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Hirdetési dijak a legolOBÓbban Hámittatoak

= A székely kérdésről és egyebekről.
E cim alatt Paál Árpád dr., a Keleti Újság és
és Napkelet főszerkesztője Színi Lajosnak, a
gyergyószentmikiŐ3Í Székely Szó szerkesztőjének abban a hitben, hogy a Székely Szó megszűnt, a C'iki Lapokban válaszolt. A vita személyes része ránk nem tartozik, netáni félreértések elkerülése cóljábői azonban nyomatékosan hangsúlyoznunk k^il, hogy bármily
tiszteletreméltó lehet is Paál Árpád dr. felfogása a székely autonómiát, illetve ennek megvalósítását célzó indítványát iilstőleg, a magunk eredeti felfogása semmit sem változott.
A székely ós magyar egy volt mindig és egy
kell legyen fokozottabb mértékben a jövőben
is. Nemcsak a Magyar Szövetség központja,
hanem legfőképpen a székely kiküldőitek egyértelműen többször kifejezést adtak anuak,
hegy a Szövetség a magyar autonómiáért
küzd, mely a szövetségi programm első és
legfontosabb pontja. Nem azt kell keresnünk,
ami elválaszt, hanem azt, ami összetart. A
magyar autonómiáért folyó küzdelem két
millió magyar nevében foly és a törvénybe
iktatott gyulafehérvári határozatokra támaszkodik. Nem lehet külön magyar és külön székely autonómiáról beszélni, mikor egy a nyelvünk, fajunk és kulturánk. Ha a kunok nem
különböztetik meg magukat, mi sem tehetjük
azt. Egy tojást nem lehet kettévágni, mert
abból nem lesz. egy soha. A politikában pedig
csak ugy érhetjük el kitűzött célunkat, ha
törhetetlen kitartással egészben akarjuk megvalósítani programmunkat s már előre nem
alkuszunk belőle semmit. Ugy tudjuk, hogy ez
a Magyar Szövetség s annak kebelében külön
a székely kiküldöttek felfogása és ez a miénk is.
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Mfimays.
Csíkszereda október 13.

Valamikor régen, a háború előtt Szopos
Domokosnak volt egy kifogástalan gőzfürdője,
mely városunk közönségének nem nagy dicsőségére az idők viszontagságai folytán csendesen kimúlt.
Árról körülbelül felesleges eszmét cserélnünk, bogy vájjon kell-e és közegészségügyi
szempontból szükséges-e egy vármegye székhelyén meleg fürdő I ? Nyáron még hála Isteniek megvagyunk, mert a cBikezeredai és zsögödl fürdők minden igényt és szükségletet
kielégítenek. De mit csináljunk télen vízvezeték és fürdőszobák né'küii varosunkban I?
Pásztory István, Zsögödflirdő régebbi tulajdonosa felismerve a szüke^gifttet, Németországból rendelt kádakkal kifogástalan nyári-teli
meleg fürdőket rendezett be Zsögiidön, melyeket nagy költséggel és fáradsággal a fürdő
jelenlegi tulajdonosa, Zerbes György is állandóan üzembe tartott. Ha a meleg fürdőket nem
látogatták volna, bizonyára nem tartotta volna
üzemben.
Ekkor jutott őszébe a hatóságnak a maximálás. Bizonyára azért, mert már régen vége
van a háborúnak s meg sere tudnánk élni
maximálás nélküli? Sumraa summarum a f«lcsifci járás fépgo!g?hirája ogv fürdés árát 5
lejben megállapította, a tulajdonos pedig azt
gondolta, hogy ,:okkí»l jobban jön ki, ha beszünteti közérdokü üzemét.
Ma az a helyzet, bogy cap-nap után jönnek
hozzánk panaszra, u'cri Ziö^ödfürdol bezárták
és nem lehet fürdeni. Hozzáteszik, hogy miképpen képzeli a hátság el az ót lejes me'egfürdót, mikor a tűzifa drága s ha egy cső
megreped, sok százszor öt lej kell, amiért
megesináiják.

Meg vagyunk győződve, hogy Sorbán főszolgabíró flgy 'Q!7ibe veszi a közc'n?^ panaszát s jevó fcéten sem kell csaiódot-tm visszatérnie Zeögödfürdóről.
(s. a.)

Levél Nagyváradról.
A Jelen kor Futó Páljai.

