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Törvényjavaslatok.

ÜGYVÉD.

szerint nagyobb vita nélkül kerülnek le
a képviselőház asztaláról.
E türvényjgvaslutok letárgyalásával
az ex lexes állapot lUBgszüniit s a nyári
szünet beáll, melynek elteltével következik az igazi parlaineuti muuka, melynek hiányát az ország oly régen érzi.

A képviselőház befejezte alakulása
ininikálutait a e héten már érdemleges
mmikáiioz fog. Egyelőre csak a törvényes állapot helyreállítása a fő cél, mely
kivétel nélkül mindenik párt szeme előtt
lebeg, Az áldatlan politikai viszonyok,
a liossziis választási küzdelmek mcglu
hűtősen kifárasztották a honatyákat, kik
Petíciók. Amint értesülünk a
a nyári szünidőre várnak és a képvi- gyergyószentmiklósi kerületben kisebbselőház vakáció előtti munkaanyagát e ségben maradt dr Hervey Dezső a váhó végére letárgyalni vélik.
lasztást kérelemmel és pauasszal támadta
A törvényes állapot helyreállítása meg. Úgyszintén a csikszentuiártoni kemindenesetre közös céljuk kell legyen a rületben dr Nagy üyörgy emberei szintén
pártoknak, mert a jelenlegi törvényen petíciót uyujtottuk be a választás ellen.
kivílli állapot az ország megrázkódtatá- A karcfalvi választókerületben dr SuMiklós pártja pedig kérvény- és
sával jár s igen alkalmas arra, hogy rányi
támadta meg Uyörffy Gyula
megrendítse a törvények iráuti közbi- panasszal
mandátumát.
zalmat is. A törvényeu kívüli állapot
sürü megismétlődése illuzoriussá teszi
magát a törvényes állapotot, -oely ez
Nap és a szerves élet.
által Üres formalitássá sUlyed le.
Irt a: liéinenvs Antnl.
A szünidő beállta előtt letárgyalandó
Semminek, talán a )>::c-i11iisnitk HÍIICH annyim
munkaanyag legelső törvényjavaslata az
indemnitás a folyó évben viselendő köz- uralma alatt a földi szerves élet, mint a
terhekről és fedezendő állami kiadások- Napnak.
ról. Ez az indemnitás egészen uj karak- Ha nem is közvetlenül, de közvetve élűterrel bir, mert arra még nem volt prae- lünk valóságos függvénye a Napnak. Aliiig az
i-edens, hogy indemnitás ily szokatlanul Ö3 tűzgömb fennragyog az égen. addig a földi
hosszú idóre, az egész hátralevő évre, lét is élni, pezsegni fog s mihelyt lehunyja
vagyis hat hónapra kéressék. — Igaz fényes szélnél, a sz'-rvrs élet is sirba temetugyan, hogy az államháztartás rendezet- kezik.
Ha csak rüviil ideig is beszélni tudna, - min
len ex-Iexes állapota a gyakorlatban talán célszerűbbé teszi az eljárásnak ezt (len iilök szemtanúja a Nap — első sorban a
a módját, mindazonáltal nem szabad fe viiághistóriának niylikus részleteit vilá-jihatná
lednilnk a törvény ide vonatkozó sarka be. Kiragadná bizonyára Kóma alapítását a
latos rendelkezését, mely indemnitást mondák homályából: elmondaná őseink Iliin
legfeljebb három hónapra ad meg. Épen foglalását Anonymus helyeit s mindez Islió
ezért egyedül alkotmányos intézked 's rovásara történnek, kinek vétkes mulasztása
a kormány részéről az lett volna, hu uz miatt a história nem egy lapja tabnla rasa
líHOiki költségvetési törvényjavaslatot csak.
Az <i fénye világilolta be Marathon csata
terjeszti a képviselőház elé. Kire azonban már remény nincsen, mert a költ- toréi, ahol a görögök örökké emlékezetes szaségvetés elkészítve nem lett s a We- badságharcukat vivták. Látta amint Kliált sz
kerle kormány költségvetését a jelenlegi árulása miatt Leonidász hazájáért a Thermopy
kormány nem osztja. Igy tehát nem ma- léknél liósi halált halt. K/emtanuja volt a haj
rad más hátra, mint a lmt hónapra szóló dan hatalmas Kárthágó rombadüléséni k s romjain Kóma, az urhs neterna emelkedését.
imlemiiitás.
Mint rendszere király a, mint világkormány zó
Az államháztartás ilyen berendezkedésénél fokozottabb felelősség hárul az és fruntarii), a Nap évezredek óta az élet édes
állami számvevőszékre a kiadások el- anyja ugyanazt a szerepel töltve be. mit a
lenőrzése körül. A kormánynak pedig sziv az emberi testben.
Kénlés milieu áll ulágfenntartó fontossága,
kötelessége ieend, miután szabályszerű
költségvetése nincsen, az 1909 iki költ- mi az anyaga és minő sors vár reáV
Klsó kérdésre feleletünk az lehet, hogy a
ségvetést irányadóul elfogadni, illetve
annak kereteit betartani. Mindenesetre Napnak köszönhetünk mindent, még azt is amil
azonban az indemnitáanak hat hónapra éleinek nevezünk. Ennek hője emeli fel pára
való kiterjesztése veszedelmes praeee- alnkjában a folyók és óceánok vizét s okozza
az esőket és viharokat. 10 szerint táplálja a
denset képezhet jövőben is.
A képviselőház szünidő előtti mun- folyókat és patakokat s folytonos kőrútban
kaanyagát képezik még az ujonejavas- tartja a vizet. A Xap melege kelti fel a szelatok, a román kereskedelmi szerződés leket s hordoztatja általuk a tei illést okozó
és a népszámlálási tőrvényjavaslat, me- felhőket, tartja cseppfolyós állapotban a tenlyek sürgősségüknél fogva még e hó- gereket s okozza ezeknek áramlását.
A fény, a hó. a mozgás, élet és szépség
ban letárgyaltatnak. A törvényjavaslatok már teljes szövegükben ismerete- bámulatos forrása a Nap, amely minden időben
sek B azok semmi rendkívüli intézke- a halandók elismerő tiszteletét vivta ki. A
déseket nem tartalmazván, valószínűség tudatlan bámulja, mert érzi hatalmának nagyyj j
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Kéziratok nem adatnak visata.

