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Felhívás

Tuc>i Jjuescunak, a román konzervatív nemzeti párt vezéri neK az a kijeleutósu, hogy a bókekou erencia körülbelül két hét múlva befejezi tárgyalásai', uj ruinénys^get váltott ki a közvéleményből. Ha nem is epp^n a mondott két heti határidő al te, da minden
bizonnyal rövid időn belül elkészül
munkájával a békekonferencia ós megszűnik az a borzasztó bizonytalanság,
amely teljes nyolc houapjii szaggatja
idegeinket.
Miuta hírt kaptunk a német beké
Bzerződ'-s aláírásáról. Tisztában lei'Unk
azzal, hogy most nu%r sorra kerülnek
az egykori központi hatalmak szövetsé
gének államai, amelyek kö.üi Auriri»
és Törökország már korábban meghívást Loptuk a w—gaiUaa^ttegyiMf-4»Hácsa
elé. A német béke megköiesu volt a
legnehezebb probléma. Aiuig N metországgal nciin végeztek, az en ^nto-hu-ul
inak mindaddig nem lehetlek abhnti a
helyzetben, hogy a többi áliammul tárgyalást kezdjen, illetve
egyik kelmásikkal inegkozdett targyulásokat perfektuá-'ják.

Amint a háborúban a nemei, birodalom volt a köz ponti hatalmik uzövet
st:gí*b».)ii a vezető, ugy raoat a beketárg>Hlások során is elsősorban
iuuiet birodalommal szemben lámasztot?
igéuyeinok igyekezett érvényt uzerezn?
az eutentf, abból a feltevőből indulva
ki, hogy c*ak a Németországgal vaió
helyzet tisztázása esetén lehet szó
Európa békéjéről.
Amint a párisi és londoni sajvok
nyilatkozataiból láthatjuk, az entente
uiosi, hogy a német követek al. irták
a bekeHzerződest, ezzel az eredménnyel
valóban hiztosiío'tnak látja az európai
békét, mert a békeszerződés iöbbi aktájának elintézést; inár könnyebb munka.
Kivid idő múlva meg fogjuk tudni,
hányat ütött az óra. És nein lehetetlen,
hogy mire ötödizben viszater az első
hadüzenet dáuma, már a béke lógja
visszafoglalni birodalmát egész Európában .
— Magyarorssággal most foglalkoznak a békekonferencián. Az lad-pendance
Day jelentése szerint a legfelsőbb tanács hatodikán megkezdte Magyarország ügyeinek
megvizsgálását. Az osztrák delegátusok is
ekkor kapják meg a békefeltételtik pótlását.
Ugyanezt a birt párisi szikratávirat is meg

erősíti.

iSioíiaeted dr: Kgész évre £0 kor. (Külföldre 24 K)
••'élévre 10 kor. Negyedévre ii kor.
Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n Bsámittatiiak
&é«iraiok neru adatnak vlaasa.