1921. VIII. 14.

Kedves jó Szerkesztőm!
Engedjen meg, bogy annyit fárasztom. Mikor Bókkal foiitosabb közérdekről lenne szó:
hogy a Bomlyai barátok fotogénnel fognak-e
a télen vakoskodni, vagy a villanyfény árözönében foglalkozhatnak-e csendesen, akkor én
lefoglalom idejét, hogy az én csacskaságaim
elolvassa. Ne sokat törje a főjét: vagy adja
át a szedőnek, ennek a szellemi kohónak, hogy
végezzen vele, vagy a kandeló tüzének, h"gy
vesse fel a tüz lángja. Előre bejelentem, hogy
még egyszer fogok levelet Imi Várad környékéről, mert már észlelem, hogy untatom az
olvasót ós szerkesztőt.
Fáj az olvasó táborból sokaknak az igazság
s sem szeretik, ba a társadalom elevenjére
taposom. A tyúkszem nemcsak szépséghiba,
de fájdalmas betegség. Ki kell vágni, éyeíui.
bogy ce Bsjoíjon. Az operáció Linos, do szükséges, h&szaos. E'.ejét vésésük a hosszantartó
szenvedéseknek. Az igazság rn' graorjdása is
operáció, a társadalom vad kinövéseit van hivatva kivágni, hogy legyon a test ép, egészséges
s ne csupa vfcdhut;.
Egyik forró augusztusi napon sikerült nekem
ls Kolozsváron tul jutni. Mert én is azt tartottam, mint az az egyszeri gyerek, hogy faluja
határán tul nincs már semmi. De keiiemesen
csalódtam. Villanyossal a város főterére értem.
Valami különös szellő csapta meg álmos arcomat. A nagy, komor épületek csak ugy sugá-
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— l&egeagé&Beket aranyban
rozták ki magukból a meleget. Hatalmas székesegyháza, püspöki palotája, hoaszu kanonoksora vagy bankjegyekben vesz és elad.
jólesóleg hatnak kultura után sóvárgó lelkünkre. /vtutalasokat a világ bármely piaSzép parkjai, melyek Széchenyi Miklós gróf cara napi árfolyamon elfogad.
jólelkét ls ujabban dicsérik, kellemes üdülő- Heteteket felmondás nélkül kahelyet, árnyas sétányt nyújtanak a tikkadó
városiaknak. Nagy muzeuma, melyet Karácsony matoztat. Kölcsönöket kedvező
János c. püspök, a hires historikus pár hó- kamat mellett ad az Agrar Tanappal ezelőit nyitott meg, szép dekórumként karekpénztar Reszvenytarsasag
szolgál az egyik sétatérnek. Valóságos háttér, csikszeredai
fiókja.
1-5
a Bzinpadon elő kulissza. Katholikus köre, mely
— A járvány A városunkban fellépett vörheny
tágaB térségével közünnepelyekre alkalmas, és roncsoló toroklob még nein szűnt meg, de remény
párját ritkítja egész Erdélyben. Közintózetei : van rá, hogy tovább nem terjed. Jelenleg harmincegy
iskolák, hivatalok, kórházak, — még külön beteg van orvosi gyogykezeles alatt. A betegség túlrészben enyhe lefolyású.
gyermekkórház is van — szociális érzésről nyomó
— Tovább foly a széna rekvirálás. Már hlrlll
szólnak. Valamikor a kapucinosok voltak a adtuk, hogy a csendőrség több községben csendőrei
város Bzivéhen, most főleg a vasúti állomáB utján szenat rekvirál s annak mázsáját a 80—90 lej
iorgaltni árral szemben — ha tetszik, ha nem —
felé lendüit nagy fejlődesnek.
Í15-45 lejjel lizeti. Felhívjuk Vasú Sándor prefektut
Fóltizenkettőkor megelevenednek az utcák. ur figyelmét erre a törvénytelenségre, hogy végre
Hangos lesz a korzó. Katonatisztek s a millio- lásauuk egy olyan intézkedest, mely a gazdaközönmos civil gárdacáapat felvonulásának ideje ez. séget megnyugtatja.
— Halalozás. Pototzky Péter kereskedő 79 évet
Néhány nő egész vagyont ér, nem a tudása s korában
í. hó 12-án meghalt. Elhunyt tipikus alakja
műveltsége, oh nem, hanem finom uszálya s volt a régi,
szolgálatkész, becsületes kereskedőnek,
drága nyakravaló ékszerei. A szegény tiszt- ki megbízhatóságával közkedveltségnek örvendett
viselő családok nem mutatkoznak, ők elrej- Magas kora miatt már régen ielhagyott üzletével a
tőznek, hogy ne lássák mások rongyaikat, ök csendrs visszavonultságban élt. Ualálat neje és leáuya
férj. Pototzky Pálué, valamint veje Pototzky Pal,
koldusok. Ne ezégyeljétek testvéreim maga- gyermekei
és kiterjedt rokonság gyászolja. Halain
tokat, régi, foszladós a ruha, azért szeretünk, hírére a Kereskedő Kör gyaszlobogót lü/.ott ki. Tebecsülünk titeket, mert brokát a szivetek, gvó- metése igeu nagy részvét mellett ment vegbe.
— A csiaszentkiráiyi papvalasztas. A Hossza
mánt a lelketek. Ti vagytok a társadalom
apát, csíiszentkráiyi piebanos és kászonrokkantjai. Az^rt szemünk fényei vagytok, Ferenc
alcsiki főesperes hnlalavai megüresedett plebanusi
szegény, éhező nemzet napszámosok. Ti nem- állasra az eidulyi püspök októüer 15-iki hutáridóvcl
csak verejtéket, munkát adtatok értüuk. d- kihirdette a pályázatot. Éit>sUlesünk szerint a pályáfeláldoztatok jólít<Heket, existentiátokat. Mint zat már eduig is igen nagy sikert ertel, mert a csikpapság s/.auios értnk'es tagja adta be pályáama jó spár-ai háromszáz megtettetek luindnz! megyei
zatát. Eziaeig pályáztak Féteiíly Lőrinc dr.gyergyóvitézül, mit megkövetelt tőletek a haza 1 E/^rt csomululvi, Bartna Ferenc kasz.>nujlalui, Biro Feri-no
csillant meg szememben a fájó, égő könny, niudefalvi, György (iábur menusagi, Molnár Imro
mert rátok gondoltam testvéreim. Menekültem szentleluki es Barabás kápoluáslaiui plébánosok. A
ki a tömegből, bogy ne lássa senki, „hogy választást október hó 2-ik íeieben kellene megtartani,
do ez ínég n^ui bizonyos, mert értesülésünk szerint
«írni kénytelen" vagyok, még kicsúfolják leg- előbb
a kepe végleges rendezéso vár megoldásra.
szentebb erze'mt'ime.. Mikor ezek „az ingó
— Az JüstOiiiuzyak re&taurucioja. A kolozsvári
mozgó értékek" szemem elé kerültek, az égő Ellenzék irja: Alegis Van falum a világon. A gnlantsebek jobban sajogni kezdettek. Most mit szól- hai Esterha<.y-csalad, amely már a hauoru e.ott a
pazarlasok kö vetkeztében, később pedig a háború és
nak ebhez az élő lelkiismeretek, ha még nem loriadalom
következtében a tönk szélere jutott, az
szunnyadoznak.
utóbbi időkben vagyoni helyzetének régi lényei<ea