ágát, a tudós becsiili, inert belátja fontossáA csillagász számításai szerint ez csak több
git. a miivesz üdvözli, litert ennek ragyogá- millió év múlva fog valóra válni, igy tehát mi
sában fedezi lel minden harmónia végső okát. még egy néhány jövő generáció zavartalaAzt
148 milli» km. távolságot, mely minket nul járhatjuk az élet göröngyös útjait. A Nap
Vip l.irodalmatol elválaszt — ha eiv fény- halála végitéletet mond a földi élet fölött is,
sugárra képesek volnánk felülni
a fény zigoruan maga ulán vonja a föld növény és
másodpercenkénti ítIKI ezer km. sebességévid állatvilágának végleges kipusztulását, miben
i nap alatt utazhatnék be. Ila vasúton oda teljesülni látjuk a költó jóslatát:
zónázhatnánk, jegyünk 14 ezer 800 koronába
„Minden él és minden elmúlik.
kerülne.
Vad forgatag a földi lét csupán,
Hogy iniból állhat ez a hatalmas langgolyó,
Mit az egyik pillanat felmagasztal;
egész pozitive nem tudhatjuk. Izzó. roppant
A másik eldobja messzi ián ..
magas hóinérséken álló óriás tüznöiuh a Nap,
Örök az eszme csak. Mihelyt megszűnik
melynek hőmérsékleté néhány millió fuk: s mosolyogni a N'ap. s mihelyt megvonja tolunk
igy nem csodálkozhatunk azon, hogy a vas, éltető sugarait, jéggé dermednek a folyók és
rez, cáliium stb. a Napon gázállapothan for- oceánok siri néma csend váltja fel az az elölt
dulnak elé. Hokisuiárzó képességél feltevések még kevéssel pezsgő küzdelmes földi életet,
szerint a benne levő anyagok összehúzódása l'-zen pillanattól kezdve a Föld nem lesz egyéb
idézi eln, amit a beleje hulló meteoritek fo- mint egy hangtalan gyászmenet, melyet nem
koznak még. Hogy belseje miliői áll. problc- lesz aki végesvégig sirasson.
tikus. A Nap oly óriási nagy. mint i Kólil és
A Nap pusztulásával: ,A tudomány, feja Hold egymástól való távolságával irt gömb. lődés, boldogság, dicsőség, büszke gög, itusVagyis ha Földünket a Nap belsejébe lie- gazdagság és szegénység egy sirba temetkezlyezhetnók, a Hold a Földtől való ,'184 ezer nek, a megsemmisülés sírjába. Az emberiség
km. távolság különbséggel a Nap belsejében napja, mely egykor a remények hajnallényékényelmesen keringhetne a Föld körül.
beu kelt fel, s ragyogón emelkedett a delelő
A Nap óriási tömegéből következik, hogy pontig, leáldozik oly éjszaka felé, melynek
olt a nehézkedés sokkal nagyubb mint Föl- többé nem lesz holnapja. Diadalt ül vegre az
dünkön. Aliiig nálunk 1 dm' viz egy kig. sú- eszményi egy enlőség, melynek számára a nagy
lyú, addig a Napon ugyanez a (lm3 viz 8UO világon nem vala hely. Örök éjszaka horul a
kilogiaminőt nyomna. S igy nem is kelthetne Földre, mely oly sokáig volt az élet s különbámulatot az, hogy az a bájos l.~> Ili éves féle szeuvedélyek .színhelye. L'j éleire nem
kisasszonyka, ki 4"> klg. snlylyal dicsekszik éleszti többé a kialudt Nap, de a mindenség
Földünkön, a Napon 80 ezer klg. sulyu lenne. továbbra is élni fog a maga helyességében, a
N il'i'tén ez a TÍ kis leánykánk ha kis kora esillagok továbbra is fennragyognak az égen,
és nagy súlya dacára a Nap birodalmában más napok más földeket arasztanak el fényükférjhez mehetne, csakis vasúton nászutazhat kel, más tavaszok más virágokat fakasztanak,
nék. mert egy közönséges kocsi a boldog há- léggel követi az estél akkor is s a világ tozaspár súlya alalt könnyen felmnndh: tna a ia0b halad, mett véguélküü és örökkévaló a
szolgalatot. N agy egy lisztes matro.i i. ki ná- teremtés fejlődése".
lunk Sll kis. sulyu, a Napon t>4 ezer kig. súlynak felelne meg, vagyis 114 tonnának, ami egy
mem. rhelt vasúti kocsi kocsi súlyával érne fel.

