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POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP.

A Magyar Szövetség
egy jó félesztdndei küzködés után nehezen tudott megszületni, mert az eléje
gördített mesterséges akadályok nagy
tömegét kellett elhárítani útjából. A
megalakulás mindenütt lélekemelő fenséggel történt meg és azzal a megnyugtató érzéssel, hogy a Romániához szakadt
magyarság végre teljes jogú és méltó szervezethez jutott,
mely ugy politikai, mint gazdasági, kulturális éB társadalmi kérdésekben hatékonyan képviselni tudja.
A román sajtó jelentékeny része természetesen támadta a magyarság szervezkedését, mert nem akarja megadni
a kisebbségnek azt a minimumot sem,
melyet a trianoni békeszerződés részére
biztositott. Vannak azonban tárgyilagos,
komoly hangok a román sajtóban, melyek
ha itt-ott még tévedésben vaunak is,
általában nem nézik ellenszenvvel a
magyarság becsületes törekvését és elhelyezkedését az uj állam kereteiben.
Bizonyosnak tűnik fel, hogy később a
ma még ellenséges rumán sajtó is több
mérsékletet fog tanúsítani a kisebbségek
alapvető kérdéseiben.
Akadt belső ellenség, mely sajtójával a Szövetség szétrobbantására törekedett. A törekvés azonban meddő maradt, mert visszapattant a magyarság
egységes sorfaláról. Ma ez a magyar
sajtó a múlté lett, a hideg részvétlenség megölte. Nem hallgathatjuk el azt
az akciót sem, mely ujabban Kolozsvárt
politikaipárt alakításával kísérletezik, valójában azzal a célzattal, hogy a Szövetség egységét megbontsa. Nőm tudjuk
ugyanis megérteni, hogy miért kell most
politikai párt alakítása a magyarság
részéről, mikor a Magyar Szövetség
politikai szervezet is, mely a magyarságot minden kérdésben korlátlanul kép
viseli és politikai aktivitásra épp oly
alkalmas a parlamentben, mint a parlamenten kívül. A Magyar Szövetség megalakítása éppen ezt a célt Bzolgálja. A
politikai pártok változók és mulandók.
A Szövetség nem változó és mulandó
szervezet, hanem egy állandó képviselete a
magyarságnak, mely
politikai elvekre és meggyőződésekre
való tekintet nélkül összefoglalja a ma
gyarság egyetemét. Ezért nem szabad
most a kezdet kezdetén mellékutakra
tévedni és veszélyeztetni azt az egysé
get, melyet az arra hivatott vezetők oly
nehezen tudtak összehozni.
Megállapíthatjuk, hogy Csikvármegyében senki nem gondol politikai párt

alakítására, mert annak szüks'gét nem
látják. Mikor kimondották a Magyar
Szövetség megalakítását, ezzel megalkották politikai szervezetüket is, mely
őket egy táborba tömörítette. Minden
olyan törekvést, mely ezt az egységet
megbontani akarja, súlyosan elítélünk,
mert aki dobbantani akar, nem jár egyenes utakon.
Nem arról van azó, hogy a magyarság továbbra is paszivitásbau maradjon.
A magyarság a Szövetség megalaki:áaával őppen tftt az elhatározását dokutnen
tálta, hogy a politikai aktivitás terére
lép, ugy amiut lehet. Egyelőre a par
lamenten kivül, később pedig a parlamentben. Kétségtelen, hogy a Síövet
aég aktivitása akár a parlamentben,
akár azonkívül, caak ugy leiiet hatékony
és erőteljes, ha az egész magyarságot
képviseli és különbőz; pártalaidtásokkal nem forgácsolja el erejét.
Ezt jegyezzék meg mindazok, kik
egyéni hiúságból, sértett önérzetből vagy
Isten tudja milyen okokból külön utakat
akarnak követni.