többet ér, mint egy kopott a énekes népszína szövetkezet t üzletrész tulajdonosaihoz! mű". MíV
X. Már az igaz. Te, én nem tudom, hogy ki
A folyó hó 6-án megtartott közgyűlés ha- az a Lukácsi 8., de hogy Zsófi, a parabztgazda
tározata értelmé ben elnökletein alatt egy bi- buga a Tóth Ede Finum Rózsájmak liű másozottság küldetett ki az ügykezelés, áru szét- lata, az bizonyos. Helyesen mondod hát kopottoszlás stb. megvizsgálása végett.
nak ezt az „énekes" népszínművet. Mintha
A bizottság határozata értelmében felkérem bizony népszínmű más is lehetne 1 Ép ez a baj,
mindazon üzletrész tulajdonosokat, kiknek az ba kell, ha nem ének, ének, ének. Hát a nép
arukezeles, szétosztás, az üzleti személyzet egyebet se csinál, mint pipaszónál notázgat?
magatartasa stb. tekintetében panaszuk van, Rég volt az, ha ugyan volt valamikor. Az igaz,
annak felvétele és megvizsgálása végett folyó hogy F. Csók Viima olyan közvetlen tolmáhó 14-töl kezdődőleg 17-ig bezárólag naponként csolója a népdalnak is, akár a Sulamith áriákdélután 5 - 8 óra között a Csikszeredai T^ka- nak s bár....
rekp-.mztar r.-t. helyiségében a bizottság élőit
Y. Elég, tudom, hogy tetszett a csinos
jelentkezzenek.
paraszti menyecske figuraja. Halljunk másról is,
ne csak mindig Csók Vilmáról 1....
Csíkszereda, 1919. évi julius hó 12.
Balogh Géza,
X. No hallod. Csak nem gyanúsítasz meg.
biz. elnök.
Csuk nem tételezed fei... Csak nem gondolod...
Szamár, hiszen a direktor felesége!
V. Bocsánat, én nem mondtam semmit. De
liát minden zsánerben csak nem ő vezet!?
X. Pedig szinte ugy van! Mert ő akar. Es
tX. Y. lU 11-kor a kitóduló tömeg közt
nem nézi: milyen a publikum, vasárnapi-e,
kivergöduek az egycllnijj Mtijtós kijarón.)
X. Caaílíogy kint vaeyunk végre. Te, Isten vagy válogatott. Eivégre a színészetnek, ba
őrizz, ha valami történnék abban a teremben, csakugyan kulturális hivatást tölt be, ép a keha bármi okból pánik keltkezn k, egymást ta- véhbbé iskolázott elemeket kell .nevelnie*. Ae
podnák össze az emberek. Nemcsak a színé- pedig csak igy lehet, ha minél jobb, minél
szek szorongnak a sziipadou, de nekem iá igazabb az a Gönci Pali bácsi (Ricz kidolgoletapostak a sarkam, tyúkszemem — pedig zott alakítása nyújtott benn- ), vagy ez a Csáegy sincs. De csakhogy szívhatom mar a fris? kány Pista (S bestyen L.) Nem igaz ? Képzeld:
esií levegőt! Majd megfojtott a gőz, a bűzös két berúgott figura kicipel nagy derendociával
az első felvonásban egy harmadikat. Erre az
pára. S ínég hozzá az a ounya lárniu ma este
fent a függöny mögött, Iont a nézőtéren m u g elsőkor tapsviharban tör ki: hogy volt, hogy
volt !.... Idck jele.
a kakasülön...
Erre aztán fogtam magam s megléptem a
Y. Ja, B.iratom, a müHvezeti-t meg kell
ám szeuvedni! A kellemes akkor igaz^u az, további .élvezet" elől.
ha kellemetlen kiséri. Az ellentétek egymást
(Közben egyébként azt is megsúgom, hogy
csak jobban kiemelik.
dühös voitam. 8 óra 25 perckor kezdték. TeX. Hiu ! Mű -lvuzet I Nekem ugyau ma nem hát pont egy félórát uuatkozUm bevezetésül.
igen volt reszera benne, Pedig nem is vasár- Tanulság, ne légy pontos a megjelenésben.)
nap, szombat este volt. Szerencséjük ezeknek
Y. Nos, mit szólsz hat a mai előadáshoz?
az... ezeknek a „művészeknek", hogy Csók
X. Hétfőn mintha má9 színe vo'na mindenVilmájuk van. Nelkule a „Sulamith" gyönyö- nek.
rű'-u megbukik. Azt mondják,' a direktor nincs
Y. Vagy tán a más összetételű nézők lenhon. Jó, hogy feleséges ember és hogy ilyen dilik neki a játékosokat! Nem?
felesége van neki. Ö játszik őszintén, melegen,
X. Van benne valami, de mint minden élet
lelkesen, ha a többiek komédiáznak is körüle.
jelenség, ez is sok összetevő szövedéke. Farkas
Y. Nono, pajtás, nem kell epéskedni. Vol- Imre rendesen olyan típusokat rajzol, kik könytak ott mások is. Pld a .Rziolapou" ott volt nyt-n ábrázolhatók. Baratye Janót (.LégrádiJ
főpap is....
uem is h'het rosszul játszani.
X. Ugyan kérlek még őzen is fennakadsz V
Y. Túlzás pajtás! Próbálnád meg!
H.iltaa tudnád, mennyi marad ki a darabból I
X.
Színész mondta. Különben is mindennel
De igy legalább hamarabb vége volt. Mert
ugy-e, nézni a szinuszt, és látni, bogy játszani ugy vagyunk. Semmi se nehéz annak, aki tudja I
nem tud, sajuálatoa. Am látni, hogy uem is L'grádi pedig otthon van a dolgában. S az
akar, ez már bosszantó. Ez rt mondom jónak, egesz tót familia erős vonalakban domborodott
hogy megnyirbáltál: a szöveget. De hagyjuk ki. Ancsura (F Caók V.) szomorú nótája, Janó
már! Még azt hiszik komolyan vesszük őket. (Darázs) cretiu-figurája megtették a megfelelő
Pedig ha ők nem becsülik meg magukat, ne hatást. Jók voltak meg persze többen, Déry
várják tőlünk. — Különben itt is vagyunk már. Gizi pld., aki most uralkodott magán s nem
Nézd, be szép ez a kert 1 Ilyenkor eate, hold- nevetett, ha nem volt helyén; a kis lakály
fényes CBte. Kivált ha lágyan zsong benne a (Baranyai Manci), kínok ez a hülye tót kölyök
krumplival akarta tele tömni a száját.
Miczi bandája. Nem jósz vacsorázni?
Y. Nos, Clarisse a színésznő?
Y. Nem pajtás, köszönöm sietek haza. A
holnapi viszontlátásra I Kíváncsi vagyok „Az
X. Nem L. Rabicz I.-nek való szerep. Do ne
asszony verve jó" lesz e csakugyan.
fecsegjünk tovább. Nézd, milyen csodás a
•
mennyei kékség. Ezer. csillagszem ragyog le
(A következő második este keresve keresik ránk... Az éj királynéja halvány-lila fátyol mögó
rejti ezüstös sugarát....
egymást X. Y.)
Y. Hahahal Micsoda lira I Micsoda érzelgős!
X Szervusz I Nem láttalak tegnap.
Y. Zsurban voltam, barátom, zsurban I Fé- Csak nem nyilazott beléd valamelyik „tündér*
nyes, gazdag, pompás, előkelő zsurban I Csak a kuliszák mögül! Te, csacsi...
*