Szinikerületi közgyűlés.

A XVI szazadban egy jezsuita szerzetes
érdekes felfedezésre jött rá a Napot illetőleg,
a/t vette észro ugyanis, hogy a Napon siitel
helyek fordulnak elő, melyeket Napfoltoknak
neveztek el. lírdekes, hogy e derék szerzetest elöljárói bee.-ukiák i> Napfoltok miatt. —
Midőn szabadon bocsátottak, ismételten hangoztatta igazságát, inig végre belátták igazát.
Azóta a csillagászok többször tettek megfigyeléseket és azt tapasztalták, hogy a Napfoltok
siikasboduak, Iliiből a Nap sorsára s a majdan
bekövetkezendő ,ilágvégére érdekes következtetést vonhatunk le. Az emberiséget minden
időben és helyin számtalanszor rémitgelte
már a világvégének a gondolata: kérdés bekövetkezhetike ez.
ha igen hogyan és
mikor V A hogyan kérdésére a Napfuhok
adnak nagyon valószínű feleletet A Napfoltokat tekinthetjük ugyanis Napunk halált okozó
sebeinek, mennyiben azon a helyen ahol Napfolt keletkezik, megszűnik a Nap hókisugár/.ó
képessége. S mivel ezek a tapasztalat szerint hova tovább mindjobban szaporodnak; be
fog következni az az idó mikor a Nap testét
e fekélyek és sebek egészen elborítják, mire
megszűnik dobogni a világ szive a Nap.

Lapunk uiult számában megjelent közleménybe egy lényeges sajtóhiba csúszott be, mennyiben Kállay l'bul a csíkszeredai választókerület országgyűlési
képviselője szinikerületünk elnökségére
neui 1910. évre szeptember haváig, hanem 1912. év szeptember haváig vau
megválasztva, mit ezennel helyreigazítunk. Közleményünkkel kapcsolatban a
Sepsiszentgyörgyön megjelenő Székely
Nép elismerő szavakkal emlékezik meg
Kállay Uhuiról, a kerület elnökéről s
bár a beállott változás dacára nem
óhajtja Kállay l'bul távozását, kinek
nagy érdeme a szini kerület létesítése,
mindazonáltal telveti az eszmét, hogy a
hatékonyabb vezetés, intézkei'és és ellenőrzés érdekében a legközelebbi közgyűlésen az elnökség fenntartásával egy
k e r ü I e t b e 1 i ügyvezető elnökség
szerveztessék. Az ennek eldöntésére hivatott közgyűlés egyébként augusztus
havábau lesz Tusuádfürdőn, mert a Szászrégenben való megjelenésében Kállay
Ubul akadályozva volt.

szerencsém a n. é. közönség szives figyelmét felhívni a z u j o n n a n n y i l t B U D A P E S T I
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mely Csíkszeredában az újonnan épült Grünwald Albert-féle házban létezik. - Nagy választékban vannak férfi- és fiuöltönyök, felöltők, gallérok és sport
öltönyök stb Gyermek felöltőkben és kosztümökben óriási választék, női osztályunkban fekete és színes felöltők, raglánok, kunonok, leánygallérok stb.