Az „osztályvezető" nr szélhámosságai.
Egy munkásbiztositó pénztári tisztviselő bünlajstroma. — A négy elemi osztályos karrier
vége. — Hleghiusult öngyilkossági kísérlet.
Csíkszereda, aug. 22.
A csíkszeredai munkásbiztositó pénztúr tisztviselője volt a kisküküiiőmegjei, boldogtalvi
szüietes'i D^soTcanu Oktiviau, alig huszonöt
éves fiatal ember, akire a pénztárnál egy osztály vezetését bizták.
A mult héten történt, hogy a pénztárnál
egy rokkant vak katona jelent mag, kinek a
pénztár 1600 leu járulékot utalt ki. Mivel a
rokkant katona csak németül ludott, a pénz
lelvételénél a németül jól tudó Desoreanu tolmácsolt. Alighogy a felvett pénzzel eltávozott,
Ddsoreanu utátna sietett s megmagyarázta
neki, hogy a pénztárnál tévedés történt s neki
csak 600 leu jár. A szegény katona nem tudott
tőle szabadulni és kénytelen volt Desoreanunak
ezer leüt visszaadni. A dologba azonban nem
nyugodott bele. Visszament a pénztárba, jelentkezett Cseh István igazgatónál, ki ügyét megvizsgálván, felvilágosította, hogy neki csakugyan
1600 leu jár és igy a kifiizetés szabályszerűen
történt.
Cseh István igazgató az esetről tudomást
szerezve, miután már addig is szemmel kisérte
Desoreanu gyanús viselkedését, kötelességéhez híven feljelentette Dcsoreanut a rendőrségnél. A rendőrség maga elé idézte Desoreanut,
ki természetesen tagadott és nagy hangon
utasította vissza az ellene emelt vádat. Sőt
még a rendőrséget is fenyegette, ha őt letartóztatni merik. A rendőrség, bár már ekkor
megtehette volna, nem lévén kétségtelen bizonyíték a kezében, Desoreanut elbocsátotta,
holott ekkor már megállapítást nyert, hogy
ugyanazon napon délelőtt DeBoreanu a kicsalt
ezer leüt két tételben a csíkszeredai postahivatalnál utalványozta édesanyja cimére.

