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| Hirdetési dijak a l e g o l c s ó b b a n BBámittatnak 

A magyar béke. 
A nemzetgyűlés az aláírás mellett döntött. 

Csíkszereda, május 2tí. 
Magyarország közvelemenye u vég 

legesnek, megállapított bekeszerzödes 
közzetételo után elemi erővel nyí:a*ko 
zott meg az erőszakos és igazságtalan 
szerződés aláírása elloii. Az ország k-g-
valságosabb napjait éh, ami ly hoz ha 
sonio csak a mohácsi vész es a tatár-
járás voltak. 

A mai helyzet ezeknél is súlyosabb, 
uiert arról van szó, hogy Magyarország 
területének és lakosságának kéihurmadíi 
elszakiitatott. 

M.+ly szomorúság tölti el neuicáak 
a megmaradt Magyarországot, haueni az 
elszakadt részek több miihöuyi magyar 
ságát is, kiket elválasztottak testvérein 
tői, kikkel ezer esztendőn át jóban-
rosszban egyek voltak. 

Miliiók ieike erzi a kinzó gyötrelmet, 
melyet ei kell szenvedni egy hosszú, 
véres háború ezernyi nyomorúsága uiau, 
ineiy háborút idegen díp:otnaiák t-s ko-
ronás íők csinálták s ameiyuet elóide-
zesében a magyarnak a rengeteg anyag-
és vérveözíesegen ki viii reszt* o cm vo,i. 

Mikor a magyar hadsereg eldobta 
magától u puskát, hogy békés tűzhelyé-
hez visszatérjen, önként lemondott a 
háborúról es az erőszakos eszközük al-
kalmazásáról. Bízott az igazságos béke-
ben, mely a népek es nemzetek millióit 
visszaadja önmaguknak es véget vet a 
titkos diplomácia népeket lemészároló 
ármánykodásainak. Hitebea csalódott, 
mint már annyiszor ezer esztendőn ke-
resztül. 

A megdöbbenést ós a mélységes szo-
morúságot azonban fel  fogja  váltani a 
nemzet kulturájába éa őserejaben vetett 
rendíthetetlen hit, mert ha erlék és erik 
is súlyos csalódások Magyarországot, a 
nemzet ősereje túlélte mar sokszor a 
legválságosabb időket és szenvedéseket. 

Erre az álláspontra helyezned ek a 
magyar uemzet kipróbált nagyjai ezúttal 
is, kik szem beszállva a kitörő nemzeti 
elkeseredéssel, legfájdalmasabb  köteles 
BÓgllket teljesítettek akkor, mikor a 
bókeezerződes aláírása meiiett foglaltak 
állást, nyomatékosan kifejezve,  hogy a 
nemzet tiltakozik az erőszakos béke 

feszek  használt 

eilen és azt csak a kényszer hatása 
ai*it írja ttlá. 

A magyar bóké uláiránáru vouat-kuzó 
híreink a következők 

Aláírják a magyar békét. 
Béc.-<, május 2í>. 

A magyar békedelegáció a mai napon, a 
legfelsőbb  tanács által adott ujabb ötnapos 
batáridő elteltével bejeleutette, hogy Magyar-
ország kényszerhelyzet hatása a:alt, kész a 
bbkes'/.erzódést alairui. K közles vétele után a 
legfelsőbb  tanacs a jövő hétre, valószínűleg 
május 2ti-ra tűzi ki a magyar békeszerződes 
aláirasának napját. Az aktUB Neullyben vagy 
Versaillesben fog  lefolyni.  Hogy a ma még 
izgjtott magyar közvélemény lassan-lassan le-
higgad e.s beleny ugsziL a békeszerződés alá-
irasába, abban nagy része v.iu azoknak a ko-
moly. a béke atáirasának inegtngudásaval járó 
vesz-delm'iket feltáró  beszédeknek, amelyeket 
Andrássy Gyula, Berzeviciy Albert, Hegedűs 
Loraut os gróf  Teleky lJál mondottak el a 
békeszerződést tárgyaio külügyi bizottságban. 

A magyar békeszerződés 
a nemzetgyűlésben. 

A Presse jelenti: Á magyar nemzetgyűlés 
HZbiilni ülésében tárgy a! as alá vette a magyar 
békeszerződés alairábának ügyét. A külügyi 
albizottság jeien'óset (Jies.-w in Sándor ter-
jesztette be. A bizottság azt javasolta az or-
szággyűlésnek, utasítják a Parisban tartózkodó 
delegátusokat, hogy a békeszerződést irják alá, 
mert az or.szagnak jelenlegi kényszerhelyze-
tében egyéb ut nem áll rendelkezésre. A ja-
vaslathoz elsőnek Hiruouyi Somádéin minisz-
terelnök szólt, utána a pártvezerek nyilatkoz-
tak, mire a nemzetgyűlés a javaslatot egyhan-
gúlag elfogadta  és utasította a Páriában tar-
tózkodó delegáció vezetőjet, Prazriovszky Ivánt, 
hogy a békeszerződést irja alá. 

Apponyi a békeszerződésről. 
Apponyi Albert gróf  fogadta  a Neue Freie 

Presse munkatársát, kinek a békeszerződés 
aláírásáról a következőket mondotta: 

— A csütörtöki tüntetés, melyen több mint 
százezer ember vett részt, a társadalom min-
den rétegéből ós ahol a rendet tulajdonképpen 
csak a tüntetők tartották fenn,  frappáns  mó-
don fejezték  ki a közvélemény hangulatát. A 
tömeg elvonult az idegen missziók épületei 
előtt anélkül, hogy egy hangot is hallatott 
volna, meíy a nemzetközi udvariasság törvé-
nyeivel ellenkezik és én azt hiszem, hogy a 
közvélemény, mely oly egységesen nyilatkozik 
ni< g az ország szétdarabolásának visszautasi-
tásaban, kész arra is, hogy a momentán szük-
ségessé vált lépések megtételénél szabad vá-
lasztást enged nma felelős  faktoroknak,  akik 
a keves fényponttal  rendelkező kényszerhely-
zetet áttekiuteni képesek. 

Tibeti ezt annál is inkább, mert hiszen a 
végkövetkeztetéseket illetőleg nem áll fenn 

semmiféle  nézetkülönbség. Magyarország nem 
mond le egzisztenciájának természetes alap-
jairól, do viszont távoiról sem az a szándéka, 
hogy kalandokba bocsátkozzék, hanem a jö-
vendő igazságos megoldását a dolgok termé-
szetes fejlődésétől  éB ama felfogásnak  erősbö-
désétől varj i, hogy a természetellenes dolgot 
lehet ugyan dekretálni, de annak betartása 
lehetetlunség. 