Modellekben mindig különlegesség. -

A nyári újdonságok megérkeztek. -

Női lüster és porköppenyek. -

Lfister és mosó costümök. -

Férfi

A BUDAPESTI KÖZPONTI FÉRFI- NŐI- ÉS <5YERMEKRUNA HAGY ÁRUHÁZ CSIKSZEREPÁBAH.

»

mosó öltönyök, utazó porköppenyek. Elvünk! Pontos és szolid kiszolgálás. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradunk kiváló tisztelettel:

2-Ik oldal.
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27. Bsám.

— Dr Hagy György ügyvédi irodája. érkező Gábor György Buksi megakadályozta. a polgári háztartáshoz szükséges munkákban
Dr
Nagy György a csikszentmártoni kerület Gábor Iiupi azonban a támadást nem hagyta és ismeretekben nyernek oktatást, magától érSzeptember havában majdnem egészen kiese
tibbá, hanem Gábor Józsefet a főidre teperte, tetődik, hogy n vallás- erkölcsi nevelés és
rélódik a Fehér Károly társulata. Jobb»)' N'usi, volt országgyűlési képviselője ügyvédi irodá megöléssel feuyegette és tőle 9 koronát elra- tökéletesbülésre nagy gondot fordítanak. A leját
áttette
Hódmezővásárhelyre,
hol
állandóan
iniat ismeretes, u szabadkai színházhoz szerbolva, elmenekült. A csendőrség a nyomozást velezés a felügyelő nővér vezetése alatt áll.
ződött. Helyébe nz igazgató Kis Cecilt, a szé- megtelepedett.
— Uj adóhivatal Csikssentmartonon. bevezette és az esetről a csíkszeredai királyi Betegség esetén az elöljáróság a szülőket azonkesfehérvári szinház primadonnáját kívánja
ügyészségnek jelentést letl.
nal értesiti. A beleg növendékek szakképzett
szerződtetni. A művésznő Szászrégenben fel Mint biztos forrásból értesülünk, a pénzügy- Uj posta ügynökség. Csikvármegye betegápoló nővéreinek részéről a legodaadóbb
miniszter
a
székely
udvarhelyi
kir
pénzügyis lépett a Luxemburg grófjában és Trenk
Csikmindszent kézségben berendezett postabáróban. S kere óriási volt. Arany Olga már igazgatóság utján lépéseket tett a knszon- ügynökség működését l'JIO. évi julius lU-án és legszeretőbb ápolásban részesülnek. Az orvosi kezelés- és orvosságért külön dij jár. —
alc
iki
járás
részére
Csikszentmártonoii,
a
jáel is távozott. Szabó Irmával, a ki a vidék
megkezdi. A postaügyuökség bárhová szóló
egyik legjobb hósnójéuek hirében nil, az igaz- rásbíróság székhelyén leendő sürgős felállítása levél postai küldemények, továbbá, csak a bel- Tanítás. A tantárgyak részint kötelezők, régató már meg is kötötte a szerződést, Honti iránt. A kezdő lépések már folyamaiban van- földre, Ausztriába, Boszuia, Hercegovinába, szint szabadon választottak. Kötelező tantárKlma szintén távozott; ellenben Sugár Aran- nak és az uj adóhivatal remélhetőleg egy éven vagy Németországba szóló 1000 korona érté gyak : Hit- és neveléstan, magyarnyelv közkát visszaszerzódtette Fehcr Károly. Marosi belől megkezdi működését. A hivatal felállí- kel meg nem halad > pénz- és csomagkülde- életi foga'mazványokkal kapcsolatban, németbaritonista szerzódese szintén meg van. Albert tása iiz alcsikiak régi kívánságát teljesiti s mények felvételével, továbbításával, leadásá- és Irancia nyelv, kereskedelmi számtan, egyGizi és liuróti Jenő szerződtetése iránt most részben a pénzügyigazgatóság fe állításával val és ula vány iieiiikiiliinhcii postatakarékpénz- szerű könyvvitel, földrajz, történelem, gazdaság-, egészség-, és illeiuati, ének és tánc. Női
folynak a tárgyalások. Távoznak ellenben Ho- függ ö?sze.
Akadalyok a vonat kerekei előtt. tár ügyletek ki»zvelité.iéi el van megbízva. — kézimunka és fehérnemű javítása, er.abnsznt
gyó Zfiga, Bóuyi József, Demeter Sándor,