Cseh István igazgató azonnal jelentést tett
felettes hatóságnak Desoreanu Oktavián felfüggesztése iránt, választ azonban mai napig
sem kapott. Addig jár azonban a korsó a kútra,
mig eltörik.
Egy rosszul sikerült zsebtolvaj tása csakhamar végzetes lett Desoreanura nézve. Egy
pár nap múlva ugyanis Brassóba kellett mennie.
VéletlenUl a vonaton vele egy szakaszban
utazott Ciurea csikszeredai táblabiró, az agrárbizottság elnöke. A táblabiró végig feküdt a
szakasz egyik oldalán, de nem aludt el. Desoreanu abban a reményben, hogy mélyen alszik,
a táblabiró belsó zsebéből ki akarta emelni
pénztárcáját, de rajta vesztett, mert a táblabiró megragadta kezet, lefülelte s a még Brassóboz közeledő vonaton átadta egy detektivnek
ki letartoztatta.
Amint a vonat megérkezett, a detektív
Desoreanuval elindult az ügyészséghez, bogy ott
hivatalosan átadja foglyát. Útközben felügyelet
mellett bement egy drogueriába, hol marószudat
vásárolt, melyet észrevetenül bevett, öngyilkossági kiserlete azonban nem sikerűit, mert
gyomormosást alkalmaztak s Desoreanu az
ügyészség foglya lett. Az ügyészségnél eleinte
tagadott, de mikor Ciurea táblabiró szemébe
mondotta zsebtolvajlását, megtört és töredelmesen vallott.
Lassanként kiderült, hogy Ciurea táblabiró
nem is csinált rossz fogást, mert az ügyészségnek egy nagyszabású, veszedelmes szélhámossal van dolga.
A kihallgatások során Desoreanu beismerte,
hogy Csíkszeredában ö lopta el Ilyés építész
aranyóráját láncostól, ő lopta meg Salló Pál
cipeszmastert, ugyancsak az ő zsebebe vándorolt principálisnak, Cseh István igazgatónak
az Íróasztalra kúett ezüst cigarettatarcaja.
Beigazolodott az is, hogy a Helhvig-féle
ruhalopásoknak szintén Desoreanu a|j teltesse.
Történt ugyanis, hogy Helhvig Vilmos, a Csikszeredai Atlétikai Klub szimpatikus titkára
egyik footbalmérkőzés után éjjel egy órakor
tert haza. Szokása ellenére elfeledte bezárni
a szobát. Mély álmából reggel ébredt fel,
mikor nagy meglepetésére szobájából a székekről két rend uj ruháját ismeretlen tettes ellopta.
A rendőrség nyomozott, de eredménytelenül.
A tolvaj Desoreanu volt, ki a ruhákat BrasBÓ
ban ötszáz leu potom árért eladta.
Fehér Imre színtársulatának működése alatt
Desoreanu egy csíkszeredai polgári családdal
járt többször színházba. A család a kiváltandó
páholy árát átadta Desoreanunak, ki miudig
udvariasan ajánlkozott a jegy megváltására.
Ezen feladatát ugy oldotta meg, hogy a jegyet
megszerezte, de az árát nem fizette meg, hanem
elköltötte. A család természetesen észrevette,
hogy milyen szélhámossal van dolga.
Megállapítást nyert, hogy Desoreanunak,
az osztályvezető urnák mindössze négy elemi
iskolai végzettsége van. Az érettségi bizonyítványt és más szükséges okmányokat a forradalom idején küiömböző helyeken lopott hivatalos bélyegzőkkel ó maga gyártotta. Ha ki
nem derültek volna szélhámosságai, ki tudja,
hogy milyen fényes karrier várt volna még
reá. Jelenleg a brassói ügyészBég foglya, hol
ellene a bűnvádi eljárás megindult.
Nem bizonyoB, hogy Desoreanunak csak
azok volnának bűnei, amelyeket itt felsoroltunk. Csíkszeredában az utóbbi időben megszámlálhatatlan olyan lopás és betörés töitént,
melyeknek gazdája sohasem akadt.
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— Házasság. Mánya Ferenc főgimn. tanár
e bő 30-án tartja esküvőjét Huber Helén urleánnyal Zernesten.
— Müvésa-estély Csíkszeredában. Kovács Margit a budapesti „m. kir. Operaház"
jeles művésznője, aki f. év tavaszán Deméoy
és társai által megtartott estélyén városunk
jelenvolt közönségét énekszámaival valósággal
magával ragadta, szeptember hó 3 án Csíkszeredában zeneestélyt tart. örülnek, akik egyszer már hallották énekelni a kiváló művésznőt; de sokkal inkább örülhetnek azok, akik
még nem hallották, mert igy ezeknek is alkalmuk lesz a szép müvéBznő felséges énekében