•
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— Hindenburg lemondott. A Progrés
X. Dehogy, kérlek, dehogy! Egy uj görög
— Papi jubileum. Folyó hó 7-én nagy
költő jut eszembe. Valami Volaoritis a neve. fénnyel és hálás szeretettel ünnepelte meg jelenti: Hindenburg tábornagy a következő
Oly mese szépen énekel a holdról,..
Csikszentmárton községe megyeszerte köz- szövegű táviratot küldötte Ebért köztársasági
— Ha én a haloványarcu holdnak
becsülésben és szeretetben álló esperes-plebá- elnöknek: „Válaszul május hó l-én kelt leveVolnék ezüst sugara,
nosának Nagy Antalnak 25 éves papi jubile- lemre ön szives beleegyezését adta ahhoz,
Oda lopóznám nagy titokba
umát és esperessé történt kinevezését Az hogy a békekötés után visszavonuljak a maA Te sűrű, sötét hajadba
Y. Mondon én. Tisztára meg vagy habarodva. egész község és a kerületi papság jelenlété- gán életbe. Ennek folytán parancsnoki álláX. Habarodva I..... Pfuj! Közönséges 1 Mit ben és részvételével Orbán Ferenc csikkoz- somról lemondok. Ezt a táviratot másolatban
tudod Te, mit hoz a' szellő Helikon berkeiből. mási plébános emelkedett beszédben méltatta közöltem a porosz hadügyminisztériummal is.
Csak ott szólhat a hárfa ugy, ahogy pengeti a templomban az ünnepelt érdemeit, majd az
Hindenburg.*
as én uj görönyöm.
istentisztelet után a tisztelők vitték a jubiláns
— Berlini lapok gyászkeretben. A
— Ha aztán... senki se látna:
elé
szeretetük
virágait.
Délben
100
teritékes
békeszerződés
aláírása alkalmából több berlini
Megcsókolnálak... és e kéjbe
előkelő
szeretet
lakoma
adott
alkalmat
arra,
újság
gyászkeretben
jelent meg.
Nem emlékezném már se égre,
Se égi csillagokra.
hogy együtt lehessenek azok akik a jubilánst
— Wilson pecsétgyűrűje. A Chihago
Y. Eh, holdfényü ábrándozás! Tudom, ér- tisztelettel övezik, A szeretet megnyilatkozása Tribune cimü lap irja, hogy azt a pecsétgyűtessz hozzál Hanem most már elégi Holnap üuuepi keretének rendezése dr. Botár Adolf rűt, mellyel Wilson a békeszerződés aláírásanem is találkozunk. Állj, kérlek majd hideg ügyvéd jogügyi tanácsos érdeme.
kor a pecsétviaszba belenyomott, Kalifornia
zuhany alá: Különben ismerem már a .Válás— Hindenburg vállalja a felelősséget. ajándékozta az elnök házassága alkalmával.
után"-t. A fővárosban is sokat adták. Agyafúrt
komédia. Francia szellemesség. 8 előre tudom, A Viitorul jelonti: Buthuiau Hollweg után A nyomásban ez a két szó van: Woodrov
kiken válik el az érdekfeszítő fordulatok si- Hindenburg vezértábornagy visszavonulása al- Wilson.
kere : Fehér £., Déry Q, Márton S., Sz. Ko- kalmával Ebért köztársasági elnökhöz a követ— Bratianu Bukarestben. Jon Bratiauu
vács Gy., Légrády... Te, ha anyósom volua,
azt igaz beleugratnám. Képzelem, hogy fognak kező táviratot intézte: A békeszerződés meg- román miniszterelnök titkára és több roman
fészkelődni a helyűken, ha lesznek ilyenek.... kötése alkalmat szolgáltat nekem arra, hogy a delegátus kíséretében Párisból Bukarestbe ér*
következő nyilatkozatot tegyem: 1916. evi kezett. A pályaudvaron megjelentek a Buka*
*
augusztus
29-tól kezdve kizárólag én viselem restben időző román miniszterek és magos(Barátaink egyike elutazott papirvádárolni
a nyomda részére. „Milliomos Katiról" azort a főparancsnokság összes rendeleteinek és rangu tisztek. Bratianu reggel a miniszterszerdán este nem trécselnek. Nekünk kell hát hadműveleteinek felelősségét. A hadviseléssel
tanács elé terjeszti a párisi békekonferenciámegemlékeznünk, hogy F. Csók Vilma mellett
kapcsolatos
összes
rendeletek
és
határozatok,
val elért eredményeket éa aztán külön kihalDarázs emelkedett ki igen változatos és jól
stilizált, de túlzástól most se mentes alakítá- amelyeket Őfelsége a császár és király ettől gatásoo jelenik meg a királynál.
sával. Fehér Erzsi, Légrády, Rácz — alkalmas az időponttól kezdve aláirt, az én tanácsomra
— Németországban megadóztatják
keretül szolgáltak nekik. A „Mandarinéban és az éu felelősségem mellett lettek kiadva.
a
mulatságokat.
Most már a német is sirva
kitűnők voltak: Déry O., Feber E., Kovács Kéretn, adja ezt a nyilatkozatomat a német
Gy., Döme L., Rácz szintén tetszettek. Rendevigad,
Bőt
mi
több,
október elsejétől vigadva
zés silány, színpad mögött ismételt zavaró zaj. utpuek ós a szövetséges hatalmak kormányai- is sir. Egész Németországon behozzák e nap
— Pénteken „Medi" másodszor Baranyai Manci nak tudtára.
tói fogva a vigalmi adót, ami ugyebár, szonagy sikerevei.
— Angol csapatokat küldenek a ma- morú dolog. Minden mulatóhely, kávéház venSzombattal kezdve műsor:
gyar bolsevizmus letöresére. Az Univer- déglő, tánciskola, zenecsarnok, orfeum, színSzombaton — Molnár F. A doktor ur.
Vasárnap — Géczy J. Amit az erdő mesél. sul irja: Az osztrák lapok értesülése szerint a ház stb. tiszta jövedelmének tizenöt százaléHétfőn — Gábor A. Van-e babája (Intim szövetségesek elhatározták, hogy katonai mü- kát tartozik mint adót az államnak adni. Foest. Csak felnőtteknek.)