A postaügy nokségnél csekk- és tak rékpénzKürtliy Lili, I'al Kr/si. Valamennyi szerepkör Majdnem végzetes szerencsétlenség érte fulyó tári bet t és k fúeté.H is csak 1000 korona és felsői uha varrás, felszolgálás, egyszerű és
betöltése iránt íolynak a purparlék. Szallimáry hó 2 áll a Csikszentdoinokos l'elé Gyergyó fe- erejéig eszközölhető, A postaügyuökség kéz- finoinnbb fezes, fehérnemű kezelése és vasaés ueje, u Zilahi-pár, valamint a karmebtei lől jöiö 8012. szuinu személyvonat utasait. A besítési köre C.-ikiiiindszenl községre, terjed lása, célszerű takarítás stb. Hetenként nap
vasúti pólyu közelében szarvasmarhákat órzó
kizárólag német társalgás. Bármilyen liangpár újra leszerződtek.
pásztorgyerckek ugyanis köveket és vajdara- ki. A |iostaügynökség leszámolás, ellenőrzés szerü zenél is tanulhat a növendék, de ezért
és felügyelet tekintetében a csíkszeredai postaFehér Károly Kovássnán. Az erdélyi bokat raktak a vasúti siuekre, melyeket sze- itávírda i hivatalhoz tartozik és összeköttelé külön fizetés jár. Fölvételi löltételek. A házII. színi kerület igazgatója. Fehér Károly ju rencsére a mozdony vezető ideje korán észre sél a nevezett postahivatallal naponkint egy- tartási iskolahun a lölvétel éveiikint csak is
lius 4-én kezdette meg előadásait Kovásznál!. vett és a vouatot megállította s igy sem a szer közlekedő gyalogkültiönez, postajárat ut- egyszer és pedig augusztus 1-tól 20-ig lehetAugusztus 1-én Tusnádra, onnan Klőpatakra vonatnak, sem nz utasoknak sérülésük nem ján uyeri.
séges. Bejelentések azonban minden időben
megy a társulat; majd pedig néhány napi kéz esett. A tettes pásztorgyerekek mintegy (i 7-en
történhetnek, folyó tanévre azoubaii ajánlatos
-Harc
a
medvével.
Gyulafalváról
írvoltak, kik a helyszínéről elszaladlak.
A
divásárhelyi szereplés utáu Xagyenyedre.
volna, hogy a bejelenlések minél elóbh megcsendőrség a nyonozást bevezetvén, tettese- ják hogy csütörtökön este a „Györké' patak- történjenek, mivel az i éli esak 30 növendék
ket kiderítette, kik csikszeiitdomokosi 13 — 14ból csendőri assistenciával valóságos harc fej- nyer fölvételt. Fölvételt csak nz iskolaköteleéves gyerekek. A feljelentés a csíkszeredai lődött ki ember és medve kö/iilt. A niarlia- zettségüknek eleget tett, 14 évet betöltött, de
csord it őrző pásztor felesége Nyerges Cipa 20. évet tul nem haladt, erkölcsileg romlatA marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar- kir. ügyészséghez megtételeit.
riáaué szül. Ádám Mária mindennap sírva pa
—
Felmentett
számvizsgáló.
A
csíklan, ép és egészséges szervezettel biró leákamara l'JIO. juuius 2H áll közgyűlést tartott
szeredai kir. törvényszék, mint büntelő hiió- nnszkodott a gyulnfalvi csendőrségnek, hogy nyok nyerhetnek Mimiin növendék a követA gyűlést Bürgcr Albert alelnök vezette.
a
csordát
folyton
zaklatja
egy
medve
és
már
Napirend során örvendetesen vétetett tudo- ság Báldi Aurél kir. törvényszéki bíró elnök- nem bírnak vele. Csütörtökön lélekszakadva kezőket tallózik magával hozni: Keresztlevemásul, hogy az elnökség felterjeszrésére a lete alatt Kovács Lajos kir. törvényszéki bíró jelentene ujliúl, hogy a medve (iecző Ferenc let, oltási és iskolai bizonyitváiiyt. A szülők
keresk. minizzter különböző fa és vasiparszer- és Száva Autal kir. járásbiró részvétele mel- kovásznai lakós tehenet leütötte és lakmáro- halálozott kivái»ágára a növendék alapusalili
számok, továbbá szövőszékek beszerzésére lett Köliő István számvizsgáló ellen közokirat- zik. A csendőr őrmester egy csendőrre1, Sídó kiképzés iégett íiibb évig is maradhat az intiHOO koronát adományoz jtt a tűzvész állal suj- hamisítás büntette miatt emelt vád felelt meg- János tanítóval és Tűrök Géza gyári hivatal tézetben, legrövidebb határidő azonban egy