gyönyörködni. Aki az igazi szépet, jót és kellemes szórakozást kedveli, annak ezen estélyről elmaradni nem szabad.
— A zsebtolvaj. Érdekes zsebtolvajlást leplezett le Iuliu Nap gyergyószentmiklósi
Siguranţa főnök. Történt ugyanis, hogy Sachk-r
József fakereskedő és Csont Albert gyergyóhoilói jegyző többek társaságában a gyergyótölgyesi Dobribán-féle vendéglő kerthelyiségében mulattak. Sachternél 22.000 ,lej készpénz voit munkások kifizetésére. Éjfél feié
Sachter észrevette, hogy boros poharába valami kábitószert tettek. Rosszul érezte magát,
miért is Csont különösen feltűnő biztatására
egyik vendégszobában lefeküdt. Reggel észrevette, bogy pénzéből 10.000 lei hiányzik.
Miután éjjel Csont Albert szobájában megfordult, a gyanú mindjárt a jegyzőre irányult. A
nyomozást azonban nagyon megnehezítette a
jegyző tagadása és a bizonyítékok hiánya.
Nemesiu János csíkszeredai Siguranta-fónök
Nap Gyulát bízta meg a már-már pihenőbe
került ügy ujrafelvételével. Nap kiszállt a
helyszínére s mivel neki is nehéz volt a tolvaj
— Házasság. Jakab István kereskedő pén- leleplezése, azt az ajánlatot tette Csontnak,
teken tartotta esküvőjét özv. Jakab Gyulánéval hogy osztozzanak meg a lopott pénzen és az
Csíkszeredán.
ügy elalszik. A meglepett jegyző belement az
— U] tanítónő. Köllő Ilona polg. iskolai üzletbe és az iroda könyvtárából mindjárt
tanitőnőt a szászrégenl lyonnan felállított fele- átadott Napnak 4000 lejt. A leleplezett tolvaj
kezeti polgári iskolához igazgató-tanitónőnek jegyzőt erre Nap Gyula letartóztatta és beismerő vallomása után átadta az ügyességnek.
választották meg.
— J a v í t ó érettségi vizsgálatokra A többi pénzt állítása szerint- egy csendőr
nézve a csíkszeredai gimn. igazgató értesiti bűntársa tette zsebre, ld ellen az eljárás szinaz érdekelteket, hogy szeptember hó l-ig a ten megindult és már letartóztatva van. Csont
kolozsvári róm. kath. főgimn. igazgatóságánál Albert egy perverz természetű ember, ki töbÍrásban jelentkezzenek. Csatolni kell érettségi bek között Polacsek fakereskedőtől is 1000
és arcképes személyazonossági bizonyítványu- lejt lopott el.
kat. A vizsgálat szeptember 12-én és 13 án leaz.
— Internátus. A csíkszeredai polg. leány— Elmaradt a bevonulás. A kolozsvári iskolával kapcsolatos internátusba a jelentkehadkiegészítő parancsnokság a Vl-ik hadtest zések folyamatban vannak. Kívánatos, bogy a
Területi Parancsnokságának 1921. aug. 24-iki vidéki Bzülők gyermekeiket lehetőleg az inter2918. számú rendelete értelmében tudomására nátusba helyezzék el. Bővebb felvilágosítással
hozzA az összes tartalékos tiszteknek, akik a szolgál az igazgatóság.
Cluji Hadkiegészítő Parancsnokságtól összpon— A „Napkelet" legfrissebb (aug 15-ki
tosító rendeletet kaptak, hogy a Vl-ik hadtest
Területi Parancsnokság 1921. augusztus 12-iki száma) különösképpen erdélyi szám. Huszon2867. számú rendelete értelmében nem lesznek három közlemenye közöl tizennégyet erdély iek
öSKpontositva (nem kell bevonulniok). Behívó- irtak, ezzel is kihangsúlyozva azt a törekvést,
parancsukat a Hadkiegészítő Parancsnoksághoz hogy bármennyire is célja az izmos folyóirat1921. augusztus 28-lg vissza kell szolgáltatniok. nak, hogy az elkapcsolt magyar szellemi élet
egészének szolgálatában álljon, elsősorban az
Ltclonescu.
irodalmat kell kitermelnünk. Az uj
— Halálozás. Osváth István tozmási erdélyi
„Napkelet"
szám vezető cikkét, Gelei József,
jegyző és neje Lőrincz Irma másfél éves kis- Apáthy István
tudós munkatársa irta és a
leánya 24-én elhunyt.
cikkben az egyéniség szociális szerepét állapítja
— Gulyás Ferencné zül. Ferencz Ilona 34 meg, felhasználva az élettan tanúságait is.
éves korában f. hó 23-án CsikszenttamáBon Novellákat Pap József, Ligeti Ernő, Kádár,
meghalt.
Imre, és többen írtak. Versekkel Bartalis
— Kézimunka tanfolyam, közbejött na- János, Szentimrei Jenő, Endre Károly, Honthy