Miért nincs liszt és cukor? 
Csíkszereda, május 28. 

A cenzúra jóvoltából már többször fehéren 
meg nem jelent, közélelmezési tárgyaló köz-
leményeinkre Comaniciu tanfelügyelő  ur, ki 
egy személyben véletlenül cenzor és a köz-
élelmezési hármas bizottságnak is tagja, a 
szerkesztőség helyett a következő levelet in-
tézte lapunk tulajdonosához 

Kedves Vákár Ur! 
•Szívesen adatik megbízást annak az uruak, a ki 

„liszt és czukor^-ról szóló sorokat megírta, hogy 
o hozzon lisztet és ezukrot. Hálás köszönettel le-
szituk mi is a közönséggel egytltt, ha csakugyan 
az ur a közönséget képviseli. 

Jelentkezzék tehát a közélelmezési bizottsághoz, 
a megbízottait megfogja  kapni, csak hozzon, hoe-
zon minél többet. De nem illó rosszhiszeműséget 
tanúsítani akkor, mikor mindenki előtt ismeretesek 
a közlekedési viszonyok és a restrictiok. 

A bizotuág kézséggel és szívesen fogad  akár-
kinek a segítségét a közjó érdekében. 

Jöjjön csak az ur. 
Ciuc. la 22— V/920. 

Tisztelettel COMANICIU. 
Ehhez a levélhez egy kis hozzáadnivalónk 

van. Comaniciu ur kétségbevonja azt, hogy 
mi a közönség érdekeit képviseljük, sőt rossz-
hiszeműséggel gyanúsít, ami szerinte nem illő. 

Mi azt hisszük, bogy ezzel a véleményével 
egyedül áll Csikvármegyeben, mert sokkal 
ehesebbek az emberek, minthogy liszt- és cu-
korkéró közleményeinkről rosszhiszeműséget 
vagy nem a közönség érdekét feltételeznék. 
Ezzel mi végeztünk is. 

A levél többi része azt akarja elhitetni, 
hogy Csikvármegye közönségének a vármegyei 
közélelmezési bizottság azért nem tud iisstet 
és cukrot szálitani, mert rosszak a közleke-
dési viszonyok. 

Ezt mi megint nem hisszük el. sőt egész 
bizonyosan a közönség sem. Végtére is Csik-
megye nem fekszik  Ázsiában és ha Erdély 
minden vármegyéje liszthez é3 cukorhoz tudott 
jutni az elmuit időben, lehetetlen, hogy ide ne 
tudtuk volna szállítani. 

Ha jól emlékszünk, Csikszereda egyetlen 
egyszer, novamberben kapott kenyérlisztet, 
azóta nem. Amint már többször megírtuk, a 
szomszéd városokban a legutóbbi napokig 
akadálytalanul váltották be a liszt- és cukor-
jegyeket, csak Csikmegyében volt néma csend. 

A közélelmezési bizottságnak akkora hata-
lom és befolyás  áll rendelkezésére, hogy vasúti 
kocáit ha nehézségekkel is, de feltétlenül  kap, 

tankönyveket 
bármily mennyiségben, 
a legmagasabb áron 
Vákár könyvkereske-

dése Csikszereda. 
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hisz egy vármegye mindennapi kenyeréről van 
szó. Láttuk számtalanszor és látjuk ma in, hogy 
magánosak is megkapják a vasúti kocsikat, 
öt-hat vasúti kocsival fut  bor be a csíkszere-
dai állomásra egyszerre, de számtalan más 
árucikk magánosak ciméie és számlájára vasúti 
kocsikban érkezik ide. 

Mikor az Agrár Takarékpénztár és a Csík-
szeredai Takarékpénztár kukoricát, szállított, 
akkor is volt kocsi, csak utánna kellett járd. 

Éppen kereskedőink volnának azok, kik 
kétségbevonnák a vasúti kocsi hiányát. 

A szállítást nem lehet magánosokra :-tru 
házni, mirt az a hatóság különösen fontos  kö-
telessége, sőt monopoliuma volt és máshol 
a hatóság gondoskodik a beszerzésről, szállí-
tásról é* igazságos kiosztásról. 

Ict is lehet tehát, csak akarni kell. V«gy 
ha nem, akkor miért van vármegyei kiizen-t-
mezési bizottság I ? 

Csíkszereda, május 28. 

A kepe egyházi adó s mint ily>JN mindig és mindenütt súlyos terhet jelentett nép VÜ!I;ÍÍIÍ. 
A beszédek egéez áradata hangzott el annak idején a magyar parlamentben a földi 
kepe megváltása tárgyában, eredményt azonban sohHsem hozott. 

A telier tehát továbbra is teher iuar»dl. 
A mult évben az a rendkívül kellemetlen meglepetés érte városuuk kmholikus híveit, 

hogy a kepet dr. S/.ek< res Józst-f  plébános előterjesztésére az egyháztanács minden átmenet 
nélkül 10—20 koronáról 100 250 koronára eraelto fel. 

Lapunkban erélyesen tiltakoztunk az átmenet nélküli igeu mtgas felemelés  ellen és l.ér 
tük az egyháztaaácsot, hogy mérsékelje a kivetéseket, mert egyházi adó ellen senki sem 
szivusttn felebbez  Felszólaiasunknak semmi eredménye nem lett, bár az eg«sz város felzúdult 
és nyiltnn engedetlenkedett. 

Most hasonló az eset, sőt sokkal sulyo. abb, iniur aa elmúlt évben. L'*y a pleb.iuo.s, niint 
az egyháztanács rátromfoit  a műit évi kivetésre, mert a kepét inost. már 500 koronáig vitte 
fel.  Aránytalanság isméi akad bőven, de ezt: uz olvasóra bízzuk. 

Jelen tiltakozó sorainkat ismét számtalan o'da ról jöt; egyom'S felszólalást*  irjuk és nem 
győzzük eléggé hangsu'yozni, hogy ez a hirte:en és utolérhetetlen Menn i -s n -in áll ;:r.iny 

jól kepézik. — Elég talán rámutatni arra, miszerint oly nehéz a megélbeiés, hogy a több 
száz koronákat nem képesek kipengetni a plebánoB ur asztalára. 