Körösi Lajos.

„Mercur" kereskedelmi ügynökség, Csikszereda
ELAD:

jelent meg újra. — Esterházy herceg düledező ősi
kastélyát pazar fénnyel kirenováiiatta. A szomszédok
Bokát törtek a lejüket a vagyoni fellendülés titkán.
Most azonban kipattant az uj vagyon eredete. Vau
a családnak egy hölgy tagja, Esterházy Miklós herceg cs. és kir. kamarás, titkos tanácsos és táborszernagy legidősebb leánya, Esterházy Mária kerceguó a
forittduluui idejében azzal keltett feltűnést, hogy elszökött a férje sotfórjével s feleségül luent hozzá. —
Akkor bizonyos sajnálattal állapították ineg, bogy
a hercegnő Kielé indul a lejtón. — 8 bizonyara ncin
számítottak arra, hogy cz a lejtő fogia visszaadni a
hercegi család lényét. Marietta hercegnő ugyanis rövid idő előtt érkezett vissza Délauierikubol, ahol
koronaértékre átszámítva, óriási vagyont laucolt magának össze a brettlin. A ínonarcliislák, akik azt hitték, hegy Károly exkirály segíti régi hívét, szegényebbek lettek egy illúzióval, Esterházy heiccg pedig gazdagabb egy vagyonnal. Mégis van laiuiu a
világon Valaha uz Esterházy hercegek tánco>nokre
pazarolták el nabobi vagyonukat s most egy táncosnő
révén szerzik vissza.
— Megnyilt Csehszlovákiával a osomagforgalom. A buuaie>ti vezerigazgatósúguak folyó ho 4-en
kelt 54667—1921. számú körrendeletére a kolozsvári
pt. iguzgaióság 34951—1921. számú rendelete, liogy
Csehszlovákiába folyó ho 15-ét.ől felvehetők 10 kg.
súlyig értékes csomagok és éitéknélkulick, amelyekert
a posta teljes szavatosságot vállal. A Csehszlovákiába
felvett csomagok uulydija, az első kg.-ért 7 lej, 8
minden további kfj. vagy töredékért 5 kg.-ig 2 lej,
5—6 kg.-ig 22 lej es 6—10 kg.-ig ismét minden kg.
vagy töredáio 2 lej.
— A magyar nyelv fegyelmi vótsóg. Mnrosvásárhelyről az Erdélyi Figyelő irja: A helyi Curte
do Apel elnökéhez miniszteri rendelet érkezett, amelyben felh'.vatik az elnök annak tudomásul vételére,
hogy a bíróságok a magyar nyelvet, mint tör.i : nykezesi és tárgyalási nyelvet többé nem használhatják s az ez ellen vétók súlyos fegyelmi vétséget
követnek el. Egyhen lolhivatik az e l ü ö h o g y folyó
évi december hó 14-ig közölje azon bírák névsorát,
akik most is a magyar nyelvet használják.