gyobb akadályok miatt elmarad az 1921—22-ik Tibor debütáltak. A szász irodalomról Hajek
iskolai évben.
Egon értekezik, nagy érdeklődésre számíthat
— A budapesti magyar bőrbeszer- az erdélyi népművészet problémája, melyről
zésl r.-t. (készbőrbtizpont) ismételten felbivja Dr. Supka Géza és Kós károly vitáznak.
az érdekelteket, hogy a vele szemben esetleg Számos cikk, jegyzet, müforditás tarkítja a
fennálló igazolható követelések 8 napon belül számot, mely közli a regénypályázat eredméannál is inkább közöltessenek a r.-t -ál, mert nyeit ÓB Dr. Diénes László közkedvelt nyugati
elleneBetben a közvetlenül a felszámolás be- Bzemléjét. Az érdekes számra felhívjuk olvafejezése előtt álló r.-t. az ilyen számlákat le- sóink figyelmét.
zárja azzal, hogy a r.-t-al Bzemben az illetők— Értesités. A helybeli róm. kath. elemi
nek követelése nincs.
iskola igazgatósága értesíti a szülőket, bogy a
— Beiratások a osiksseredai köss. tanítások e tanévben is a mult évben működött
polg. leányiskolában. Augusztus 31 én ja- tanerőkkel a főgimnázium épületében lévó
vító-, pót* és felvételi vizsgálatok. Szeptember iskolahelyiségekbbn lesznek. Beiratások pót1-én d. e. 8—12-ig az I. osztály; szeptember lólag és a javitóvizsgálatok szeptember hó 1.,
2 án d. e. 8—12-lg a II. osztály; szeptember 2. és 3-án az iskola h lyiségekben d. e. 9—12 ig,
3-án d. e. 8—12 a III. osztály, d. u. 2—6-ig d. u. 3—5 ig. Veni Sancte és a tanitások mega IV. osztály tanulói iratkoznak be. Szeptember kezdése o-én, hétfőn 9 órakor. Az iskolai köny1-én és 2-án d. u. 2 órától kezdődőleg a magán- vek most vannak nyomtatás alatt s azért a
vizsgálatok tartatnak meg. Beiratásl dij 10 Bzülők további intézkedésig a vallástani könyvek
leu; tandţj ás fentartásl dij félévre 150 leu; kivételével más Iskolai könyveket ne vegyenek.
Óvadék 6 len.
As igazgatóséf.
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__ A tanév k e i d e t e a csikszeredai róm.
S P O R T .
kath. főgimnáziumban a rendes időben lesz.
Cs. A. K.—Gyimes 4.0 (3:0) Szakadó esőben muAugusztus 30-án a két tárgyból és 81-én az tatkozott
be a nemrég alakult Gy. T. K. 21-én. A
egy tárgyból bukott tanulók javító vizsgálata; matsch egyoldalú Cs. A. K. fölénnyel zárult.
•
szeptember 1., 2., 3. napjain a tanulók végleges
beírása; 4-én ünnepélyes Veni Sancte és a
28-én veszi kezdetét az őszi liga bajnokság a
fegyelmi szabályok ismertetése; 5-én osztály- brassói kerületben. Most vasárnap kellett volna Seide jönni, de az összes bajnoki mérkőzérendezés és az órarend kihirdetése; 6-án meg- gesvárnak
seit lemondotta. Igy az első bajnoki mérkőzése a
kezdődik a rendes tanítás.
Cs. A. K.-nak a Hargita S. E. ellen lesz szeptember
Legutóbb az Udvarhelyiek 5:1 verték Cs. A.
— Szinház u t á n mozi. Alig távozott el 4-én.
K-ot s igy a legizgalmasabb látványban lesz a köFehár Imre színtársulata, nyomban működésbe zönségnek
része, az újbóli találkozásnál. A mérkőjött a mozi, melyet a közönség színházba szo- zéseket szövetségi biró vezeti. Győzelem 2 pontot,
kott része is sürün látogat A filmek kifogás- eldöntetlen 1 pontot eredményez. Kérjük a közöna tömeges látogatásra, még eső esetén is, mert
talanok. csupán a világitáa gyenge. A filmeken séget
sokszor döntötte el mérkőzések sorsát a biztató lela magyar szöveg tisztán nem mindig olvas- kesedés.
ható. Ezeken a bajokon könnyű Begiteni.
— Értesítés. A csiksomlyói r. kath. tanítóképző igazgatósága értesíti az intézet növen- Sz. ad. 66—1921.
végrehajtói.
dékeit, hogy a tanítás a rendes időben megÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
kezdődik. Augusztus 31-én éa szeptember 1-én
magánvizsgák, szeptember 2-án javító vizsgáAlulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel közlatok. Szeptember 3. és 6-én beírások, utána hírré teszi, hogy a csikszeredai járásbíróságnak
Veni Saucte a az előadások megkezdese.
1921. évi G. 3152. számú végzése folytán Dr.