tnit fclsösófalviakn
iniból azon lakósok tartott nyilvános főtárgyalás után vádlottat nokkal a helyszínére síeltek, mire odaértek, teljes év. A tanfolyam szepL I In! jim. 2!l i;;
nyernek támogatást, akik a kézmii és háziipar a közokirathaniisitas bűntettének vádj-i és kö- inajuem 7 óra, tehát szürkület volt, Siiló Já- tart. Ellátási dij 7(1 korona, mely mindig előre
téren azokat gyakorlati képességüknél fogva vetkezményei alól lelmentetie. — Az ítélet nes tanító célbavetlc a tehénen lakmározó fizetendő. Brassó, Kőbánya utca 1. Az intézet
használni tudják. A fa és fémipari szerszámok jogerős.
medvét és ugy látszol t m.;g is sebezte, mert igazgatósága.
mellett 100 szövőszék adatik használatba. A
— Öngyilkosság. Oroszlie^yi Tanús Ber- a medve 1'elordiiotl és egyeueseii a csopoit— Az életből Irta: Bene Lajos. Sepsikamara gyűjtést Is eszközölt, minek eredmé- talan a helybeli honvédzászlóalj 14. s/ázail bau állók H é rohant. Majd kétlábra állva és szentgyörgy. l'JIO. Karcolatok. rivid jnlen-lek.
nyeként 120 korona küldetett a segély bizott- lieli közlegénye folyó hó 2-án éjjel a honvéd folytonosan orditvu mind közelebb és közelebb emlekezések váltakoznak Bene l.ijos könyvéság pénztariiokáu ik A közgyűlés köszönetet laktanyában szolgálati legyverével szájába lóit. jiitt. dacára hogy ugy a lanilo, mini Török ben s néhány szép elbeszélés a kaluta-zegi
sza\u/.ott a keri'sk miniszti rnek a nagymérvű A guljó bal urcat szak tolta át. Kerülése nem többszörösen telt lövései közül nem egy ta- népélel bői, a csendes Kolozsvár környéki faés gyors lámo|!atasért
életveszélyes. Tettének elkövetésekor ittas álla- lálta. Midőn aztán veszedelmessé lett a hely- lukról, teleszóve apró vonatkozásokkal, áthatva
A gépadoniáuyo/ási szakbizottság juvasla- potban volt és okául reménytelen szerelmét zet, a esemlórórmester és a csendőr is váll az erdélyi nép igaz szeretetétől. Benc Lajos
latára a közgyűlés inl.lt kisiparos kelését ter- és elkeseredését ailta elő
hoz emelték fegy véreiket és valóságos sortűz is, mint annyi sok más. hivatalnokeiuher, aki
jesztette a keresk. kormány elé.
— Elgázolta a vonat. Mult hó 21-én zel fogadták „Mackó" urat, melyet nem egy- fárad, dolgozik a napi megélh-lésért, akinél
Foly tatólag tudomásul vette a székely fiuk a csikszeutdomokosi vasúti állomás küzeleLeu szer megUmételtek és igy sikerült leteríteni, az irodalom csak utoljára jöhet számba, de
elhelyezéséről tétt jelentést. K szerint a szé- az lOOti. számú személy vonat Bodó I'étercsik- mielőtt valakiben kárt tehetett volna. A ha- aki Bokáig élt künn, messze a bogárhátú kis
kely link ipari pályára l'olvérele juius 1-én szenldomokosi lukós lovát elgázolta, mely talmas nagy liiiu medvét n gyulafalvi fűrész- liáznk között s mély benyomásokat hozott a
veszi kezdetét. Az elhelyezések szept. hó első azonnal kimúlt. A vonat szerencsére nem sik- telepre vitték be nagy diadallal, hol húsát faluról. Az ilyen embernek mindig érdemes
lott ki és akadálytalanul folytatta útját. A megsemmisítették. Bőre is használhatatlan, elolvasni a munkáját. És Bene annál is inkább
napjaiban lesznek.
A Maros-Vásárhely sz kir. váéus uj piaci gondatlanság Uodó Pétert terheli, ki lovát őri- össze van lyukgatva. Azt hisszük, megjutal- megérdemli ezt, mert meleg érző szívvel formazzák a szerencsés vadászoknt, hiszen sok gatja a tollat, van megfigyelő képessége, el
szabályoóásiirúl alkotott szabály rendeleteit ke- zet nélkül a legelőre csapta ki.
