsír kilója 100, szalonna 86, 
jurbabos 84—86, sértésként W—100 korona-

A sárga dinnye ára 180—200 korona méter-
mázsánként. 

— Mezőgazdasági szabadság a kato-
náknak. A mezőgazdaságban mutatkozó nagy 
munkáshiány enyhítésére, a hadügyminisztérium 
a földmives  katonáknak két részletben aratási 
szabadságot engedélyez. A bánáti vármegyékbe 
már juniuB végén elmegy az első csoport. Az 
erdélyi részekre megfelelő  Időben engedélyezik 
a szabadságokat Az aratási szabadság előre-
láthatóan négyhetes lesz. 

" L E G Ú J A B B . 
A Dam Ián távirati ügynökség jelentése a Csiki Lapok 

számára. 
Bulgáriának flsetni  kelL 

A nemzetközi kormány elrendelte a bolgár mi-
niszterelnöknek a költségvetéü revízióját és kényszé-
rltette a bolgár kormányt, hogy kártérítési összeget 
fizessen  Romániának, Szerbiának és Görögországnak. 
A bolgár képviselőház megszavazta a költségvetés 
revízióját. 

Letartóztatott betöró. 
KISEN EV. A slgurantia letartóztatta a legvesze-

delmesebb rablót lwanov Vazult, aki egy titkos ren-
dőrt agyonlőtt és több betörést követett el. 

A japán trónörökös utasása. 
A japán trónörökös Toulouba utazott, holnap 

indul Olaszországba. 
Megint baj van Sziléziában. 

BERLIN. A német sajtó szerint Felsé-Sziléziá-
ban nagy zavargások vannak küszöbön. 

260 millióa bukás. 
PARIS. A Kinai Iparbank csődöt mondott. De-

ficit  250 millió. A bukás oka az, hogy a bank köte-
lezettségeit nem tudta teljesíteni Franciaországgal 
és a kinai iparral szemben. 

As angol király a belgáknál. 
LONDON. A belga király is királyné bankettet 

adott a belga követségen az angol király és királyné 
tiszteletére. A stnnfeinisták  feltartóztattak  egy vo-
natot, kirabolták és felgyújtották. 

Németország fizet. 
BERLIN. Ratenan a német sajtó kongresszusán 

beszédet tartott^ amely szerint Németország a reá 
rótt kötelezettseget a legmesszebbmenőleg teljesíteni 
fogja. 

Parlamenti hírek. 
BUKAREST. Ineules ét feesszarábiai  parasztpárt 

vezére 12 képviselővel együtt átlépett a liberális 
pártba. A kormány elhatarozta, hogy az arany ter-
melőknek megengedi 1000 klgr. arany kivitelét. Ez 
egyelőre ideiglenes határozat, de később végleges 
döntés következik. 

Elsüiyedt hsjó. 
CONSTANTA. Egy amerikai hajó a bolgár Bnr-

gász kikötő előtt elsillyedi. 

Hirdetmény. 
A Csikszeredai Ipartestület Elöljárósága 

pályázatot hirdet Baját vendéglője és kaszinója 
részére egy l ö n a é r ö l áOlá jexa . A ven-
déglő esetleg haszonbérbe is kiadó. 

Pályázótól megkívántatik, hogy szakképzett 
legyen. Pályázatok 1921. évi julius bó 15-ig 
fogadtatnak  el. Részletes feltételek  az Ipartes-
tület elnökénél megtudhatók. 

Gyónös Gyula, Biró József, 
ipt. titkár. ipt. elnök. 

S P O R T . 
A Cs. A. K. f.  hó 10-én a Dltról Sport-Egylet 

meghívására barátságos propaganda mérkőzésre Dit-
róba rándul kl, hol nagy népünnepélv és bál is lesz. 
A ditróiak a Oy. A. K. csapatával taár két Ízben 
mérkőztek és 31, IK) arányban vereséget szenvedtek 
Reális számítás szerint a Ca. A. K. is veretlenül 
kellene visszatérjen. 

A nagyközönség bizonyára nem tudja, hogy a 
ml dédelgetett színeszeink nemcsak a színpadon mű-
vészek, hanem a football  pályán is jól játszanak. A 
buosuelőadással kapcsolatosan tehát mérkőzés is lesz, 
hol az első rúgást Csók Vilma teszi, tacsbirók pedig 
L. Benes Tusi és Harmati Jolán művésznők lesznek. 
Este az előadás után bohembál reggelig. 

A brassói vadászezred tiszti csapata talán 12. 
vagy 17-én fog  a Cs. A. K.-al mérkőzni. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBÖL*) 
Kedves ismerőseimet ezúton értesitcm, hogy Imre 

fiunk  8 éves korában agyhártyagyulladásban elhalt. 
Béke poraira I Fflstős  Sándor 4s neje, tanitó. 