3-lk oldal.

Eladó többféle bútorok

és mindenféld l a J c á i e ' b e r a x i d . e z é s .
Cim megtudható a kiadóhivatalban.

Egy jó családból való fiút tanuí- lónak azonnal felveszek, Filó
Károly vegyeskereskedő, Csíkszereda.

líorpcplí asztalos eegéder \ C I COCIN. i c o t . Nánásy Imre asztalosmester, Gyimes-Tarhavas.
1—a
100-1921. szám.

Faeladási hirdetmény.

Tomesti (Csikszenttamás) közbirtokosság
eladja Csikszenttamás községnázánál 1921. évi
szeptember hó 8-án delelőtt 12 órakor
árverésen a Csikvármegye Csikszenttumas községe határában levő Bolj (Tókéspatak) nevü
erdejének mintegy 7*5 kat. hold területén folyó
— Hivatalos órák a postán. A bukaresti pt. Balogh Lajos csikszeredai ügyvéd által képviselt
vezérigazgatóságnak 22861—1921. sz. rendeletével a Balogh Ferenc nyug. ezredes végrehajtató részére, év vágás fejében szállalás vágásként kapott
posta-távirda hivatalok és postaügynökségek rendes végrehajtást szenvedő ellen 1150 leu követelés s lucfenyő faállományát.
szolgálati idejét í. évi augusztus hó 16-tól a követA vágás területe a Balánbánya országúttól
kezőképen szabályozta: a) hétköznapokon: 8—12 és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 2 kilóméter, a CFR. Sandominic (Csikszentdodélután 3 - 6 óráig; a 111. oszt, nem kincstári távir- folytán alperestől lefoglalt és 2300 leura becsült
dával és távbeszélővel nem egyesitett hivatalok na- ingóságokra a csikszeredai járásbíróság 1921. évi mokos) állomásától pedig 12 kiióméter távolban
ponként 6 órát, a IV. oszt. nem kincstári távirda- és G. 315*2. számú végzésével a további eljárás el- van.
távbeszélővel nem egyesitett hivatalok naponként 4
Az eladás tárgyát képező faállomány törórát, végül a postaUgynökségek naponként 2—3 órai rendeltetvén, annak az alap- és telülfoglaltatók kö- zsenkénti bemérés szerint mintegy 1641.28 m*
szolgálatot teljesítenek az ig. által megállapított vetelése erejéig is, amennyiben azok kielégítési
időben; b) vasár- és ünnepnapokon: a kincstári-, az jogot nyertek volna, Csikszentlélek Fitód tízesében nettó lucfenyő haszonfát tartalmaz.
Kikiáltási ár 50550 leu. Bánatpénz a kikiálI., II. és 111. oszt. nem kincstári hivatalok 8—11 leendő megtartása határidőül 1921. évi auguszóráig, a IV. oszt. nem kinostáriak délelőtt 2 órát és
tási
árnak 10°/0-a. Kihasználási időtartama 1 év.
a postaügynökségek délelőtt 1—2 órát az ig. által tus hó 29-ik napjának délelőtt 10 órája
Az
árverési és szerződni feltételek az ermegállapított idúoen. Az utalvány be- és kiűzetés kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt ingók és pedig: dőbirtokos alólirott képviselőjénél, továbbá az
minden hivatalnál (délután 5 óráig) eaiköilendó.
9 terű elsőrendű széna a legtöbbet ígérőnek készállami járási erdőgondnokságnál rendelkezésre
— Versenytárgyalás. A brassói egészség- pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is allanak. Az erdógondnokságnál megtekinthető
ügy műszaki felügyelőség versenytárgyalást elfognak adatni.
a részletes becslesi munkálat is.
hirdet szeptember hó 16-íke határidővel a
Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő
Olyan ájánlatok, melyek az árverési és Bzercsíkszeredai közkórház épületein végzendő ki- ingóságok vételárából a végrehajtató követelését
ződési
feltetelektói eltérnek, vagy bánatpénzzel
bővítés munkákra. Felvilágosításokat ad ne- megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben
vezett felügyelőség, Brassó Kut utca 33-b, va- részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna ellátva nincsenek, figyelembe nem vétetnek;
lamint a fenti kórház gondnoksága Csíkszere- és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, utóajánlatok el nem fogadtatnak.
írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés
dában. A vonatkozó műszaki müveietek mindkét hogy elsőbbségi jelentéseiket , az árverés megkezhelyen megtekinthetők.
déséig alulirt kiküldöttnél kasban beadni, vagy megkezdése előtt az árverezd bizottság elnö— Köszönetnyilvánítás. A CBikáomlyói pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kénei nyújtandók be. — A megajánlott összeg
ifjúság által f. évi augusztus 20-án sikeresen különben csak a vételár fölöslegére tognak utaltatni. számokkal éa betűkkel is kiirandó s az ajánlatban kifejezendő az, hogy ajánlattevő az ármegtartatott táncmulatságot, mely alkalommal
Kelt Csíkszeredában, 1921. évi angusztus hó 11-ik verési éa Bzerződési feltételeket teljesen ismeri
felüífizettek: Lukács Ferenc 30 leüt, Domokos
MOLNÁR SÁNDOR,
és magát azoknak aláveti.
Jakab 20 lent, Gái JózBef 10 leüt; Sándor napjan.
bírósági végrehajtó.
Csikszenttamás, 1921. évi augusztus 15-én.
Veronka, LajoB Juliska, Gegő Regina, Vizi Róza,
Ladó Róza, Csorba Erzsike, Kristóf János,
Ádám
Antal,
Ágoston András,
REGATUL ROMANIA.
Váncsa Balázs, Qere Bela 5—5 leut. Fogadják
kb. elnök.
kb. jegyző.
SUBPREFECTUL JUDEŢULUI CIUC.
a rendezőség hálás köszönetét
— A legújabb Pásztortűz legfrissebb Nr. 5334-1921.
egy Seifert-féle
száma meglepően gazdag tartalommal látott
jó karban lévő
napvilágot Kosutány Ignátz A Habsburgokról
irt érdekes tanulmányt. Balogh Endre, Kovács
Csikvármegye alólirott Subprefectje CsikLászló és Pálos István eleven hangú novellák- vármegye hivatala és tisztviselői 1921—22. évi
Értekezhetni Zimmerman Adolf
kal szerepelnek. Berde Mária, Farnos Dezső, faszükségletének biztosítása céljából árlejtést szeszgyárosnál, Csíkszeredában.
:—:
lnta Zoltán és Gyarmathy Ferenc tollából hirdet s felhivja mindazokat, akik a szállítást
verseket, Aprily Lajostól pedig Liliencron for- elvállalni óhajtják, hogy eziránti írásbeli zárt- A „Merkúr" kereskedelmi ügynökség Csíkszeredítást közöl a lap. Mannsberg Arvéd, Biró ajánlataikat legkésőbb 1921. évi szeptember
dában a következőket ajánlja:
Vencel és Walter Gyula cikkekkel, Papp 10-ig a vármegye Subprefectjéhez nyújtsák be.
KÍNÁLAT.
Mózes pedig remény folytatással Bzerepel. A
összes szükséglet: A vármegye hivatala 1 drb valódi Wertheim & Comp gyártmányú
tartalmas megjegyzések rovatában Uzoni Mária, részére egyszázhetven öl. A tisztviselők részére
pénzszekrény No 2-ös.
Borbély Gyuls, Reményik Sándor, MannBberg 168 öl elBŐrendü minőségű bükk tűzifa.
1 d r b Wiese-fóle gyártmányú No 2-őa pénzArvéd, Balogh Árthur és Walter Gyula közleszekrény.
Részletes feltételek a hivatalos órák alatt
ményei taláthatók.
1 drb Angol aeól No 3-as pánoél aaekrény.
a vármegye Subprefectjénél megtudhatók.
1 d r b Bemington írógép, üzemképes
Mercurea-Ciuc, la 18 August 1921.
— láegeapémae&et aranyban