10000 drb 30-15—6 cm. válogatott I-a téglát 4500
Lejért.
1 darab angol gyártmánya acél páncél pénzszekrényt Nr. 3,
1 drb bécsi gyártmánya pénzszekrényt No. 3,
2 drb bécsi Wnrtheiin gyártm. pénzszekrényt Nr. 2,
1 hálószoba berendezést (komplett'.),
1 nagy széles le6tett ruhaszekrényt,
1 pulituros egy ajtós rnhaszekrényt,
1 széles szövettel behúzott díványt,
1 palitnros dióla szalon asztalt,
1 iestett bosszú asztalt,
1 női Íróasztalt,
1 Schöberl-ágy, plüs huzattal,
1 divány szövet huzattal,
1 könyv állvány,
3 bőrszék egyenes háttal,
6 tonet'szék, Hockerli (szövet),
1 drb Pianino I-a,
1 Hrb knnyhakredenc,
1 drb kerek konyhaasztalt,
I Emelőgép (Flaschenzug), 1 komplett Szalon garn.
2000 drb nyeles cirokseprő három kötéses, darabonkint 5 Lej,
1 faragott, uranyozott nagy szalon tükör.
2 drb lolytonégő kályha,
I Antic szalon garnitura,
— Megnyilt a Magyar Szövetség népirodája
1 jóhangu Planiuó,
A Magyar Szövotség központi vezetösege tudomására
1 Natíonál kézi pénztár.
hozza a magyar közönségnek, hogy népirodáját megszervezte. Az iroda működését folyó hó 10-én, hétfőn
kezdte meg, Str. Baba Nóvák (Bethleu-u:ca) 3. szám
I emeleti helyiségében. A népiroda közügyekben a
— Heti piao. A szerdal heti vásáron általában Szövetség uiiuden tagjának (tehát minden magyar
magas árak domináltak. Zöldség nom volt sok, csu- nyelvű tornán állampolgárnak), magánügyekben minpán gyümölcs volt bőségesen. A hagyma nagyon den szegénysorsu tagjainak díjtalan tanáccsal, útbadrága, koszorúját 8—9 lejért adták. Burgonya 7—8 igazítással rendelkezésre áll minden hétköznapon d.
le-, borsó 4'j lej, lencse 50—60, buza 45—50 fej, rozs e. 11 — 1 óra között.
40 lej, árpa 28-30 lej, zab 17^-18 lej, mult évi ku— Holdfogyatkozás. Október hó 16 ácak
korica 45 lej volt 20 literes vékánként Itt említjük
ineg, hogy városunkb* elegendő liszt érkezett cs még éjjelén holdfogyatkozás lesz, mely az ege?z
több vaggon van útban. Kenyérliszt 3 80, főzőliszt orazág területén latható lesz. Esti 10 órakor
480 éa nullás ltut 5.60 lej kilogrammonként.

KÜLÖNFÉLÉK.