veletet indítanak a magyar bolsevizmus letö- tográf, villamos zongora, művészeti kiállítás,
Kedden — Gül baba.
résére. E célból angol csapatokat küldenek jótékonycélu vásár, ha mindjárt magánházakSzerdán — Tartalékos férj.
Magyarországba. A katonai müvelet nem csak ban tartatnak is meg, állatkerti, köztéri, vagy
Csütörtökön — Milliárdos kisasszony.
Pénteken — Gróf Rinaldó (bérlet szünet) Budapest, hanem a bolsevisták összes fészke egyéb nyilvános mulatBágok, szállodákban
elien is fog iráuyuini.
félhelyárakkal.
tartott lakodalmak, bankettek stb. mind adó
Szombaton — Cabaré.
alá esuek. Szóval, a németek is, miut a fran—
Nincs
többé
vámhatár
Románia
Vasárnap — Felhő Klári (bérlőt szünet)
ciák
annakidején, hamarosan ki akarják fizetn
és
Erdély
között.
(?)
A
bukaresti
kormáoy100 arannyal jutalmazott pályamű.
azt
a
rongyos pár száz milliárd hadisarcot.
tanácson elhatározták, hogy többé sem kisem beviteli vámokat nem szednek az uj, ok— A tizenkét éves apa. Érdekes törkupált területekon, tehát Bukovinában, Erdély- vényeaitési eset foglalkoztatta a debreceni
— Meghosszabbították a lebélyegzést.
anyakönyvi hivatalt. Egy husszonnégy éves
A román kormányzótanács a bankjegyek le- ben (?) ós Besszarábiábau sem.
bélyegzését jalius 18 ig meghosszabbította.
— A franciak vérvesztesége számok- apa a egy huszonkilenc éves anya, akik hoszJulius 9-ig vármegyénkben mindössze 13 mil- ban. A francia statisztika most már hitelesen Bzas szerelem után tavaly esküdtek meg, folió értékű bankjegyet bélyegeztek le, holott megállapította Franciaország vérveszteségét a
lyamodtak tizenegy éves leányák torvényesia bankjegyek mennyisége jóval többre tehető.
A Csikszeredai Takarékpénztár 3,és fél mii háborúban. A halottak és eltűntek száma a téséért A kérvény persze nagy feltűnést kelü7 ezer elesett gyarmati katonát nem számítva tett, mert hiszen az apa mindössze tizenkét
liót váltott be.
— Csikszereda város átvétele. Lapunk egy millió 250 ezer. Súlyosan sebesült kato- éves lehetett, amikor gyermeke született. A
legutóbbi számában e címen tévesen irtuk nák száma két millió ötszázezer. E veszteségbe szülők azonban komolyan bizonyítgatják, bogy
azt, hogy dr. Bărbier polgármester a városi sincsenek beleszámítva a gyarmati katonák. a kia leány a tizenkét éves apától származik
hivatalokat dr. Ujfalusi Jenő polgármestertől Ezzel a roppant véradóval szemben, moly a s igy bizonyára nem IOBZ akadálya az érdevette át. A polgármester ugyanis szabadságon lakosság 9.28 százalékát követelte, Nagybritta kes törvényesitésnek.
volt és igy az átvételnél dr. Márton László niának a vesztesége 803 ezer halott és eltűnt
— A gyufainséghez. Hjunpok óta tart
helyettes polgármester volt jelen. Dr. Ujfalusi és egy millió 649, ezer sebesült. Az Egycdült- a gyufainség és nincs is rá kilátás egyelőre,
polgármester szabadságáról hazaérkezvén, dr. Á'lainok veszteségű halottakban és sebesültek- bogy a helyzet javulni fog. A közönség nem
Gál József városi tiszti ügyész kíséretében ben 264 ezer 988.
tud kibékülni a gondolattal, hogy gyufa nélmegjelent dr. Oltean eubprefoktnél, ki előtt
— A kiéli német flottát is lógberö- kül legyen és állandóan ostromolja a kolozsmindketten óvást emeltek a városi autonomia pitettek. Az „Intransigeant" jelenti, hogy vári Reitter-gyár irodáját gyufa iránt. A dolog
megsértése ellen. Dr. ultean subprefekt hi- berlini táviratok szerint a németek a kiéli azooban ugy áll. hogy a nagyszebeni kormányzóvatkozva a nagyszebeni román kormányzó- flottát is a levegőbe röpítették. Angol távira- tanács még május 20 án zár alá helyezte a
tanács rendeletére, felhívta a polgármestert tok szerint a ,Baden u cirkáló is elsülyedt.
gyár egész termelését és a gyufa felett a keés tiszti ügyészt az eskü letételére. A po'gárAngol amerikai pénzcsoport akarja reskedelmi osztály rendelkezik. A gyár tebát
mester és tiszti ügyész az eskü letételét meg- kihasználni az erdélyi erdőbirtokokat. még akkor sem udhatna gyufát, ha lenne neki.
tagadván, a kilátásba helyezett karhatalomnak Az a több millió dollár alaptőkével induló De nincs.
engedtek és hivatalukat elhagyták. A többi angol-amerikai osztrák pénzcsoport, mely Bi— Magyarország ügye a békekonfevárosi tisztviselőtől dr. Bărbier polgármester harmegyében ipari vállalkozásba kezdett, mint rencián. A szövetségesek legfőbb tanácsa
felváltásukig a továbbszolgálatot megkövetel- nagyváradi tudósítónk jelenti, nagyarányú erdő- megvitatta Magyarország problémáját. A tavén, egyelőre hivatalukban maradtak.
munkába is fog. A vállalat az er- nács lehetetlenségnek tartja, hogy megegye— A záróra meghosszabbítása A kitermelési
délyi
nagy
erdőbirtokok
megvásárlására törek- zést létesíthessen a Kun Béla kormányával és
helybeli román katonai parancsnokság a zárszik,
hogy
aztán
megkezdje
a legproduktivabb elhatározta, hogy a blokádot továbbra is fönnérát további rendelkezésig újból 12 órában
tartja.
állapította meg.
kihasználási munkát.