Ezért ne csodálkozzék, ha netalán annyi feiebbezést  kap, amennyi egész Enlt-lybm 10 év 
óta nem volt. — A kivetés a következő: 

Kereakedök: 
900 K Gál Ferenc 
400 K Albert Ödön 

Szvoboda Miklós 
Dóczy János 
Veress Elek 
Vákár Lajos 
Papp Károly 
Karda Gyula 
Jakab Gyula 
Jakab István 
Szabó Lajos 
id Gál József 

itOO K Pototzky Pál 
Szopós Albert 
Tele Simon 
Szász Gyula 

240 £ özv. Trohán J.-né 
Vitos Ferencz 

200 K Szalkay Dezsőné 
Jancsó György* 
Merza Rezső 
Hajnód Ignác 
Fejér Berci 

180 K Michna Rezső 
Solymosl Károly 

160 K özv Orbán Gáspárné 
özv Szvoboda Józsefné 
Rancz Gábor 
Gál Istvánné 
Szeivarth Rezsőné 

150 K Orbán Balázs 
Szentes Gergely 

120 K Kövér Sándorué 
Sprencz Hugó 
Pototzky Péter 

100 K Székely Ödönné 
Keresztes Jánosné 
Farkas Jánosné 
Ifj.  Laczina Károlyné 
Imre Árpád 
Dávid Ferenc 
Petres Andor 
Ifj.  Papp Károly 

80 K Dájbukát Gerő 
50 K Karácsony János 

Gál Gyula 

Iparosok: 
500 K Czáka Béla 
400 K Bács Károly 

MlklÓB Gynla 
özv. Jakab Ödönné 

300 K özv. Filó Károlyné 
Máthé Istvánné 

250 K Cseh Istvánná 
Hajdú Áron timár 

240 K Jakab József 
Szopos Domokos 

220 K Fejér Lajos 
200 fiakcsl  Ferencné 

Hochftlld  Károly 
Harcsa József 
Slmó Gergely 
Keresztes József 
Erőss Ferenc asztalos 
Magyart Andor szabó 

160 K Hajnód Sándor 
Biró Dénes 
Kovács Zsigmond 
Salamon Lajos 
Silló Béni 
Beke Árpid 

150 K^Aţyponyl Károlyné 

150 Borbáth Béla 
Förcs János 

120 K Szabó Ferenc 
Nagy Ödönné 
Bartha József 
Csiszér Lajos 
Antal Gyula festő 
László Lőrinc 
Özv. Borbáth Andrásné 
!-alló Pál 
Salló János 
Ilyés István 
Hajnód János 
Ballba Károly todrász 
Péter Gyula 
Biederiuann Viktor 
Császár Félix kerekes 
Keresztes Béla 
RenJi Mihály szutócs 

100 Bedő Ákosné 
Beke Ágoston 
Özv. Hajnód Józsotné 
Tamás Balázs 
Lázár János 
Bájer Fersneué 
l-"ál Lajos 
Imre Elek cukrász 
Kelán Sándor vemlégl. 
Vass Géza vendéglős 

80 K özv. Lenk Lajosné 
Dávid Péter 
Vécsei Gábonié 
Özv. Nagy Istvánná 
Özv Kovács Józsefné 
Hancz András 
Biró Ferenc cipész. 
Kovács János cipész 
Szász András 
Balázs Pálné 
Ligeti Samuné 

70 K Ifj.  Rancz János 
60 K Szabó Mihály 

Tóth Ferenc 
Morvay Istvánné 
Bedő Józsefné 
Kristóf  János 
Pusztai András 
Berkeczy Árpád 
Hancz Sándor szabó 
Szabó János nyerges 

50 K Gyönös Gyuláné 
Borbándi János 
Szigeti Gyuláné cipész 
Sántha Rudolf  cipész 
Domokos Jakab 
Gál Balázs 
Baconi Károly 
Hódosi Ernő villanyos 
Müller Károly 
Kürti Lajos gépész 
Hajdú Gergely 
Tamás Sándor 

40 K Csorba András 
Ambrus Györgyné 
Hamari György 
Barcsay Dénes 
Ádám Józsefné 
Schmidt Gyula 
Schmidt Károly 
Holló Veró 
Kalamár Anna 
Kalamár Ignác 
Pallós János ács 

30 K Schulleri Dániel 
Jáuoal Állta Iné 

Borsódl Géza 
Rancz János szabó 
Kok a Antal bádogos 
Biró Ignác 
Kövér József 
Paulovits Antal 
Özv. Müller Andrásné 

Ügyvédek, doktorok, 
gyógyszerészek: 

400 K Gözsy Árpád 
Dr. Tauber Józsei 
Orbán János 
Dr. Hirsch Hugó 
Keresztes Antal 

300 K Lőffler  Marcel 
Dr. Daradics Félix 

250 K Dr. Fodor Antal 
200 K Venczel Ferenc 

Dr. Zukariás Manó 
Dr. Kovács Gyártás 
Dr. Szántó Samu 
Dr, Gál József 
Dr. Nagy Béni 

150 Dr. Veress Sándorné 
100 Dr. Pál Gábor 
60 Dr. Élthes Zoltán 

Or. lmets János 
Dr. Kovács Albert 
Veinliold Ágostonné 

Nyugdijasok: 
60 K Dájbukát Jakah 
50 K Csiky .József 
40 liecző Béla 
JO özv. Birtha Józsefné 

Özv. Gábosi Mihályué 
Antul Áronná 
Beke Mihály 

Tisatviselök 
300 K Fejér Sándor 

Dr. Gaál Endre 
Balogh Géza takpig. 
Frank Miklós 

250 K Csiby Károly 
240 K Cseh István rnbpig. 
200 K Dr Györgypál D. 

Jakab Ferenc 
Bálint Károly 
Dr. Élthes Gyula 
Bőjthy Gábor 
Fekete Pál 

160 K Becze Imre 
Hajnód Józsei 

100 K Albert István 
Schuszter Olivér 
Szopos Gáspár 
Koncsag Károly 
Aczél Ödönné 

80 K Domokos Sáudor 
70 K Sal ló Ignác 

Bartha Károly 
Sprencz György 
Tóth Géza 
Holló Gábor 
Dániel István k. g. 
Kászoni Lajos vasúti 
Kovács László 

(!0 Lajos Ignác 
Thiry Jájaos 
Bartha János 

50 K Csiszér Imre 
Botár Béla 
Szász Lajos 
Dr. Sándor Gyula 
Bedé Józstf 

Ferenczy Henrik 
Pál Ignác 

Birtokosok : 
400 K T N.ifr.v  Imre 
200 K Lukács Juliska 

Özv Mihály Ferenci.é 
100K Özv Koncsag Gy.-né 

Gáspár József 
Hajnód L. Ferenc 
Márton Ignác 
líj Kalamár István 
Nagy Mózes 
Keresztes Súuiloi 