fog kezdődni és éjjel 1 órakor er véget.
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— Lord Newton Magyarországról. Lord Newton nyilatkozott a budapesti sajtónak. Kijelentette, Azt még a laikus közönség is jól tudja, hogy
hogy Magyarország ma már nem áll egyedül. Bará- az újságokban megjelent közleményekért, nem
tainak szama Angliáhan egyre növekszik, akik tettek- a szedő, hanem a szerkesztő felelős. A hivata- Ifj. Miczi Miska és zenekara
kel készek exponálni magukat az igazságért. Nevet- os lap mostani rendelete egészen uj ioeevaminden este 8 órától kezdődóleg
séges és a kegyetlenségnek legnagyobb Inka azt ki- korlatot vezet be arra a bevált mintára, amiéjféli 2 óráig a
vinni, liogy Magyarország még jóvátételt ls fizessen
akkor, amikor eltekintve megcsonkításától, a háború kór egyszer baj történt a családi szentélvben
befejezése után a bolsevizmus és a román megszál- és a történtek kireparálása céljából a divánvtlás mérhetetlenül legyengítették. Magyarország terü- dobták kl.
HANGVERSENYEZ,
leti vesztesége ará«ylag sokkal nagyobb, mint az
antant bármelyik volt ellenségéé. Ami tőle telik —
hol jó zamatu küküllőmeuti asztali
~ 0»®dit oseréltünk. Szánthó Károly blkfalvl
jelentette kl — mindent megtosz Magyarország ér- jegyző
Székely
borokról valamint Ízletes ételekről
t t r haze Ebért
e
m eAndrás
g e l e szerkesztésében,
d Szébe
.^ .
/ T, , ; , ?
' y Hírekben hosszabb
dekében.
cikket irt! „Jövő feladatunk" elmen.
Vass Géza vendéglős gondoskodik.
— Anna sodrában. Erdély világhíres büszkeCikkét a következő megállapítással fejezi bo:
légei, a Bólyaiak adták az inspirációt Tabéry GézáSzolid árakl
Pontos kiszolgálási
.
.
.
„Ml
csak
gazdát
cseréltünk
azzal
a
különbnak ehhez a színes, markáns novellájához, mely az
séggel, hogy eddig tulajdonképpen Bécsből, most Egy liter asztali bor házhoz vive 14 lej.
október 15-iki „Napktlot" szám egyik ékessége lesz.
4—
pedig mar Bukarestből kormányoznak. Nem szabad
Kívüle Nyíró József székely tárgyú novelláját kell
elfelodnünk a „klopii" parancsot s még azt, hogy
klemulnünk, melynek szerzöjo különös műfaj meghaMagyarország mindig csak azt a táncot járta, amit
tározást ad: „Átkozódó levélnek" nevezi. A KolozsAusztria muzsikált.
várról Budapestre szakkdt Kuncz Aladár s a kassal
Mi, mint Nagyrománia hü és minden hátsógon- Egy drb 10 hónapos lincolnshirei
tlárai Sándor szerepelnek még érdekes novellákkal,
dolat
nélküli állampolgárai boldogulásunkat, szebb
faj kan eladó. Cim a kiadóban.
Szabó Lőrinc Budapestről küldött tiuom fordított
és boldogabb jövőnket fogjuk feltalálhatni az ősi
francia verseket. Ezeken kivül a Balázs regény folySzékelyföldön "
tatasa, számos vers, értekezés és aktuális jegyzet
Igaza van jegyző orl
egészíti ki a kiválóan tartalmas számot, mely Ertlély• V®E®SS
©Se
Bzertu a legnagyobb érdeklődést fogja kelteni.
Ş
FOaOBVOS
— Mehessek figyelmébe. A méhtenyész-