KÜLÖNFÉLÉK.

27. uám.
— A lebélyegzésre egy havi pótha-

C S Í K I

L A P O K

— Köszönetnyilvánítás. 1919. évi ju-

3-ik oldal
— Csernooh hercegprímást nem vé-

táridőt engedélyestek. A nagyszebeni ro- nius hó 7-én a vasutasok által rendezett jó- gezték ki. A Temesvári Hírlap juliuB 2.

BE.

tékonycélu zártkörű mulatságon a jótékonycál
érdekében felülflzettek a következők: dr. uj híreket közöl a szovjet országból. MegcáHirsch Hugó 300 K, N. N., Nuridsány Márton folja első sorban Csenioch JánoB hercegprímás
250-250 K, Cseh István 220 K, Czáka Bela, kivégzésének hírét. A főpap Esztergomban
Pototzky Pál 200-200 K, Sprencz Hugó 150 K, van és mezei munkával foglalkozik. Nem igaz
Balogh Géza bankigazgató, dr. É'thes Bila, az sem, hogy Zichy Aladárt kivégezték: a
dr. Györgypál Domokos, dr. Ujfalusi Jenő,
L'jflar Marcel, Dávid Ignác, Csibi Károly, dr. volt miniszter állandóan Szegeden tartózkodik.
Szekeres József 100-100 K, Szcpos Domokos Huszár Károlv és Haller István volt néppárti
80 K, Acél Ödön, Fekete Pál, Bertók Sándor, képviselőket szabadlábra helyezték. Szterényi
— Jugoszláviában beváltják a ma- Dobos Imre, dr. Fodor Antal, özv. Nagy Fe- ós Szurmay a Park-szanatóriumban vannak.
gyar hadikölcsönöket. Temesvárról jelen- rencné, ifj. Szabó Lajos, dr. Tauber József,
— A németek elsülyesstik a hadihajókat. A
Polg. leányisk. ig., Zerbes György, Szvoboda
tik : Nagyfontosságunak látszik reánk nézve Miklós, Fried Samu, Gál Ferenc, dr. Veress bukaresti ludépendance Komaine jelenti Lyonból,
hogy a német hadiflottának legnagyobb részét a
Kiiipov dr. temesmegyei kormánybiztosnak, Sándor, Schuster Oiiver 50 50 K, dr. Pál Gábor, Skóciába internált legénység elsillyesztette. Így a
legénység elsülyesztett kilenc elsőosztálya
illetőleg a belgrádi pénzügyminiszternek egy Horváth József, Turi Zoltán 40 40 K, Fejér német
sorhajót, tizenhárom páncélos cirkálót és hét torpeTemesváron kihirdetett rendelete, amely sze- Sándor, Bródi Károly, Solymosi Karoly, Latzina dózuzót. Ez a tény a fegyverszüneti szerződésnek a
megsértése. Az incidenssel most a fegyrint az összes városi és községi pénztárak az Károly, Ligeti Samu, Muser János, Lahveri legdurvább
Pál, lekovits N., 30-30 K, Jakab István, Ta- vcrszüueti bizottság foglalkozik.
osztrák-magyar hadikölcsönkötvényeket be- kács Károly, Zerbesz Márton '25 25 K, Balog
A cslkszentmihály—ajnádi műkedváltják, azzal a feltétellel, hony az eladásból Géza, Kovács J^nos, ifj. Hajoód, J mos, Kala- velő—ifjúság
által 1919. évi Május hó 3-án
származó összegen jugoszláv államkötvénye- aiár Anna, Holió Gábor, Gözsy Árpád, Lőrincz szinelőadással egybekötött jótékonycétu táncket jegyeznek. Az állatnköicNönbe fektetett N., Farkas Imre, Kállay Ferenc, Beke István, mulatságnál felüifízettek a következők : Gáboai
Imre, Kapós Lto, Román Rózsika, Denes 34 K, Keresztes Gyula 30 K, Léner
minden 100 korouít 5 koiouával magasabban Küleki
Tarsay Sándor, Vitos Ferenc, Karda Gyula, Gyula, Bocskor Antal, Bokor Vaszi 20-20 K,
váltanak be, mint rendes körülmények között. özv. Szvoboda Józsefné, Szabó Lajos, Pototzky
Orbán István 17 K, Balog József 15 K, Bokor
Hogy a belgrádi pénzügyminiszter szerint Kristóf, Apponyi Károly, özv. Filó Károlyné, Simon 13 K, Nagy Ferenc, Deáki Adolf, Boca,„rendes körülményék" között mennyiért váit: dr. Muzsnay József, Papp Karoly, Borbáth kor Béni, Sipos Domokos 12-12 K, Szakáli
jak be a hadikölcsönöket, arról haílgat a r<-u Bela, Böjti Gábor, Benkó Zsigmond, Michua Jáuos, Petres Márton, Minier Károly, Trohán
Rezső, H:ircsa József, Híjdu András, Szász
delet, de azért magában az » teny, hogy a Gyula, Adorjáu Albert, Csiki Andrásné, Ftircs Jenő, Todor Péter, Tatár Ferencné, Koncz
hadikölcsönöket beváltják, tehát azok nem János, Veress Domokos 20-20 K, Oprea Mik- Ignác sztm., Kosa Tamás, Lakatos Lajos,