150 K Dávid Ignác 
Incze István 
Mózsnor Géza 
Hancz Antal 
Dávid János 
Elihi-s Károly 

120 K Füleki Imre 
Pál Károly 

100 K br. Orbán Gábnr 
Petres Ferenc 
Szopos János 
Balázsi Lajos 

80 K Salamon liéni 
Rancz Ignác 
Bartha József 

70 .K Tamás Józsefné 
Özv. Szopos Béiiiné 
Ifj.  Gere János 
Ifj.  Kovács Ferenc 
Özv. Koncstig Józsefné 
Demes Antal 
Péter Lajos 
Tamás Károlyné 
Ruszuly A ml rás 
Id. Rancz János 
Kedves Eerenc 
Dávid Gyula 
Erőss Ferenc lőldésj 
Vaszi Miklós 
Kalamár Péter 
Kalamár Imréné 
Rancz Lőrincné 
Ifj.  Haiuód Józsei 
Farkas János 
Ozv. Lu\ Sándorné 
Keresztes Jáuos 
Kalamár Ignác 

60 K Özv. Papp D.-né 

Csóti István 
50 K Ronfeld  Félixné 

Albert Sándor 
Id. Koncsag Károly 
Dr. Csedő Andrásné 
Kukuly Józsefné 
Pál Sáudor 
Biró Mihály 
Ambrus János 
Lajos Antal 
Dávid Sándor 
Gere József 
Szőllősy György 
Pál György 
Salló Ferenc 
Nagy József 
Lajos Béla 
Keresztes Józsefné 

40 K Pap János 
Özv. Jakab Lajosné 
Kovács Jáuos Írnok 
Hancz Istvánné 
Kalamár János 

Darvas Sándorné 
Petres Andrásné 
Özv. Szopos Balázsné 
Biró Balázs 
Jakab Károlyné 
Bőjthe Ferenc 
Hujdu Ignác 

35 K özv. Becze A.-né 
Özv. Kiss Antalné 
Csiszér Sándor 
Hinlerholcz Eduardné 
Balázs István 
Pál András 
Id.özv. Antal Ferencné 
Erőss Antalné 

;t0 K Csiszér Józsefné 
Özv. Dávid Istvánné 

Dávid József 
Tóth János 
Szőke Pálné 
Id. Biró Ferenc 
Id. Dávid Elek 
Nagy András 
Szopos Istvánné 
György Amhrnsné 
Kalamár Dénes 
Szopos Péter 
özv. Salló Fereu' ii 
Biró Bénes 
Ruszuly Józsei 
Lajos Iinre 
Kalamár József 
Ozv. Dóczy Jó/.sflnö 
Özv. Veress Lajosné 

Aki aa egyháatanáos által rája kivetett kepét 
sérelmesnek találja, ló napon belül ax egyházköz 
sógi közgyűléshez felebbeehet.  Felebbezések a 
plébániai hivatalhoB adandók be. A kivetési laj-
strom a városi adóhivatalnál is megnéshetö A 16 
napi felebbezcsi  határidő junius hó 10. 

Gsiktaplocai csendélet. 
A Hargita haramiai. 

Csikszereda, IÜÁJIIH 2á 
Csuk most adtunk hirt arról, hogy K kél várme-

gyét rettegésben tartott hargitai rablókat, Litjus Jó 
zfe!  Kottyán é* Holló Lajos Bálinté csiktuploczhi 
lakósokat a brassói törvényszék másfél  évi börtöni" 
Ítélte, mely büntetésnek javarésze ínár el Is telt 

Most arról értesülünk, hogy a büntetésük kitül 
tése végeit a csíkszeredai fogházba  visszaszállítón 
rablók egyike, Lajos Józsei Kottyan az általános 
amnestia rendelet iolytán börtönéből kiszabadult 
és hazatért Cslktaplocára. 

Első ténykedése az volt, hogy az utcán többek-
kel haladó Csedő Imre községi bírót, kit feljelentő 
jének tart, kitámadta, bejelentve neki, hogy hazaér 
kezett és eljött a leszámolás órája. 

Jellemző egyébként a most uralkodó közállapu 
tokra, hogy a börtönéből kiszabadult Lajos Józsefei 
a faluban  többen, küztük fiatal  legények barátságukba 
visszafogadták,  Audrás Domokos pedig Lajos Józsii 
Kottyannál az utc.u találkozván, „hála Isten, hogy 
szerencsésen hazaérkeztél" szavakkal üdvözölte s 
vele barátságosan parolázott A nem épen épületes 
jeleneten megbotránkozva, Csedő Imre községi biru 
az utcán, nyilt szinen többek szemeláttára Andrá-
Domokost lepökte. 

A leszámolás óráját I.ujos József  Kottyán azzal 
vezette be, hogy pünkösd napján este 11 órakoi 
Csedő Imre lakása elé vonult s bár a Láziak még 
nem voltak leieküdve, uz utcára uyiló ablakait hatal-
mas kövekkel ugy beverte, hogy az ablakok kereszt-
fái  is betörtek. Csedő l inie egy nagy hólyaglámpá-
val azonnal kifutott  az utcára, kisérve családjától és 
még elég jókor érkezett, hogy a sötétben egy társá 
val menekülő Lajos Józsefet  felisnierjo.  A társát nem 
sikerült felismerni,  inert az elsőnek futamodott  miv-
Gyanúsítani kilétét azonban lehet, ha tudjuk u/J 
hogy a börlöuböl pünkösd ünnepére Holló Lujon 
Bálintét Is csodálatos módon hazaengedték, aki reg 
géltől késő estig, mert még 8 órakor is többen lál-
ták a lalui.an, az utcán sétált minden őrizet és fel-
ügyelet nélkül. Igy igen valószínűnek látszik, hogy 
u leszámolás óráját Lajos Józseffel  ketten vezették bü. 