vés módosítással jóváhagy audónak vélemé— Tüzolto-egyesületünk. Csíkszeredá- bekövetkezhető legelő állatpnsztitastól men- tudja rendezni a gondolatait s leírásaiban sem
nyezte.
nak volt egy régi tűzoltóegyesUlete, mely mint tették meg a havasokat Ugy tudjuk, a vár- hagy kivánui valót. Sokan eltek még abban
A kamatai székház építése ügyében eljáró ii többi megszámlálhatatlan egyesületünk, a megyének van is erre alapja.
a körben, amelyben ő, mások is megláthatták
bizottság javaslatára kimondotta, hogy az Er- papiroson maradt. Társadalmunk egy pár agíazt, nmit a szerző meglátott, de művészi felzsébet-utón kétemeles székházul épiitet. - A l.s embere akciót indított az iránt, hogy a
— Dalestóly. A Csíkszeredai Dal- és Ze- fogásra csak nz iró képes, abból a hangzavartervrajzok és költségvetés e szerint terjesztet- régi tűzoltó-egyesület uj életre keljen. Kz az neegylet saját pénztára javára f. hó U-éu a ból, mely mindnyájunkat egyenlően foglalkoznek a kormány ele. A titkárnak a kamarai akció eredményes i< volt, mert mut hó 12-én Vigadó hangverseny-termében nagy szabású mii- tat, csak ő tudja kiformálni azt az alakot, azt
lit áruk értekesietéiól beterjesztett jelentése a réiii lüzoltóegycsület közgyűlést tanult, soros estélyi rendez. Kz estelyen mutatkozik a tökéletes, kerekded egységet, mely legyen
tudomásul vétetett. Az ipari munkások juial- melyen az egyesület újra alakult. — Biz/uuk be a/. Urbáu Mihály vezetése mellett újonnan bár a szomorúság és fájdalom, szerelet és lelmazá.-ára alapított 1U0 100 koronás ösztön- benne, hogy ez az uj alakulás eredményesebb megalakult dalárda, mely iránt igen nagy ér- kesedés, mosolygó öröm, vagy kacagó vígság
díjra négy régi egediuuukást hozott javaslat- lesz. mint a régi és hogy az egyesület meg- deklődés mutatkozik. Az uj dalárdát igen jó tolmácsolója, mindenkor a valóság erejével
be ; a cipész és szubó ipari mestertaufolyamru választott tisztikara jól szervezett városi tűz- hír előzte meg; értesülésünk szerint ez es- Iliit s benuünk hangulatot ébreszt. Mindezt
syintén négy iparost ajáulott; nem különben oltóságot képez ki. — A tüzrendészeti sza- télyre már hónapok óta szorgalmasan készül- megtaláljuk Bene Lajos könyvében. — így a
ben u női szabászait tanfolyamra is. A keresk. bályrendelet megadja a módot, hogy n tűzol- tek, hogy minden várakozást kielégitseuek.
„Mama és leánya' című rajzban a szerelmes
és pénzügy luiuizzteriumokhoz feliral intézését tóságot, kényszer avagy megváltás utján is Felolvasást tart dr. Imccs JánOB, hegedűn jatleáuyt s a származására büszke anyát, a „Szahatározta el folytatólag, hogy u helyi iskolák- fel lehessen állítani s a menyiben e tekintet- szauuk Fekete Manci, Fekete Bandi, zougO'
ben a tisztikar nehézségekre talál, meg va- ráznak Kolonics Violka és Filep Jucika, ugyan- pulas"-ban a kisvárosi pletykát, a „Karrieréban tanszcieket ne áruljanak.
ben a stréberséget, a „Kihallgatás a biró háTöbb kisebb-nagyobb jelentőségű ügy le- gyunk győződve, hogy dr. Ujfulusy Jenő agi- csak zongorán népdalokat játszik Binder Vik- zánál" a falusi közigazgatás gyatrasógát látlis
polgármesteiilnk
nem
fog
késni
segítőkezet
tor,
monologot
mond
Szász
Paűía,
hegedül
tárgyalása ntán a gyUlés d. u. 5 órakor vényújtani. A tisztikar következőképen alakult Lucz Kálmán dr. Tauber JózBefué zongoraki- juk. Többi darabjai is egytói-egyig mind ügyes
get ért.
meg: Kozma István főparancsnok, jf], Dávid sérete mellett, énekelnek Veress Domokos, s kutató lélekre valló dolgozatok, különösen