Rövid idő múlva eltávozom Cslkvármogyéből, 
hogy uj othont szerezzek msgamnak és családomnak. 
Az idd rövidsége nem engedi, hogy nagyszámú isme-
rőseimtől egyenként elbúcsúzzam, ezúton mondok 
Istenhozzádot. Köszönöm a vármegye jegyzői kará-
nak irántam tanúsított jóindulatát, hogy 5 évi műkö-
désem alatt támogatni szívesek voltak. Kedvos jó 
barátaim, Ismerőseim, Isten veletek. Fájó szívvel 
mondok bucsut, ha valakit közületek megbántottam 
volna, bocsássatok meg emberi gyarlóságomat. Kí-
vánom, hogy a jó Isten tartson meg benneteket s 
emlékezzetek reám, mint a hogy én sem fogom  el-
feledni  Csikvármegyét soha Ruzslcs Lajos, katasz-
teri biztos. 

*) E rovat alatt költöttekért nem vállal fele-
lősséget a Sxerk. is Kiadó. 

A Csikszeredai Dal- és Zeneegylet 
© t í s e & A e a 

i®®t. i f i  S m l l m e h 4 & ? « é a 
délelőtt  10 órakortól  kezdődóieg  a csíksze-
redai  ipartestület  nagytermében  tartja  meg. 

Erre  a közgyűlésre  az alapító,  pártoló 
ós rendes  tagokat  tisztelettel  meghívjuk. 

Csíkszeredán,  1921. julius bó 7. 
Az elnökség. 

Tárgysorozat: 
1. Titkári jelentés. 
2. Alapszabályok módosítása. 
3. Az 1921. évi költségvetés megállapítása. 
4. Uj igazgatóság és tisztikar választása. 
5. 48 órával elóbb írásban beadott indít-

ványok. 

Egy kőrisfából  való teljes há ló szoba berendezés, 
"mely áll 2 ágy, 2 rühaszekrény, 1 üveges ssek-

zsi ló/ • - • -
Hggönyráma, 

rülköző tartóból, elUltöaés folytán  eladó. Cim a 

rény, I mozsdóssekrény, 2 éjjeli szekrény, 2 asztal, 
1 kályhaellenző, 2 függönyráma,  2 szék és 1 tö-

kladóhivatalban. 

Mindennemű román —magyar 
német— és francia-nyelvű 

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

Gaiiea Károly vára. M a n a t ó , Csíkszereda. 

É Fehér bőr- és vászoncipőihez ÓB 
keztyüihez csak „ P a t y o l a t " 

ă illatos fehérítőt  használjon 1 
8— Békeminőségi Nem árt sem-

milyen anyagnak I Vigyázzunk a névre 1 

Uj műmaiom Csíkszeredán. 
•

Őröl ugy kukoricát, mint mindennemű 
gabonát szitálva és szitálatlan. Azon-

os nali lelkiismeretes és pontos kiszol-
^ r gálás. — A közönség pártfogását  kéri: 

BEKE ÁGOSTON pékmester. Vadász-utca 32. 
Frank Miklós oki. mirnSk magánmérnöki irodája. 
Elvállal: parcellázást, kétes határu belsősé-

gek kitűzését, épületek tervezését régi épü-
letek recontstruáláíát, költségvetések készíté-
sét, valamint építkezési anyagok beszerzését 

Felvilágosítást ad : Ingatlanok vétole éB 
eladásában, azok napi árfolyamának  meg-
állapításában. Irodai órák délután 2—6. 

Városház-utca 24. szám I. emelet. 4 

FIGYELEMREMÉLTÓ 1 
Értesítem a m. t. közönséget hogy 

üzletembe most érkeztek meg a leg-
j o b b m i n ő s é g ű 

Női és férfi  valódi 
GYAPJÚSZÖVETEK 
úgyszintén mosóáruk, jó cosma-
nosl kartonok, d9lmek, zephlrek. 
Jó minőségű szandálok minden nagy-
ságban,- versenyképes á r a k mellett. 
KARÁCSONY 1ÁN0S n6i és férfi-
divat kereskedő Csíkszereda, Főtér. 
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A „Karkor" kereskedelmi ügynökség Cslkssere-
dában a kővetkeaőket ajánlja: 

K Í N Á L A T . 
1 drb valódi Wertheim & Comp gyártmányú 

pénnMkróny No 2-ós. 
1 drb Oreaa-fdle  gyártmányú No 2-ős póns-

aaekrény. 
I drb Angol aoól No 3-as pánoél ssekrény. 
1 drb Bemington Írógép, üzemképes 

8 drb Baénaprós lóerőre. 
N a g y o b b mennyiségben piros fedőoaerép  leg-

jntányosabb árban. 