A hatóságok jót tennék, ha az ilyen megrögzött 
jómadarakat szigor uau szemmel tartanák, mert n-m 
hisszük, hogy a királyi kegyelem nem volna vissza-
vonható az olyau bűnösöktől, kik uh Ivett, hogv bé-
kés, becsületes muukához fognának.'  életveszélyes 
fenyegetéssel  töltik drága idejüket. Az ilven embe-
reknek legjobb helye a börtön, de ugv aikalmuzvn, 
hogy ne a járásbíróság utcai ablakain nézzék a járó-
kelőket, hanem jó sötét helyen, magányosan ós szűkre 
szabott koszton. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gróf  Majláth erdélyi páspök junius hó 2-ái. 

délután 4 órakor érkezik városunkba a bérmáld-
szentségének kiosztása végett. Az érkező fópás/.ton 
a város határánál az egyliáztanács (ogadia. Megér-
kezésekor a plébánia templomban délutáni istentisz-
teletet tart. 3-án, Űrnapján 8 órakor szentmisét uioiui 
ii plemánia templomban, szentmise után az űrnap! 
köinionetet vezeti és körmenet után kiosztja a bér-
málás szentségét. Az egyházi ünnepségek vég/..'-, 
után a plébánián a testületek tisztelgését fogaJj.t. 
Péntek napot (junius 4) a helybeli főginináziumliMM 
tölti. Szombaton délelőtt Zsögödöu bérmál. Innen 
délután 4 órakor Taploczára megy. A rendezo.-eg 
lapunk utján ké.i a híveket, hogy a körmenetben a 
rendezőség által kijelölt helyeken vegyenek részt 

— KópviBelöjolöltek Csikmegyében. Avarescu 
miniszterelnök néppártja a gyergyótölgycsi kerület-
ben Taslaoanu Oktávián kereskedelemügyi minisztert, 
a gyergyószentmiklósi kerületben Dobreanu Mihály 
•Ír. ügyvédet, a csíkszeredai kerületben Urzica Vasili 
gyulafehérvári  esperest léptette fel  képviselőnek, 
szenatornak pedig Csíkszeredán Caiupeanu Illés 
gyergyószentmiklósi gör. kath. esperest. Az erdélvi 
román nemzeti párt jelöltjei Tölgyesen Precup Ein'il 
dr. gyergyószentmiklósi ügyvéd, Csíkszeredán Dub-
les György volt prefect  és Boeriu Auteniu. A gvergyó 
szcntmiklósi kerületben fellépett  még Bléuesi Edu-
árd. Itt a szociálisták ielöltje Maurer József  (nem az 
Uj Világ Igazgatója), de Place József  vicomte gazda-
sági felügyelő  a csíkszeredai kerületben a jelöltség 
tői visszalépett és máshol sein fog  fellépni.  Amint 
inár megírtuk, a székelység a választásban nem vesx 
rétit. 



22. Mám. C S I K I L A P O K 3-Ik oldal. 

— H ásass ág. Fodor Bózsika és Mezey Domokos 
folyó  hó 30-án tartják esküvójOket. 

— Mehessek figyelmébe.  Miilép, keret-
léc és keretfogó  kapható Biró József  egyleti 
pénztárnoknál Csíkszeredán. 

— Vizsgálatok sorrendje a polgári 
leányiskolában. Május 2&-én délután tánc 
vizsga, május 31-én d"lu án frp.neia  és gyors 
írásból, jun us l-> *n délelőtt róm. kath. hittan-
ból vizsgálat Ju. ius 7 én délelőtt 1 o , d. u. 
11. o., junius 8-an <léltlő;t 111. «., délután IV. 
o. vizsgálata. Junius 9 én délelőtt „Te Deura", 
délután záróünnepség és bizonyítványok kiosz 
tása. Junius 10-én ^ s l l é u magánvizsgálatok. 

— A nyolo órai munkaidő és a szé-
kelyek. Karczfalváa  a napokban a szociálista 
képviselőjelölt programmbeszi'der tartott a eó-
córa megjelent székelyeknek, nkik természete-
sen kivétel nélkül kisbirtokosok volcak. A je-
lölt megválasztása érdekéb-n főként  azza! ér-
velt, hogy be kell hozni » nyolc órai inunk n-
idóf-  ti m«»zőg»zd.*aág!:an is, mert x/.  i-mber 
nem állat stb. Az atyafiak  egyszerre csak fel-
pattantak és „Ki vele" szólamokkal tinztelve 
meg a jelű tet, ott hagytak a fjképtiél,  mint 
szent Pál a románokat. A székelyeknek sehogy 
nem ment a fejükbe  a nyoc órai munkaidő, 
mikor ók már reggel tnrom órakor a mezőn 
vannak s öreg este is alig tudja IMZA vetni a 
mezőről 

NYÍLT TÉR.*) 
Értesítés. 

fcríesltem  a nagyérdemű műpártoló 
közönséget, hogy vasárnap május IK> 
30 án a moziban egy ig<>n szép uj fel-
v<He! a „Kék Pille" cimü sláger 
dráma lesz bemutatva, ame'yre felhi-
vom becses figyelmét  a nagyérdemű 
közönségnek, mert a műsor nagyou 
érdekfeszítő  lesz. 

Legközelebbi előadás ju.iius hó 3 án 
csütörtökön les?., a mllsor a faii  szín 
lapon Vitos üzlete előtt látható. 

Polgár Ede Lajos, 
Városi mozi színház bérlője. 

*) E rovat alalt küzlöttekért nem vállal fele-
lfl«ŝ lft)t  n S/^ife.  é.s Kiintő. 

|Ă(g;ag||ariăEq|atHq 
Eladó egy drb Hoffer  föle  cséplő. 

teijea s/ijazana!, 3 lóerős géphez. A 
cséplő teljes jókatb^n és üzemképes-
D:.)b szélessége 700 m/m. — Cim a 
kiadöhivat-ilimT. 

Ditro nagyközség elöljáróságától. 
1104-1920. szám. 

Árlejtési hirdetmény. 
A vármegyei Prefectu-i  urnák 2833/1919 

és Subpreftcius  urnák 2190/1919. szám alatt 
kiadóit ergedélye alr.pján alattirt elöljáróság 
közzé teszi, hogy a Ditró községháza és tar-
tozék (pdieteiu-k renoválása — reconstruálási 
munkálatainak biztosítására 1920. évi junius 
hó 17-én délelőtt 9 órakor, a község hivatalos 
bázáná! nyilvános EZÓ- és írásbeli árlejtést fog 
tartani. 

Kikiáltási ár 429378 korona 22 tiilér, mely-
nek 10°/t-a bánatpénzül kívántatik. 

Szabályszerűen felszerelt  10°/« bánatpénzül 
ellátott zárt ajánlatok is elfogadtatnak,  mely-
ben kifejezve  legyen, hogy ajánlatrevő rz ár-
lejtést feltételeket  ismeri és azoknak magát 
aláveti. 

Utóajánlatnak helye niucs. 
A Jeddy Bándor marosvásárhelyi iparmű-

vész ur által készített rajz cs költségvetés, 
részletes ter", árlejtési és fizetési  feltételek  a 
község vezető jegyzőjénél, a hivatalos órák 
alatt bármikor botekinthetők. 