Bucureşti kávéházban

t

tők részere kiosztandó cukorra a jelentkezéseket a Gazdasági Egyesület folyó hó 18-ig
meg elfogadja.
— Egy hires kártyás halála. A marosvásárhelyi Erdélyi Figyelő irja: Városunk, sőt
pgesz Erdély tarsudalmában közismert alük
volt a babom előtti és utáni első időkben
Novak Jauos ügyvédjelölt, aki professionista
kártyás hireben állolt. Ebbeli pá'yáj U a kártyásoktól hires. gyirgyói örmények között
kezdie s valahol a csiki havatok alján ringott
bölcsője is. A háború előtt elvette nebai dr.
Síendrey Gábor marosvásárhelyi ügyvéd kisebbik leányát, akitől egy jóreményü fiJ született.
Felesege már korábban meghalt s most érkezik
a bir, bogy Nóváknak, aki az ideges életnek
régóta emberroncsa, Budapesten a napokban
a halál kiütötte kezéből a kártyát. Egyetlen
kis fiának bárom millió koronát hagyott bátra.
Ez is elog a mai értekmérés szerint ugy három
cbeminde-fér bank tétnek I
— A magassági világrekord. Budspestról jelentik: Az Est mai számaban közli John
ilcxredi, amerikai repülő, nyilatkozatai arról
a repülésről, nullyel a magassági világrekordot
megjavitotta. Az aviatikus, aki egyébként az
ameiikai hadsereg hadnagya, az chiói DaytonFieiden repült az ég fele és izgalmasan érdekei; utjárói a következőket mondotta egy amerikai újságírónak: 30.000 láb magasságban
még eleg jól éreztem magamat, a hideg ellen
viiiamos fütésü ruhám védett, bőséges oxigéntöra'óim elég levegői adtak a 1'-' gzébhez.
39.000 lábnál már a leţreg.0 megfagyott az
oxi^encsövekben. Mikor 8 mértfö do i ciagasBagra ertem, — 13 kin. — készülékem teljeBen csődöt mondott. A gép ingadozni kezdett
a ritka levegőben, a szárnyak nem tudtak
megkapaszkodni. Még ekkor is több percig
kitterletfZtem azzal, hogy még feljebb emelkedjem, de ekkor már majdnem elvesztettem
eszméletemet. Sisakom bel tó vásznát vastagon
Iepie el a lecsapódó jég. Aiig volt már annyi
erom, bogy a főid felé irányítsam gépemet.
Arra még cmlekszem, bogy az cmelkedos tető
pontján felnéztem az égre, amely csodálatosan
ragyogott. Kék színe egész halvány árnyalatú
volt, a levegő pedig oiy ritka, hogy nem bírtam tovább. Csillagokat nem láttam. A merész
repülő kijelentette, hogy nem Bzáodékozik bravurjat megismételni, do nem hiszi, hogy mások
mtg tudDáit dönteni rekodját mindaddig, mig
a ri'püiögép mai szerkezetét kellően nem tökéletesítettek.
— Kidobták a diványt. A Mojitorul
Ofícíal 131-ik számában megjelent a Pesti
Magyar Kereskedelmi B ink mérlege. A bukaresti hivatalos lap szerkesztősége elolvasás
nélkül küldötte le a nyomdába a mérleget s
igy történt meg, hogy a nagy pesti pénzintézet fiókjainak pl. Ar.-dnak, Brassónak, Fiuméntk síb. kimutatásnál zarje ben ott szerepel
a megszállott terület elnevezés. Emiatt persze
hevest-n támadták a Monitorul Oficialt, amely
most ugy oldotta meg ügyét, hogy a 136-ik
szám legelején tudatja az összes olv&BŐkkal,
miképen a megesett hibáért a belügyminisztérium 12648. számú rendelete értelmében a
korrektort, a segédkorrektort, valamint három
szedőt 15 napi fizetésük elvesztésére Ítélték
könnyemUségük és figyelmetlenségük miatt.

Előttünk egy világ dült romba. Ml mindenünket
elveszítettük s nehéz szívvel, de becsületes elhatározással Illeszkedünk be uj helyzetünkbe. Szánthó
Károly „székely" atyánkfia egyet íüttyentve megy
tovább, ránézvo Bemml sem történt — csupán gazdát
cserélt.
Ilyen is lehot valakinek a lelkivilága.
— Kilépett üzemvezető. Ezennel értesítjük üzletfeleinket, hogy Fischler Izsó ur ditrói üzemünk
eddigi vezetője folyó hó 1-óvel állásától megvált és
igy cégünk nevében semmiféle ügyleteket nem köthet. Tisztelettel Altiina Fatermelő r.-t. Igazgatósága.
__ — Kik az erdélyi közönség kedveno színésznői, erre szavaztatja meg olvasóközönségét az általánosan ismert és Dépszerü szinházi lap: a S/.inház
és Társaság. A versenyben résztvesznek az összes
táraulatoknál működő színésznők s szavazhat mindenki a Színház és Társaság szavazólapjával. A verseny iránt máris Igen nagy érdeklődés mutatkozik s
a lap szerkesztőségébe nagy számban érkeznek a
szavazójegyek. A kiválóan szerkesztett s gyönyörű
kiállítású lap hetenkint negyven oldal terjedelemhen
jelenik meg, szövegrészét állandóan uj fényképek és
rajzok díszítik, cikkeiben beszámol az erdélyi magyar
színészet komoly és vidám eseményeiről. Külön érdekessége minden számnak e lap nivósun szerkesztett
kozmetikxl melléklete. A Színház és Társaság kapható Erdélyben és Bánátban mindenütt, legjobban
jön kl azonban, hu negyedévre 35 lejért előfizet.
Kiadóhivatal Cluj-Kolozsvár, Str. Iuliu Maniu (v.
Szentegyház-u ) 6.

•

ţ Réndol naponta d. e. 9—12 és d. u. 2—6 óráig
ţ

Csikszereda, Jí.ikó-utca 34. szám.

^
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Ai Est hirdetése.

Q

8 Bognár és Szántó 8
8 Erdelyi kereskedelmi r. t. Cluj—Kolozsvár §
O Tirgul Mures—Marosvásárhelyi fiókja. Q
H Str. Principele Carol (Sándor János-utca) 36a, S
M

O

Telefon 2 63.