Elköltözés miatt 8™T>, 
háznál f.  hó 12 én, kedden délután 3 
orakor "bMtorolc, laűacéu3"b © r e n -
d e z é s i t á r e r y a l s , a j t ó l r stb. 
önkéntes árverésen vagy szabad kézból 
eladatnak. 

Egy kovács-segéd 
kerestetik, ki ezen ipar minden ágá-
ban teljes jártassággal bir. Kel 
tóielek megtudhatók Csíkszereda 
Vár utcét 17/c)sz. a. 

É r t e s í t é s . 
Van szerencsém Csikszereda és vidéke 
közönségét érteHiteu , hogy a szobafestő 
és oimfestö  műhelyemet a legmoder 
nebb kivitelben tovább folytatom.  Csik-
szereda, 1921. junius hó 30. Tisztelettel: 

ÜGETI SAMU, SZOBAFESTŐ és CÍMFESTŐ. 

M t á s o i rămâi és námet nyelvre. 
Mindennemű Ügyiratok (kérel-
mek, szerződések, üzleti levdek 
stb.) román vagy njmet nyelvre 
való fordítását  elvállalom. Dél-
előtt a gimnáziumban, délután 
lakásomon vagyok található. — 

â£a.7*ex J á n o s , fógimn.  tanár, 
Tolt UrreDruékl ramio német kltM tolmAca. 

Építkezési anyagok: 
Daraboa égetett mész, samott tégla, 
samott főid,  vasgerendák 5 drb 16 
cmes 2.50 m. 1 drb 20 cones 2.30 m. 
1 drb 24 cmes 4 60 m. 6 drb 24 cinee 

6.00 m. Koezkás Beiánál, Csíkszereda. 

Oficiul  medicului primar de judeţ. 
No 778—1921. pm. 

Hirdetmény. 
Köztudomásra hozom, hogy a Sibiiul (nagy-

szebeni) áilami bábaképző intézetben B a Tirgu-
muresi (marosvásárhelyi) állami kórházba a 
téli bábatanfolyam  f.  évi Bzeptember 1-én kez-
dődik s 10 nőnapig tart. 

Tiz állami ösztöndíj kerül kiosztásra, a 
melyekre folyamodni  lehet f.  évi augusztus25-ig. 

A folyamodvány  a folyamodó  tetszése eze-
rint az emiitett egyik vagy másik intézet igaz-
gatóságához intézendő s a megyei főorvosi 
hivatalhoz nyújtandó be. 

Melléklendők: l-ezör iskolai bizonyítvány, 
hogy legalább 4 elemit végzett. 

2-bZor. Születébi bizonyítvány (anyakönyvi 
kivonat), hogy 20 éven fe>ül  van s a 40 évét 
még nem haladta tul. 

3-Bzor. Hatósági, orvosi, egészségi és teher-
mentesség! bizonyítvány. 

4-szer. Kötelezvény arról, bogy ba sz ösz-
töndíjat megkapja egy általa kijelölt vagy ha-
tóságilag kijelölendő olyan községben 5 évig 
gyakorlatot folytat,  amelyben okleveles bába 
sincs. 

Csíkszereda, 1921. junius 28 án. 
Dr. Élthes Béla. 

p. Medlc sef  de judet. 

cipó és felsórészkészitö  Csiktapíocza. 
Forrás-utca 224. szám. - a 

ICele t i Hí.  szőlőbirtokos, bor-
nagykereskedő oég, Szászsebes 
(S/eben várm.), ajánlja negyedázázad 
óta közkedveltségnek örvendő zamatos 

HEGYI BORAIT. 
Egyik cégtáiuának Keleti Lajosnak 
sok évi argeutiniai tartózkodásáról való 
visszatérése alkalmával újra felveszi 
üzleti tevékenységét. — Waggontóte-
leket a vevő állomásáig kísértet a cég. 
B rraktár GylmssbOkkön Fejér Antalnál 
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Fogak, fogsorok, 
szájpsdlás-nélküliek, sin-fogsorok, 
aranykoronák, aranyhidak, úgyszin-
tén régi arany és kautschuk mun-
: - : kák átdolgozását készitl : - : 

Waczel Ferenc íoitecMns, Csíkszereda 
(dr. Pái üabor ügyvéd házában), i 

Építők és épittetök figyelmébe  1 
Téglavetéshez 1200 emberem és 

2 téglavető gépem 
á'l Sepsiszentgyörgyön bárkinekiendelkezésére. 
Elvállalom egy millióuál sokkal több téglave-
tését is báriuuiy megyében és bármely helyen 
készen pirosra kiégetve, soinml előleg nélkül, 
csak szerződés kell a munka befejézéséig.  9 -1U 
GÁSPÁR MIKLÓS, földbirtokos  KÁLNOK. 