Az elöljáróság: 
Ditró, 1920. évi május hó 17 én. 

Kovács  Kálmán  s. k,  Csiby Alajos s. k., 
jegyző. (P. H ) biró. 

A csikmegyei első faáru-  'és bútorgyárnál 
Csíkszeredában asitalos segédek és tanulók 
állandó í.lka'mazást találna!;. Részükre lakás 
és ellátás biztosítva van. Valamint a bútor-
gyár igazgatósága ugyanott felvesz  cement-
cserép munkásokat és két (2) géplakatos ssgé-
dst es továbbá azonnali belép-ísr* keres egy 
raktárkezelöt, egy munkás felügyelőt  és egy 
ótailékk^pes pénztárost. 
1—2 A bútorgyár  ignzgntósiigH. 

93-1920. szám. 3-a 

Faeiadási hirdetmény. 
Csobotfalva  község közbirtokossága el>»dja 

C-ob itf  lva községház .mái 1920 ev junius 
hó 14 ón delelőtt ÍO orakor k=: zdódő árve-
résén a Csikvármegye Csomortüii községe ha-
tárában levő Bálints;irka és Gal»mbhalma nevü 
erdejében található mintegy 1000 m" széldönt-
véaytés az 1213/1918. Kgb. határozattal kihasz-
nálásra engedetyezí't', veszendő faállományát. 

A vágás t'-.rlüeto Szépviz kó'-te-'H ur.tól 2 
ki -íiuéter, a M. A. V. gyimesi vasúti állomá-
sától pedig 25 ill. lü kilóméter távolban van. 

Az eiadás tárgyát képező veuzendő faállo-
mány tűrzseakénti bemérés szerint mintegy 
5052 drb, mintegy 6584 m9 nettó feuyő  haszonla-
tömeg. Az eladas tárgyát képező es első sor-
ban kit: rmelendő földönfekvö  széldintvények 
faíömege  utólagos bemerem uláu lesz megálla-
pítva. A Bálintsarki erdörészben levő veszendő 
fakra  77235 korona, a Galnmbljahna-i erdörész-
ben veszendő fákra  23080 korona kikiáltási 
ár; bánatpénz a kikikáltási árnak 10°/0-a. Ki-
használási időtartama egy év. 

A széldontvények ms enkíiit kikiáltási ára 
a B tiint^irki erdőré <zben 17 korona ÜO fillér, 
a U:»!ambhaiinibân 30 koron.-i. 

Az árverési és szerződni feltételek  az 
erdőbirtokos a óiirott képviselőjénél, továbbá a 
csikszeredai járási tidógondnokságuál rendel-
kezésre állauak. Az erdúgondnokságnál meg-
tekinthető a részletes btcsledi munkálat ia. 

Olyan ajánlatok, melyek az árverési és szer-
ződési feltételektől  e térnek, Vi.gy bánatpénz-
zel ellátva uincsonek, figyelembe  nem vétetnek, 
uióajánlatok el nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés 
megkezdése elóit az árverező bizottság eluö-
keuel nyújt .ndok be. — A in;;c*jiülott összeg 
számoknál és belükkel is kiiraudó s az ajáu-
latban kif  jezendő az, hogy ajanlattevő az ár-
verési es szerződési föltételeket  teljesen ismeri 
és magát azoknak aláveti. Ajtniatok mindsét 
erdör-jgzre kü on-küiöa is tehetők, a baiíntsarki 
erdör-sz vf.szendő  fennálló  latömege összesen 
2801 m* 77235 K, a ga:i.rabhalmi erdórész ve-
szendő fennálló  faiömeue  össze, en 3783 m* 

; 230080 K, Összesen 30731G K. 
Coobotfalva,  1920. svi május hó C au. 

Petres Karoly s. k., Petres Bálint s. k., 
bírt. jegyző. birt. e nök. 

Sz. 731—1920. 
jzői. 

Hirdetmény. 
Alattirt község elöljáróság* közbirré teszi, 

hogy Gyimesb'ikk községben felfogva  levő 
három drb gazdátlan ló Gyi uesbükk köz-
ségházánál 1920. junius bó 5 én d. e. 10 óra-
kor nyilvános árvtrésea a legtöbbet ige rónék 
eladatik. 

Gyimehbükk, 1920. május 21. 
Szőcs  Tamás  s. k..  Kovács  Gáb r s. k., 

biró. (P. H.) jegyző. 

Köleskása, elsőrendű talp, 
finom fekete és barna 

chevreaux bőr nagyban és 
kicsinyben jutányos áron 
kapható Veres Elek keres-
kedőnél, Csikszereda. 

— Dr. Herekovita János a csecsemő éa gyer-
mek betegségek szakorvosa a berlini egyetemi gyer-
mekklinika és a budapesti Stefánia  gyermekkórházzal 
kapcsolatos gyermekklinika volt orvosa, Brassóban 
megtcleprdett és rendel unponta 3—S-ig, Knt-ntea 
17. sz- Jatt. 2—2 

A Csikvármegyei Közkórház keres 1920. 
juoius 15-ikére v:i'ó b^lfpésre  1 ápolónőt 
és 2 konyha cselédet. Jelentkezni lehet 
naponkint d. e. 9—12 órái®, * kórház gond-
iioU'-ágáná', Csikszered^lnm. 

Szám 4189-1920. árv. 

Árverési hirdetmény. 
C^ikváimegye árva^zéke közhírré teszi, 

hogy néhai Szilágyi Károly hagyatékához tar-
tozó, Diiró községben, Vasut-utcában fekvő 
épületes iie'sőség, nyilvános árverésen Csík-
vármegye árvaszékénei 1920. junim hó 7-én 
d. e. 8 órakor eladatik. 

Kikiáltási ár 150.000 korona. 
Bána;péuz a kikiáltási ár 10°/o-a. 
A zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés 

megkezdése előtt Csíkvártnegyij árvaszéke el-
n-ákenél nyújtandók be, hol a részletes árve-
rési feltételek  bármikor megtekinthetők. 

Csikvármegye árvaszéke. 
Csikszereda, 1920. évi május hó 28-án. 

Dr. Éltbea  Gyula, 
árvaszéki elnök. 

A román katonai paranosnokaág rendeletéi* 
közöljük: 

Comandantul Trapelor de VeBt. 

O r d o n a n ţ a X>Tr. 3 7 
din 30 Aprilie 1B20. 