Hirdetmény.

Otetea m. p ,

vagy bankjegyekben vesz. .Átutalásokat a világ bármely piacára
napi árfolyamon elfogad. Betéteket felmondás nélkül kamatoztat.
Kölcsönöket kedvező kamat mellett ad az Agrár Takarékpénztár
Részvénytársaság c s i k s z e r e d a i
fiókja.
6-5

p. subprefect, primnotar.

Szerkesztői üzenetek.

Érdeklődőnek. A kérdéses fiatalember városunk
közkedvelt humoristája, kinek még a nove is—vig.
Kitűnő érzéke van az élet humoros oldalai iránt, de
egyúttal praktikus érzékű fiu la. Kinek jutott volna
eszébe — kívüle, hogy egész ruhatárát a „Monkásbiztositó"-nál biztosítsa!
Ebesfalvinak. Illetékes helyen utánna néztünk
a dolognak é.y sajnálattal értesitjük, hogy az ebadót
le kell űzetni. Bizony mi ls tul magasnak találjuk
egy vadászkutyáért a 180 lej ebadót, de vigasztalására szolgáljon, hogy őseink még a múfogakért is
fizettek adót, amely elég tetemes lehetett, legalább
u r a enged következtetni es a régi nóta:M „Jaj de
magas, jaj de magoz ez a vendégfog—adó l

I

ladó

2 drb ssénaprós lóerőre.
Nagyobb mennyiségben piros fedőeserép
jutányosabb árban.

Tanitó urak figyelmébe!
A folyó i s k o l a i t a n é v r e szükséges
Felvételi-,
előmeneteli-mulasztási-,
látogatási- és haladási-naplók
már elkészültek és kaphatók
Vákár könyvkereskedésében, Csíkszereda.

leg-

A hölgyközönség figyelmébe!

Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság

Tisztelettel értesítjük a hölgyközönséget, hogy szeptember hó 10-én Gimnázlum-ut 44. sz a. egy egészen

®®®®®®® á r u o s z t á l y a . ®®®®®®©

UJ NŐI-RUHA SZALONT

Az Erdélyi B o r t e r m e l ő k Szövetkezete helyi fióktelepének
v e z e t é s é t á t v é v e , érteBitjuk a t. vevóközönséget, hogy

nyitottunk, ahol fiünden igényeknek megfelelőrohá-.
kat készítünk a legméltányosabb árakon. CoBtümök,
alkalmi, estélyi és háziruhákat bármilyen kivitelben,
Össi és téli kabátokat, további saison újdonságokat

1-8

T É L I

elsőrangú uradalmi fajborok,
zamatos asztali borok és 88 89
kiváló minőségű palack borok

Z A L A P 0 3 C B A N

N6k és kislányok részére készitflnk iskolai kabátokat,
ruhákat és kötényeket is. A legújabb divat lapok
állandóan állanak a próba-szalon rendelkezésére. —
Tiszteletteljesen:

35 3üta.

r.QTir T L A P O K

4-Ik oldal.

a DIVAT SZALON.

fióktelep-unkön

rendelkezésre.