I 
n T B S O S S 

3 FOOOBVOS 

Rend J naponta d. e. 9-12 és d. u. 2—6 óráig 
Osiksaereda, Mikó-utoa 34. saám. ^ 

Alcslkl MOmalom és Villamoimü r.-t. 

H E f l G E R - M Ú p i i l V I A 
Csikszentmártonon 

legmodernebb felszereléssel  a t. kö-
zönség rendelkezésére áll. Gyárt: 
kiváló minőségű finom  szitált lisz-
teket, darát, zsemlekását, korpát, 

takarmánylisztet. 4 -
Vamörletők gabonáját azonnal 

feldolgozza  és kiadja. 

Balánbányán e hó végéig olosón eladó alt-deutaoh 
ebédlő, háló fehér  vaságygyal, éjjeli ssek-
rénnyel, tükörrel, konyhabútor, poroeUán ós 
k jnyhaedénnyeL A bntor Csibszentdomokoa 
állomásra leszálllttatik. — Cim: Singfr  Márkné, 
Baláubánya. 

G A Z D A K , 
Malom- és Géptulajdonosok figyelméből 

d l l e m d - ó s m r a l c t á j r o r L : 
Standard Manilla E k é k : RöA, D6MN, 

D7MN, DBMiN, DloMN. 2-9 
Vetőgepek: 11, 13 és 15 soros „Losoncai 

Drill*, 12, 14 és 16 Boros „Uecord Drill' 
legújabb szerkezet, 2 és 3 tagu boronák 
burgonyakiemelőtestek egyetemes 
ekére szerelhető, burgonyakiBzedőge-
pek, tengeridarálók, szecskavágók. 

Műszaki cikkek: olaj, tawotte, dobsinek, 
géphujtószijjak, gyanta, kátrány fedelle-
•uez, kaszák, kaszafönóköveü,  kasza-
verökészülék, zsákok, ponyva, tömlők, he-
vederek, kékkő auszigi 981/o, gazdasagi 
szekerek, motoros füreazek,motoros 

oséplőkesaletek.j^£.Á."V gyártmány. 

BARTHA Á R P Á P 
Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja Utóda 

S e p s i s z e n t g y ö r g y 
Telefon:  25. Sürgönyeim: BABTHA. 
Minden nagyobb gócponton bizományost kerssek 

. K Q Y Á G S á . Mm O t t * 
Hseg@s£4|& Gelkggeseda 
^ Legjobb beszerzési forrás! 

|j Gyógysserek, kötszerek, gurnmi-
U áruk.vegyszerok.iiköi-e^enoiák, 

illatszerek, fésüáruk,  fény  képé-
iül szeti cs toBlletoikkeír. 2— 

M 
a * 
M 
M 
M 
M 
M * 
M 
M 
M * 

M 
M 
M 
M * 
M 
M 
M 

N a g y m ű s z a k i és m e a ó g a a d a s á g l 
o i k k e k l e r a k a t * ^ 

Fürészgyárak I Hengermalmok I 
Mezőgazdák) 

Schieb gépgyár r. t. ajánl: 
Gatter lapok, csiszoló korongok, gép 
henger, dynamó és nyers olajat, hajtó, 
kötó és varrószijjat, temitó anyagokat, 
reszel: ket és mindenféle  üzemcikk* ket. 
Malmi felszereléseket,  hengerszéket, 
svájci selymet, sikszitát, koptatót stb. 
Továbbá mindenféle  mezőgazdasági fel-
szereléseket u. m : cséplőgépet, kézi 
trlűrt, rostát, ekét, kaszát, darálok, 
b o r o n á k eb szecskavágók síb. stb. 
UJ ós használt gőzgépek, bensin, nyers 

olaj éa ssiyogás motorok. :—: 
F ö l e r a k s t : 

Csikvármegye és környéke ressére 
F l z j J s e l s t e l s . P a r c e l 

Oyergyóaaentmiklös 
Főtér 15. 6Z. a. (Szilágyi-kávéház mellett.) 
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I Í T Ó k & 8 > QaifeMexed&feaa»  a S n e m i M t i ( I l f f i ; 
e t t e & e s l f e e n  a B K Í 

Frissen csapolt világos poharas és palackozott barna sör 
valamint villásreggeli 

a legjutányosabb árban, továbbá jó zamatu küküllömenti 
8 8 F - ^ - T - S O Z ? 8 8 

literenkint 20 Leu árban házhoz vive is a közönség rendelkezésére áll. 
• V Slfosreid.  tol «lláLtdusra alooaadaasolcat. 'VB 

A m. t. közönség pártfogását  kéri, tisztelettel Vasa Géza vendéglős. 

8 

Ceonrat: Dr. VAflü,  gnfeei Hysmalett Vákár iöayvaycsndájibsüa, CzUaunredákaa. 