W

Raktárainkban mindenkori napi áron kap- =
ható nagybani eladásban kitűnő minőségű O

g E R D E L Y I BOROK,

O
hordókban és palackokban ; (külön kóser
Q
borpince Weisz Jeremiás felügyelete alatt),
O SZESZ
O
ós mindenféle égetett és édesített szeszesO
italok, különleges créme-likörök.
O Gyors és pontos kiszolgálási
O
Áruink minőségének bemutatására készségO
gel állunk b. vevőink rendelkezésére.
e—20

8

Q
Q
o
Q
Q
O
O
O

Szám: 2385-1921. vt.

Pályázati hirdetmény.

Mercurea Ciuc (Csikszereda) r. t. vároB taJegyző urálit Ki lenne hnjlandó velem
minden kárpótlás nélkül Állást cserélni nácsa a tulajdonát képező mozgófényképszinrövid időn belől prefectusi és képviselőtes-házat az 1921—1922-iki, esetleg további idényekre nyilvános pályázat utján óhajtja bérbetületi beleegyezéssel.
adni.
Kovács Gábor gyimesbükki jegyző.
A helyszínen való megtekintés után tett
ajánlatok a városi tanácshoz címezve, zárt boSzerkesztői üzenetek.
rítékban legkésőbb folyó év november hó
1. napjának déli 12 órájáig nyújtandók be.
P. B. A. A napokban levélben válaszolank.
Mercuroa-Ciuc la 10 Octomvrie 1921.
Szám: 2373—1921. vt.
Tetiu Aurel m. p.,
1-2
primar.
Csikvármegye alispánjának 6332—1921. sz.
felhatalmazása alapján Csikszereda r. t. városnál üresedésben lévő és a XI. fizetési osz-|
tályba sorozott tanácsirnoki állásra pályázatot
Fehér bőr- és vászoncipőihez és
hirdetek.
keztyüihez csak ^ P a t y o l a t "
Határidő: 1921. november 15. Román
^
illatos fehéritőt használjon I
nyelv birása megkívántatik.
•21—
Békeminőségi
Nem árt semMercurea-Ciuc la 10 Octomvrie 1921.
milyen
anyagnak
I
Vigyázzunk
a névre I
Tetiu Aurel m. p.,
primar.

Pályázati hirdetmény.
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" Szántó Ernő utóda BARBAT OKTAYIAN I
Első csikszeredai rum-, cognac-, likörgyára,

:
t

bor-, sör nagykereskedése ós szesz nagyraktára :—:
C s i k s z e r e d á b a n , •vá.TOBlxáz-'u.tca 3'd.) s z á m .

!

Raktáron tart: Elsőrendű fajborokat, saját gyárt- i
mányu rum-, cognac- és likőr- különlegességeket.
Ugyanott valódi cseh S o l i n ü v e g mindenféle nagyságban és mennyiségben kapható.
p$mt®e és s e e l i i

&lss<iig4&âat

6 — !3

FTT^l^Tr^ t C T 1 EiS^lI

|mangllciiBna|[pBSlMBÍ^IB][gBlBJl5^5l

CSIKI

4 4 k oltat.

P

®QO©®©® áruosztálya. Q©©©©@®

SZABÓ MŰHELYEMET

itkelyeitam Dkjbskk* OrrS nr llalete mailé, hol
kiültek férd mukikM, klTinntra i legaj&tib

Allánltna
fuon Aa
dlntok u n i a t , Jnlinycs a r . l , pontot kleiolgili» mállott,
illanóban fóifl ét aflt uSTetekben viUsaték hapbatb
BBYS* pirlfogiat Ur, teljoa tlaalolettel
CsIkiaanUn, 1921. <T! okldb?r bó 13-án

Aa Erdélyi Bortermelők Szövetkezete Helyi fióktelepének
v e z e t é s é t á t v é v e , értesítjük a t. vevóközöcséget, hogy

elsőrangú uradalmi faj borok,
zamatos asztali borok és ES HB
kiváló minőségű palack borok

Bogos Mihály fórflsBabó.

Bfli I
Figyelem I

L A P O K

Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság

Értatitea a ugydrdeall kBaltaaiget, bogy

1-4

42. aifaţ.

?

i

fiólcteiep-íiELlsörL

rendelkezésre.

Női ée férfi szövetekben de vásznakban, |
mindenféle mosoárubsn mielőtt bevásárlást ^
tenne, tekintse meg raktáromat.
|

Boraink faj'iaztaságáért és kiiünő minőségéért szavatolunk.
Kölcsönhordókat a legjutányosabb áron adunk.

Férfi, női és gyermek cipők
||
nsgy választékban, gyári áron.
k
NÜKIDSÁNY
7£ÁRT0*Ng
női és ferfl divat-üzlete, Csikszereda.
^
6-1(1

10—

Csíkszeredai Takarékpénztár R. T. Áruosztálya.