Kosa 13 ini, Héjjá Dénes, Bágye Ferenc, Hanzi
értéktelenednek el teljesen, bizonyára igen lós, özv. Ambrusnó, Veress Elek, Révész Gyula, János, Gulacsi Mihály, Fodor Sándor, Szabó
özv. Antal Áronné, Dóci János, Biró Dénes, Karoly, Anta Imre, Zöld Antal, Felcser Miklós,
sokakat meg fog nyugtatui.
Özv. Orbán Gáspárné, Csiszer József, Farkasné,
József, Incze Dénes, KovácB Péter,
— 200 ós 25 koronások becserelese. Miklós Gyula, Keresztes Antal, Balázs István, Kánya
Péter
Imre,
Lajos, Kánya Zsofika, CsáKérjük a fehér hátú penzek tulajdonosait, hogy Orbán J mos, Petres Ferenc, Bartha Károly, szár Jóákéin,Gál
Fodor Bertalan, Olti Géza, Miksziveskedjeuek tiz napon belül pénztárunknál dr. Kováts Gábor, L:tjos Bala, Jakab Ferenc, lós Gáspár, Peter
Orsolya, Bálint Vilma, Koletétbe tenni a feher pénzeket. Kii átadunk Tamas Gyula, Nagy Ödön, Incze György, B. vács Imre, Csutak JÍUÍ, Kovács Béni, Sípos
van, hogy azokat az 0.^ztrak-Mag>ar tímkual Nagy József. N. N., Kovács Ferenc, Hajnód Imre, özv. Koncz Józsefné, LukácB István,
forgalom képes péuzekkel kicaerelhetjük. Ignác, Hajnód József, Nagy István, ifj. Dávid Mazura Béla, Fénya András M, Técsi Mibály,
„Csikmegyei Székely Bank R. T." igazgató- Elek, György lgnácz, Lukacs Juliska, özv. Dobos Lőrinc, Szakali Mihály, Rácz János,
saga Csikszereda.
Nagy Sandorné, dr. Fenesi Ferenc, özv. Tro Bírta Karoly, Lázár Pal, Pál János, Csedő
— Egy ifjú iparos hegedűi. A «Szé- nan Józsefné, Merza Rezső, Kövér Sándor, Sándorné, Botár Károly, Miklós Lajosné, MikBakcsi Ferenc, özv. Dávid lgnacné, ifj. Nagy
kely Újság" irja: A kezdőt megvan es hogy Ödön, Haner Antal, Hadzsiáne, Hajnód Sándor, iós Antal, Györgypál Károly, Gál Ferenc,
G> ula, Biro András, Peter Béla, Teutscb
kinójje magat nagyobb vallalatta, arról majd Aigner Ferenc, özv. Petres Andrásné, Wein Miklós
György, Antal Tamás, Miklós Károly, Berényi
a közönségnek kell gondoskodni meleg pario Maloiu, Kőszegi L:ijos, Rtncz Gábor, Winkler Dénes, Szely József, Szögyör Albert, özv.
lasával. Egy törekvő, nagy képzettségű ipa Mór, László Dénes, dr. Kovács Gyárfás, Biró Koncz Bertalauné, Szőcs Imre 10 10 K, MolÁbrahám, Gal Antal, Osváth Bálint, György nár János, Bodis István 8 8 K, Molnár András
rosra terelődött figyelmünk, aki csendes mű- Jáuos,
Darvas Béla, Peter Juiiska, Fejer Fehelyében megkezdette a hugedügyartást es renc, Polgár Ede, Borbándi János, Biró József, 7 K, Tatár Peter, Kosa Antal, Máté Lázár,
Sárosi Albert, RakoBi Kristófné, Fodor József,
csodálatos, ügyes munkás kezei közül egjma» Berger Zseni, Gáspár József, özv. G ibosi Mi- Mánya Kristóf, Imre Elek, Rancz Ignác, Xánután kerülnek ki a c-inosabbnál csinosabb he- hályné, dr. lmecs János, Fejér Lajos, Antal tus Íren, Vas Jánosné, Gecző Erzsi, Abos Béla,
gedűk. Magy ari Árpád ez a fiatal ember, ki Gyula, Grüuwald Albert, Balázs János, dr. Lakatos Palne, Dobos Dénes A., And ró Ignác,
Zakariás Manó, Bakó Izsák, Nagy Balint,
beutazott országokat és az ö sok latottsagát, Dézsi Dávid, Meskó Mózes, Koncsag Károly, Koncz Ignácne, Fénya Tamásné, Gergely Détapasztalatait, kifejlődött hozzáértését itthon Hodosy Ernó, Várteréz Bogdan, Havrin Gyula, ues, Sándor Francis, Zöld Ilonka ti G K, Todor János, Todor József, Darvas András, Laakarja érvényesíteni, azzal a tervvel foglal- Román Balázs, Berkes Benjamin, Xántus Elek, katos Pal, Kovács Lajos, Dobos Árpád, Fodor
kozva, hogy felállít egy bangszermüiielyt, Culacsy Mihály, Mihály Lajos, dr. Nagy Imre, Imre, Sárosi József, Barabás Domokos, Ladó
melyből majd hegedűk, zongorák stb. fognak Gál Fereuc, Gai DJZSŐ, Gal Audrasne, Petres N., Erős István, Tatár Péter, Mihály András,
Tamás, Bartalis Imre, Ambrus Erzsike, Antal
kikerülni, ezzel is elismerest szerezve a szú Imre, Szántó Bela, Tót Pál, Turóci Daniel, Búzás Marci, Györgypal Árpád, Balog Mózesné,