• TB&BS6 S á K l O i lt> {

Boraiuk fajtisztaságáért és kitűnő minőségéért szavatoluak.
Kölcsönhordókat a legjutányosabb áron adunk.

RendJ naponta d.e. 9-12 és d. u . 2 - 6 óráig ^

Csíkszeredai Takarékpénztár R. T. Áruosztálya.

-

I

FOGOBVOS

|

Csikszereda, Mikó-utca 34. szám

9
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FELVESZEK

5I3Í3

Bucureşti (Hntter)-kávéház és étterem,Csikszereda.

4 gimnáziumot, vagy középiskolát végzett fiút t a n u l ó n a k , teljes
ellátássa!, vagy megállapodás szerint.

"

Alcslki Mümalom és Villamosmü r.-t.

HEflGElMBÖpiiP

Csikszentmártonon
legmodernebb felszereléssel a t. közönség rendelkezésére áll. Gyárt:
kiváló minőségű finom szitált liszteket, darát, zsemlekását, korpát,
tskarmánylisztet.
11Vámörletők gabonaját azonnal
feldolgozza és kiadja.

8
1

o
o
o
o
o
o

Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy dacára a nagy nehézsegeknek, sikerült
mégis az e l s ó k o l o z s v á r i z e n e k a r t
szerződtetnem; ennek hirneve közismert lévén, a t.
látogatók iz ésére súlyt fektetve, becses tudomására
ho/om, bogy nevezett n é p z e n e k a r 1 9 2 1 .
é v i s z e p t e m b e r H ó 2-tól
estéli
G óráitól eg-ész 2 ó r a éjfél -utánighelyiségemben fogja a t. közönséget szórakoztatni.
K-ük-üllómenti jó z a m a t u .
b o r o k
és k i t ű n ő
k o s y h a .
B. látogatásra számítva, maradok kiváló tisztelettel

Jakab István, divatkereskedo.

Halló!
o
o
o
o
o
o

VASS GÉZA, VENDEGLOS.

•

iănaasnBfiBi5niBiasiiBi5Bsi

^^ |

•

liaasiiBiásiíBiaai pjFii^fpp.giirBiFiisi
íaiasii

iBiMiBirâaăairâ
valódi cseh áru (soliu), minden nagvsagban k a p h a t ó a Barbat Octavian
cégnél (volt Szántó-féle szeszraktár.)
Eladás csakis viszonteladók részére, a
legolcsóbb napi árban.
3—3

Az Első Csikszeredai Faáru Bútorgyár és
Kereskedelmi Vállalat R. T. Csikszereda
•

••
Fehér bőr- és vászoncipőihez és
keztyüihez csak ^ P a t y o l a t "
illatos fehérítőt használjon I
•^5— Békeminőség! Nem árt semmilyen anyagnak I Vigyázzunk a névre !

Í

®
®
®
©

Waczel Ferenc fogtecMlus, Csikszereda 1
(dr. Pál Gábor ügyvéd házában).

I @ T á © l

Magánosok

R a k t á r n n
n a M a i U I I

Fogak, fogsorok, ®
szájpadlás-nélküliek, sin-fogsorok,
aranykoronák, aranyhidak, ugyszintén régi arany és kautschuk munkák átdolgozását készíti . —

P | w ó | | o | • bútoroknak, üzletberendezéseknek éa egyéb fa
u i v a i i a i . SZakmához tartozó megrendeléseknek előállítását.

i!K

^'^"^.ÍSS;:

t a r t * szekrényeket, asztalokat és székeket
i a f l . fenyőfából, egyszerű és festetlen állapotban.

Termény osztály:
Székács-féle vetőbúza.
Petkusi rozs.
Rézgálic kis és nagy tételben.
Géposztály:
Ekék, boronák és vetőgépek.
Műszaki osztály:
Olaj, tavotte, szij és gyanta.

á.

Legjobb beszerzési forrás!
Gyógyszerek, kötszerek, gummiáruk, vegyszerek,liköreszenoiák,
Illatszerek, fÓBÜáruk, fényképészeti éa toalletoikkek.
9—

Cenzurat: Dr. VASÚ, prefoct.

Székely Gazdák Szövetkezete Fiókja utóda
Sepsiszentgyörgy.
Sürgönyeim: Bartha.

Telefon 25.

Kvsíastett Vákár köByvBycnidájáhjw, í!silawer?ási»a».