„TURUL" cipők gyári lerakata. |

I

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

Bádogos műhely kibővítése.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy külföldön szerzett
tapasztalatok ütún Karozíilvén (Mészáros
Ignao vendéglősnek hp.sában)
- —12

BÁPOÉQS MŰHELYEMET

kibővítettem. Elvállalok minden e szakmába
vágó munkát, a. m : tempiomfűdeseket,
épületosat«rnásást,7izvezotok szerelését.
Raktáron tartok: konyhaedenyeket, fürdőkádakat, saját gyárimáuyu karbitlámpakat. Készítek sportélteket minden kivitelben és kájhaosö veket nagy mennyiségben is.

Célom a kevés haszon és jó munka.

A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérié maradok teljes tisztelettel:

IMor Apton HbEGDUSter, Karczfalva.
F RI SS T E A-V A J

Sepsiszentgyörgy, Iskola-utca 10. szám.
Sürgönyeim: Bartha.

Telefon 25.

állandóan kapható Filó Károly vegyeskereskeilésöban, Csíkszeredában.

m ® ¥ Á Ú & á . É S OT.
Htegésiéía Qtikezeseáz
Legjobb beszerzési forrás!

X i Az Első Csikszeredai Faáru Bútorgyár és
Kereskedelmi Vállalat R. T. Csikszereda
butoroVnak, üzletberendezéseknek és epyéb faElvállal: szakraához tartozó megrendeléseknek előállítását.
és iparosok részére faanyagok• • M a g á n o s o k nak gépen való megmunkálását.

Qyógyasjrek, kötszerek, gumeraáruk,vígyea6Hjk,lli£6rj9!'eiiciá!í 1
llla^zerek, fénüarcir, x'jnykepéezeti ea toaUcteiakek.
ló—

D o k f ó K n n t a r t * szekrényeket, asztalokat és székeket
r i w M r t f vJI I l d . l l . fenyőfából, egyszerű és festetlen állapotban.

q Fogak, fogsorok, t
fá
®
®
fP

szájpadlás-nélküliek, ah-fogsorok,
aranykoronák, arsnyhidak, ugyszintón régi arany és kaiít&chuk mun:—: kék átdolgozását készíti :—:

|
(
(
(

7-

H

Waczel Ferenc fOEtecliniiiis, Csikszereda j aH
(dr. Pál Oábor ügyvéd házában).

Alcsiki Műmalom és Villamosmü r.-t.

HEUGER-MŰPkP

Csikszentmártonon
legmodernebb felszereléssel a t. közönség rendelkezésére áll. G y á r t :
kiváló minőségű finom szitált liszteket, darát, zsemlekását, korpát,
takarmánylisztet.
18 Vámőrletök gabonáját azonnal
feldolgozza ÚB kiadja.
Cenzurat.: Br. VABU, profect-

H

I

Banca Marmorosch, Blank & Co.
Alaptőke és tartalékalap: 290 millió lei.

»

Betét folyószámlán és betétkönyvön: 2l/a milliárd lei.

As ország minden számottevő varosában és a külföld jelentősebb országaiban fiókhálózattal

H
TARGU-MURESI (MAROSVÁSÁRHELYI) FIÓKJA A FÖPOSTÁVAL SZEMBEN.
H
Sürgönyeim: Jílankbasoa.
Telefonssámok: 133, 67, 71.
H Értékpapírokat és idegen pénzeket (dollár, márka, korona stb) vesz ós elad, pénzátutalásokat, kifizeteseket vállal a bel- és külföld minden piacára.
X

Az amerikai pénzátutalásokat a new-yorki (31/33 Broadway) fiók, továbbá több más • 9
amerikai pénzin'ézi-t is sgyenesen a targu-rourehi (marosvásárhelyi) fiókhoz
H
közveiiti a ebból kifolyólag a kivándorlottak hozzátartozói a leggyorsabban és
H
úgyszólván költségmentesen jutnak a várt pénzküldeményhez. Mindaddig, mig az
Amerikában levő családtagokat itteni hozzátartozóik kellőkép fői nem világosíthatják, minden beKöldi bankra szóló cheqnet az összeg behajtása céljából átveszünk.
Betéteket versenyképes kamatozásra oly feltétellel is elfogad, hogy az összeget bármikor felmondás nélkül kifizeti.
£ Áru- és gabonaosztálya vesz és elad különféle árukat és terményeket.
3
Ezenkívül lebonyolít mindenféle a bankszakmába vágó más ügyleteket.

Ü

N?3*«fett

kesyvn^mdéjáhae, CaikU9;«dák«.