István, Bilibok Karoly, Szabó Jenő, Sikely tehetségnek. Elmentünk a mübelyebe és Hemener Rezsó, Vízi Sándor, Ferencz Károly, Nagy
pos Domokos, Sipos Denes, Bogos József.
M.igyari a saját gyártású hegedűjével gyönyörű Székely Géza, Mendelovics Aron, locze S.rn- Bodis András, Bilibok József, Csáki János
nútakat adott le nekünk, mert nemcsak gyár- dor, Bauer Péter, Sütő Zsigmond, N. N'., 5-5 K, Bocskor Fereuc, Biró Dénes, özv. LáAntal, Péter András, Koncz Lajos, Ko zár Arpádne, Kosz Déuesné, Vas Lajos, Pál
tani tudja, hanem játszik talán miuden hang- Rajz
vács Endre 10-10 K, Antal József, Mihály József, Szakács János, Biró Imre, Kánya Imre,
szeren. Mikor a nyilvánosság ele vis»zük en- Albert, özv. Bartha lstvánne, özv. Lenk Lajosné,
Kovács Balázs, Szakács Lajos, Bece Lajosné.
nek a derek fiatalembernek vállalkozását, Lacher Gyula, Seiváth 1Í9ZSÓ, Szemerjai Fe- Kovács Domokos, Fénya AndráBné, Bertók
renc, Gál László, Demény Ferenc, Tele Simon, Gergely, Kovács József, Bogos Károly, Sipos
ajánljuk ót a közönség figyolmebo.
Baiogh Rózsika, Peter György 5-5 K, Adám
Rácz Ferencné, Imre Gyula, Bilibok
— Feloszlatták a marosvasárhelyi János, Biró Sándor 8-8 K, Dávid Sándor, Pál József,
János ifjú, Szőcs Józsefné, Bartis Ferencné,
ügyvédi kamarát. A marosvásárhelyi ügy- Árpád, Paulovits Antal, Illyés Jáno?, Csiszér Bilibók János id., Pap Anna, Ábrahám Márton,
védi kamara elnöke utasítást kapott arra, Peter, dr. Kolonics Dénes G G K, Pal Lajos, Sipos Peter ifj., Gal József, Szőcs Mihály,
hogy a kormányzótanács rendelete ertelmebeu Kürti Lajos, N. N., Péter Erzsike, N. N. 4-4 Erős Elekne 4 4 K, Balázs Imre, Tamás
K, Teitelbaum 2 koronát. M^ly köszönetet Félix, Bocskor Imre, Lázár Ferenc, Erős Venaz ügyvédi kamarát oszlassa fel. A feloszlatas mond a
R e n d e z ő s é g . del, Ruszuj György, Gergely József, Rácz Istkedd délután meg is történt.
ván, Szőcs Bertalan, László Péter, Erős János
— Uj roman réBZVénytarsasag. A
3-3
Máthé Lajos, Silló Dones, Lénerné,
— Pályázati hirdetés faszállitásra. AntalK,Mihály,
Császár RózBika, Mezei Ignác,
Renaşterea aláirassal felhívást közöl egy
Szám: 1919. El. XXIII. M. G3. „A csíkszereArdeal cimü újonnan alakítandó részvénytár- dai törvényszék, járásbíróság, államügyészség lmecs Juliska, Fodor Ágostonné, Imre János
saságra. Az uj társaság székhelye Kolozsvár. és törvényszéki fogház részére az 1919—20 Székely János, N. N., Nagy János, Kánya
Domokos, Kovács tanítónő, Szabó Juliska,
Kétmillió az alaptőkéje. A társaság célja: költségvetési évre azaz 1919. évi julius hó Orbán Lina, András Vérike, Kovács Juliska,
nyomda, kiadóvállalat, könyvkereskedés, távi- 1-től 1920. junius 30 ig terjedő egy évre Sipos István alBó, Bartis Antal, Sipos Gábor,
rati ügynökség, papírgyár stb. létesítése.
szükségeB 1047 köbméter kemény tűzifa szál- Dobos István, Bilibok István, Kovács Dénes,
Károly, Antal András, Berki László,
— • lelkészeit fizetese Romaniaban. lításának biztosítására nézve a nyilvános írás- Koncz
Sipos Albertné, Antal Albert, Váta Károlyné,
A román vallás ós közoktatásügyi miuiszter beli versenytárgyalás a csikszeredai törvény Sípos Ferenc, Lőrincz Ignác, Koncz Elek,
a vezető papok éB teológiai tanárok havi fize- széki elnök hivatali helyiségében 1919. évi Bogos Denes, Simó Anna, László István, Satését szeptember elsejétől fogva 3óO fraukban, julius hó 18. napján d. e. 10 órakor tartatik lamon Árpád, Fénya Mihály, Erős Ferenc 2-2
a vidékén 30U, illetőleg 260 frankban állapi- meg. Csíkszereda, 1919. évi julius hó 8-án. koronát.
mán kormányzótanács pénzügyi osztálya hivatalosan közli, hogy a bankjegyek lebélyegzése
julius 10-én véget ért, azonban azok részére,
akik önhibájukon kivül mulasztották el a lebélyegzést, egy havi póthatáridőt engedélyeznek, de ez esetben a lebélyegzés csak a kormányzótanács pénzügyi osztályánál eszközölhető.