Noi, Comandantul Trupelor de Vest, pe baza art. 
32 Ki 57 din titlul 2 adiţional, Codul de Justitie Militam 
in Interesul Siguranţei Armatei si Ordiaei Publice 

o r d o n a m 
Peutru iutreg cuprinsul Transilvaniei si Banatului 

considerata Zone de operaţiuni, urmatoarele: 
Art. 1. Ministerul de Razboiu fiind  infoJinat  ca 

n a auuutat o convocaee la o întrunire sau congres 
al Voluntarilor ardeleni, se face  cunoscut ca nn se 
admite nici o întrunire de cetateni grupaţi sub ori-
ce titulatura militară, intrucat intruniriie militarilor 
suu acelea ce se lac in numele unei organizaţii mili-
tare sunt complect interzise de legile BÍ regulamen-
tele militare. 

Art. 2. Voluntarii fostului  Corp al Voluntarilor 
ardeleni si bucovineni, Corp care nu mai exista in 
prezent, suul iuvitati sa romana linistiti la casele 
lor si sa nu dea asaultare celor ce i-ar convoca la 

'întruniri făcute  sub aceasta denumire, intrn cat con-
vocatorii nu pot Îl decât nişte rataciti, cari au nltat 
ca instituirea vcestui Corp de Voluntari, a avut o 
misiune cu îuult mai inalta si mai inareata pentru 
iutercsele Neamului, decât aceea de a se deda la 
lupte politice interne. 

Fiecare éetateau este liber sa faca  politica, inaa 
manifestatiuni  politice ale unei mulţimi purtând o 
titulatura uilitara, sunt oprite. 

Art. 3. Acei ce se vor dovedi ca prin: viu graiu, 
publicatiuni iu ziare, manifeste,  afişe  sau prin scris, 
vor invita sau îndemna pe cctateni sa se adune in 
numele unei organizaţii militare, vor fi  dati in jude-
cata Curţilor M.artiale si pedepsiţi cu dela 3 luni 
pana la 2 ani inchisoare. 

Acei ce se vor dovedi ca cu buna stiinta a'an 
intrunit sub titulatura unei organizaţii militare, vor 
li deasemenea trimesi in judecata Curtei Marţiale si 
pedepsiţi cu dela 1 luna pana la 1 an inchisoare. 

Art. 5. Constatarea acestor infracţiuni,  se va face 
de orice organ de politie civil sau utoritate militara. 

Art. 6. Ordonanţa de fata  se va publica pe cat 
cu pétinta in ziara, se va afişa  in toate comunele, la 
sediul Curţilor Marţiale, Pretoratelor, la Comendurie 
de Piaţa si la localurile de Jandarmerie, aducandu-
sc la conostinta obstcasca si prin batale de toba. 

Art. 7. Aceasta ordonanţa devine exencutorle trei 
zile dela afişarea  ei si se aplica numai celor deveniţi 
culpabili in urma expirarei acostui termen. 

Dat de Comandantul nostru din Sibiu astazi 30 
Aprile 1920. 

Comandantul Trupelor de Vest 
Ceneral dc Corp de Armata: VAITOIANU. 

Sef  de Stat Major: Colonel ST. POP£SCU. 

UimWIIMWiHIIIilMIWIHllHHHIIHIMIHIHII 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellett 
közöltetnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
IdlKeTŢV /liv /nv̂ lfx  '1TV/1U>m /ITv /irs Mlv 'in 



- oldal. L A P O K sám. 

Keresek azonnali belépésre cipész-
műhelyem részére 5 aljmunkás 
segédet és 1 felsőrész  készitöt 
magas fizetéssel.  Cim a kiadóban. 
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T B K B f t f i  © i . | 
FOQOBVOS Î 

R e n d e l n a p o n t a d é l u t á n a—6 o ra ig . | 
Csikszereda, Mikó-utoa 84. ssám. ^ 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
özv. Caiki Lázárné éB Farkas Imre összes 

ingatlanai (belsők, szántók, kaBzálok, erdók és 
legelők): 

1. AlsActernátonban 1920 május 30-án; 
2. Angyaloson 1920. junius 6 ári, mindenütt 

délután 2 órakor a községházánál, a legtöbbet 
igérónek eladatnak. 

Feltételek az árveréskor a helyszínén, vagy 
Otikszeredaban Farkat Imrénél megtudnátok. 

2 - 2 

Van szerencsém a tisztelt vevő közön-
ség tudomására adni, hogy elvulla.ok 

GRANIT, MÁRVÁNY, TRAKHIT 

S Í R K Ö V E K E T 
bármilyen kivitelben, elsőrendű és több 
féle  minőségű kövekből, francia  malom 
kövekből, úgyszintén sírkövekből, min-
den mérelU malom kövekből ua^y rak 
tait tartok Cnikzsögödön sajat lakaso-
mon. — Ugyanott feivetetik  ©—Q 
i c ó f a r a g r ó  s e g - ó d . í o o i c o -

r o n a n a p i d í j m e l l e t t . 
G A A L K Á L M Á N , 

képesített kőfaragó  mester, Csikzso^odOn. 
J--S 

i 

« SZESZ ÉS SZESZESITAL H 
^ KIMERŐK FIGYELMÉBE! g 
Âţ Osikasereda r.t. város Városház-utoa4.sz. 
JM  (Bégi postaépület) volt ezesziaktárhelyi- «« 

aégben szesz- éB szeszesitalok nagyban 
éB kioBinybeni kimérését megnyitotta, c* 

Állandóan raktáron tart: 
ü szavatolt 96° os baroti szeszt, valamint H 
áS rum, cognac, szilvórium, boreeprö és ^ 
2 mindennemű likőr féléket. c* 

Tekintettel arra, liogy közvetlenül elsőrendű {fc 
gyári összeköttetéseim vannak, módomban Ş ţ 
van a t. vevőimet a legolcsóbb napi árakon, ^ 
minőségben pedig a legmesszebbmenő igé- c i 
nyeknek eleget téve, kiszolgálni. Szives párt- JJ 

** fogást  kérve, maradok kiváló tisztelettel C» 
a % 

£ Szántó Ernő üzlelvezető, g 
Csíkszereda, Városháa-utoa 4. szám. Bógi 

ţ ţ postaépület, volt szeszraktárhelyisóg. ^ 

Ha bútort akar vásárolni, 
ne sajnálja az utat Marosvásár-
helyre ' a t e k i n t s e n a e g r 

S Z É K E L Y ^ RÉTI 
Erdélyrészi Bútorgyár R.-Tarsa-
ság hatalmas szépen berendezett 

BUTORTERMEIT 
Nagy választék egyszerűbb ós 
egész finom  bútorokban, jutányos 
árak, szolid kiszolgálás. io— 

E l a d ó egy darab 2 éves , tenyésziga-
zolvánnyal ellátott Symenthali b i k a , 
Miklós Albert csikszépvizi lakó^nil. 
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Egy bútorozott szoba kerestetik 
gyermektelen házaspár réazere. Cim 
a kiadóhivatalban. 