totta meg.

Antal Jóisef, törvényszéki elnök.
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L P O K
Értesités!

Értesítem, a tisztelt
isaeg-rendLelólnaet, H o g y

FOOOBVOS
k
B e n d e l n a p o n t a d é l u t á n 2—6 óráig. ^
Csíkszereda, Mikó-utoa 34. sz.
^H

áq Ráf j erdélFrészi bútorgyár r. t.
Székely OO nCU Marosvásárhel
Marosvásárhelyt,
előnyösen ismert cég, intézetünknél

ÉPÜLET ÉS MÜBÜTOR
ASZTALOS MŰHELYEM

NYOMDflSZTANUliÓNAK

mintaszo b ákat

•újra jaaegrnyitottam és
elvállalóit e szakmá"ba
•vág-ó aaai33.d.eaa.3a.eria"ü. ja-

egy ügyes és értelmes flu, aki egy
pár középiskolát végzett felvétetik
Vákár Ii. könyvnyomdájában, Csikszereda.

v i t á s t i s a leHető leg-olcsó"b"ban.
13-13
Tisztelettel:

Eladó 100—150 drb nyúzni való
berbécs és meddő juh. K s<<bb

13 O T Á R

i

helyezett el, melyek minőség ón ár
tekintetében a legmesszebbmenő igenyi ket is kielóftúik. — A mintaszol,ák
intézetünk külön helyiségében
megtekinthetők és megrendelések
ugyanitt fölvétetnek. 17—

Agrár takarékpénztár r. t. fiókja
S ^^^^

GÉZA

Csikszereda.

f

Csikvárdotfalva, (Bocskor-fele ház.)

vetellel ÍB adatik el (10 u inr, 20 kin )

Sántha Lajosnál, Mikóujfalun.

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet,
cementet, gipszet, stucatur
Bardócz Marton csikszentsimoni
Kerestetik egy vizsgázott gepesz,
nádat, cementcsöveket, kutkorcsmaja részére egy ital
aki a oiotorg p kezeieaeben jártas
mérőt keres, cipész vagy szabó
gyürüket stb., sib., mindenféle
előnyben részesül. Ajánlatok Mesko
előnyben részesül.
1—5
épitési anyagot állandóan raktáJakab Madéfalva cimre küidcndők
1—4

1-3
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Egy rend szmoking öltöny eladó!

FAJBOROK

Cim a kiadóhivatalban.

Pályázat.

nyos áron kaphatók bármilyen
nagy mennyiségben és köle.;ön
hordókban. V&lftmint mmil"nn? mll

16 i k i batáridővel pályázat hirdettetik.

Fizetése:
Készpénz 406 korona, 48 kaluugya
rozs; 50 kalongya zab; 20 szeker ta,
négy szekér ezena-sarju kaszáló, tízen
kivUl a megfelelő állami fizetés kiege
szités.

SZESZESITALOK.

vevők

12 én.
Polgármester 8za'nids«£on:

Jacob Pop,
rendőrségi főnök.

HIRDETÉSEK
olcsó árszámitás mellett
közöltetnek s felvétetnek

A KIADÓHIVATALBAN

m

keri

benzinmotor-gép
egy gyapjufésülőgéppel
egy üti. Értekezni lehet ort. helyben vagy

Csíkszeredán. Mikó utca 31. sz. a.

60-

(Miíhészgazdatfág).

4—r>
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Uj gépjavító- és szerelő-műhelyI
Van ?zereuc->ni a t. közönség ünloniáaára hozni, hogy a t'ftnzféle \ illtiiiioK cégtől kiléptem h Csíkszeredában a Mikó utca 16. sz. a.
(Szabó Ferenc ur házában) egy a ni ú kor igényinek megfelelő

Géplakatos és gépjavító műhelyt
letesitettem, hol elvállalok mi ml. ti t< szakmába váa;ó muojtár, valamim vízvezeték, Síivatyuk javítását, fürdőszoba berendezés ké
szitásét és minaennemü mechanikai munkát, a legszolidabb árak
mellett. — S.<iv«a pártfogásukat kérve, vagyok kiváló tiszt elet* el

Kürthy Lajos gépész és géplakatos
2_

iskolaszéki elnök.

Hirdetmény.

I). CSÉ s pártfogasát

Szentegyházasfaluban

ö:/,v. F-.remzy Andurnénu
ÍP egy teljes felszerelésű
s jó karban levő

Neumann Benő Szászrégen.

a gyergyóalfalui róm. kath. segédkántortanitoi állásra.
ÉVI JAVADALMA:
A) 1. A „Növelés alap" ból
K (iOO —
2. Iskolai pénztárból
. .
K -200.—
3. Alapitv. misék kamataiból
K 15.33
4. Stóla
K 50.5. Két marha és sertés legelt, jog K 9.20
6. Többi állami kiegészitén.
Bj 1. Kerti illetmény
.
K 20.-2. Megfele.ő lakpénz, esetleg ti-rineszoib. ni
megfelelő lakas.
Kötelessége•. a kántori teendők v*i>zé.-o a
szükséghez merten és az iskolaszék által kijelölt osztálynak vezetése.
Pályázati haláridő julius 30.
Kántori próba auguaztm 3 án d'le'oit ÍI
nagymiBénél.
Gyergyóalfaiu, 1919. evi juüiu* hó 30-án.
Salati Ferenc s. k.,

Köztudomásra hozatik, hogy mind
azon háztulajdonos vagy bérlő, t i k i é i
ezidái<r kaonai szemeiy vagj román
hivatalnok lakott, foijó hó 15-i^ a vá
rosi állami rendőrségnek jek-u'tví be.
Mercuri"* Ciueu'ui, 1919 ju'im lió

ElcldÓ

cognac és likőr is kicsinyben és nagyban. — A u>z'-!t

Iskolaszék.

1—3

49-

u. m.: rizling, leányka, tramin, bakar, oportó stb. jutá-

A csikszentkirályi r. kath. segédkántortanítói állásra augusztus

Pályázati hirdetés

ron tart s azok bármikor kaphatók
Nagymihály Sándor csik8-4ered*i,
tusnádi, sepsiszentgyörgyi és ké/divá.iárhelyi épitési anyagraktáraiból.

OsileszerecLa, ^ i k á - n t c a l e . s z á m a l a t t .
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A J Á N L J U K l-A M I N Ő S É 6 Ü

6ÉP0LAJUNKAT
a közeli cséplési

idényre

SZÉKELY GAZDÁK SZÖVETKEZETE
SEPSISZENTGYÖRGY.
Cenzúrázva: 8ublt Jósa Fraoiu.
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