Meghivó. 
A Csikiusnádi  Gyógyfürdő  Birtokosainak 
Szövetkezete  folyó  évi junius hó 15 én dél-
után 2 órakor,  Tusnádfürdőn  a Háromhuszár 

vendéglőben 
R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S T 
tart, melyre a szövetkezet tagjait meghivja. 

T á r g y s o r o z a t 
I. Az 1915—1916. évi zárszámadások elő-

terjesztése. 
'2. Felmttntvény megadása a IVIii^y«lő bi-

zottságnak ós igazgatósadnak. 
3. Igazgatósági jelentés. 
4. Felügyciő bizottsági jelenté^. 
5. ügyész jelentése. 
6 2°/o-os rovatai kivetése. 
7. Szövetkeziti tagok felvétele  feletti  ha-

tározathozatal. 
8. Igazgatósági éB feiiigyelő  bizottsági ta-

gok választasa. 
9. Igazgatói állás betöltése és javad tliuu 

zásának megállap;tatia. 
10. Fürdöorvosi állás betöltése. 
II. Indítványok. 

lvülon meghívók ez alkalommal ue:u kül-
detnel» szél. Amennyiben a fenti  napon kitű-
zött közgyűlésre a tagok határozalkepea szalu-
ban meg nem jelennenek, ugy az ujabb kózgyű e.s 

W20.  junius lw 16-án délelőti  y órakor 
ugyanott meg fog  laitttui, ugyancsak a fenti 
tárgysorozattal s e i arnyak fölött,  a közgj liles 
a megjelentek számára való tekintet nélkül 
fog  határozui. 

Tu>nádfürdő,  1920 május hó 21 én. 
Vajna István, 

szöv. elnök. 

Meghivó 
A Gyergyói Bank és Takarékpénztár  R. T 
Gyergyószentmiklós  folyó  évi  junius hó 
13-én  délután  3 órakor,  az intézet helyi-

ségében tartandó 
RENDKÍVÜLI KÖZGYÜLÉSERE. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. A közgyűlés határozatképességének m-g 

á lapitáBa. 
2. Határozathozatal K 600,000 alaptökénük 

K 1.500.000 re való felemelése. 
3. Az alapszabályok II. fej.  7. § nak módú 

sitása. 
Gyergyószentmiklós, 1920. május 28 án. 

Gyergyói Bank és Takarékpénztár  r. t 
1—2 Igazgatósága. 

43—1920. 

Faeiadási hirdetmény. 
A Csikszópvizi Szentháromság Segély-hgyesiile-

nyilvános árverésen eladja, n Csikvármegye, Csik 
madaras község határában lévő „Barackos" nevi. 
erdejének, mintegy 85 k. hold területén a Heg. Silv 
10 F—920. sz. határozatával kihasználásra engedélye 
zett luofenyő  faállományát,  mely árverés Szépvizmi 
a Kaszinó épületben 1920. évi Jun us hó 6-án del 
után 2 órakor veszi kezdetét. 

A vágás területe a baruekosi műúttól 0*1 —1-5 km , 
a C. F. H. gyimcsközéploki állomásától pedig 12*11 
Illetve 10 km. távolban van. 

Az eladás tárgyát képező faállomány  törzseukinii 
bemérés szerint mintegy 21*800 in' luczfeuyó  hanzoii-
íát és mintegy 5450 4. luczfenyő  esorkérgei tartalmai'. 

Kikiáltási ár 1.756.840 korona, bánatpénz a klki 
áltá-ii árnak IO°/0-a. Kihasználás idótaitaina 1923 er 
végéig. 

A részletes árverési ós szerződési feltételek,  nem 
különben a részletes becslési munkálatok az egyesi 
let alulírott elnökénél bármikor inngtekiuihotők 

Olyan ajánlatok, melyek uz árverési és szerzödé.n 
feltételektől  eltérnek. vngy bánnl.péuzA'1 c-llátva ur. 
csenek, figyelembe  nem vétetnek — l'túajánlatok el 
nem fogadtatnak. 

Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkez-
dése előtt az árverező bizottság elnökénél uyuilan 
dók be. A megajánlott összeg számokkal és belükkel 
is kiírandó s az ajánlatban kilejozendó az, bog)' >>. 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket  tel-
jesen ismeri és inagát azoknak aláveti. 

•Szépviz, 1920 évi május hó 18-án. 
Dr. Fejér István, 

*—2 egyeetlletl «InOk 

KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM ÁTVÉTEL! 
A u írott, Csíkszeredában a Hutter kávéház és éttermet 
átvettem s azt 1920. évi április hó 16 én (csütörtökön) 

ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITOTTAM. :-: 
Fótörekvésem, hogy vendégeimet Ízletes ételekkel és jó 
zamatu italokkal, mérsékelt árak és szolid kiszolgálás 
mellett elláthassam. — S í ive s pártfogást  kér, kiváló tisztelettel 

• Vass Géza vendéglős, Csíkszeredában. 
N a p o n t a frissen  osapo l t sö r és vi l lásreggel i b á r m e l y i d ő b e n k a p h a t ó . 
Menyegzők, b a n k e t t e k és tárBas eute lyek r e n d e z é s é t e l vá l l a lom. 4—4 
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ÉRTESÍTÉS  Cail£Bzert,( ,a é s v'déke nagyérdemű közönségét tisztelettel 
1 érfeaitjűk,  miszerint R á k o c z y - u t c a 12 Bzam a l a t t egy 

BÁDOGOS ÜZLETET NÍITOTTUNK. 
l a a í c t á j r o n t a r f u n l E :  Konyhaedényeket. fürdőkádakat  és takaréktiiz-
helyeket. I C é s z l f Ü j a l c  m e e r r e x i d . e l é e r e épület-bádogos munkákat, 
fürdőberendezéseket,  vízvezeték munkákat, szivatyu és kut javításokat, takarék-
tűzhelyeket a legolcsóbb kiviteltől a legmodernebb kivitelig. — Minden a bá-
dogos iparszakhoz tartozó munkákat mérsékelt árak mellott pontosan eszközlünk. 

Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását,  teljes tisztelettel 

Berkovics és Kóka bádogosok, Csikszereda. 
3-18 
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Nyomatott Vákár könyvnyomdájában. Catkuored&ban. 
Oaa zarat: CoauWi, 