Ignác alparancsnok, Kovács Antal pénztárnok. Merza Gyula, Sprencz György és Orbán Mi kedves a „Susták" eimli. Nem ad az iró uj
Kövér György szertárnok, Biró József segéd- liály, kiket dr. Zlinszky Vidor tárogatóu kísér dolgokat, de amit elbeszél, azt a saját hangján mondja s mindenek előtt ez egyik s leg- Depataoió a püspöknél. Gróf MnJ- ezertárnok, Pototzky Pál és Potoi zky Marton és végül népdalokat énekel Zareczky Jenő. A inkább figyelemre méltó tulajdousága. A könyv
segédtisztek,
Merza
Rvzső
rendfenntartó
főműsort élénken tarkítják a dalárda énekszáláth Gusztáv Károly erdélyi püspöz u most
megrendelhető Sepsiszentgyörgyön, szerző cífolyó lelkigyakorlatok alkalmából Csiksomlyón parancsnok, Jakab Ödön reudfennturtó alpa- mai. Jegyeket Merza Rezső üzletében lehet mén. Ara nincs jelezve.
tartózkodván, értesülésünk szerint városunk rancsnok, Sprencz Hugó és Orbán Mihály sza- váltani.
— Társaskoosi kóalekedés. A zsögödi
részéről egy nagyobb deputáeió készUI felke- kaszparancsnokok, Jakab Ferencz és Albert
— Tadósitas. A m. t. hölgyközönséget társaskoesi megállóhelye ezután Pototzki Pál
resni, hogy a jóformán már befejezett főgim- Ödön szivattyuparancsnokok, Aczél Ödön mérnázium és internátus a hiányzó szeminárium- nök, dr. DAczy Kálmán és Gal Ferenc mászó ez utón kívánom tisztelettel értesíteni, hogy a kereskedése előtt lesz. Csíkszeredából iuilul
mal a státus által kiegészíttessék, illetőleg az osztályparancsnokok. Orvossá egyhangúlag dr. budapesti női fodrász tanfolyamról visszatérve reggelei 9 és 11 órakor, délután 3 é j 4 óraépítkezés még a folyó évben megkezdessék. Élthes Bélát választották meg. Ehez a tiszti- működésemet megkezdettem. Szabó Lajosné, kor, mely tart szeptember hó 1-éig.
női fodrász.
A deputáeió remélhetőleg eredményesen fog karhoz most már csak legénység kell.
— Értesítés a brassói szent Ferenoeljárni.
Szerkesztői üzenetek.
— Rablási támadás. Juuius hó 26-án rendi nővérek veaetése alatt álló ház.
, Képviselőink a biaottságokban. Csikdánfalva utcáján Gábor Rupi cigánylegény tartási Iskoláról. A brassói Bzent FerencDr. K. J. Elnézésedet kéretn; jövő számUJ k
v
lóh z
£î.i
* P ! ' * " megalakulása alkalmával
kitámadta Gábor JózBef Miklósé CBikszent- rendi nővérek a vezetésükre bizott róni. kath. ban jönni fog. 40 százalékos Üdvözlet és köKállay Ubult a mentelmi és zárszámadási, dr
llyorny Gyulát szintén a mentelmi és Sümeehv tamási lakost, kit mellen ragadva, egy elő- elemi és polgári leányiskola mellett 1909. évi szönet.
Vilmost a közlekedésügyi bizottságokba ren- rántott borotvával nyakát el akarta vágul. — Bzeptember hó 1-tfil háztartási iskolát nyitotdes tagoknak megválasztották.
Ebbeli szándékában azonban sz éppen jókor tak, melyben benn- éB künnlakó tiövendékek

Személyi változások a színháznál.

Kamarai közgyűlés.
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3-ik oldal.

L A P O K

Sz. 483—910.
A csikutmlklóti es sirpvizi egyháialt tanácsától.FlarlÁ olcsó áron mintegy 400— 500 <lal_lctUU rab gömbölyű fenyőfa 20 30
mj.
57. szám.
2-2 cm.
vasta; és (i- 8 mt. hosszú Sándor GerHIRDETMÉNY.
1910. eln.
gely noi Csikssentimrén.
Csikvárm gye magánjavainak kezeléFaeladási hirdetmény.
sére vonatkozó alapszabály 6. és 14. §-sai
A csikszentmiklósi és a szépvizi róni.
alapján felhívom mindazokat, kik a LóMAvnuioi
beszerzési", „Ruházati", továbbá az „Ipar - kalli. egyházak közös tulajdonát képező
alapból a folyó évben kiosztandó alább „Aranyos" nevii erdőben mult év őszén
P A L M A KAUCSUK
felsorolt ösztöndijakat és segélypénzeket mekperzselődött fenyöfakészlet értékesí- válogatott, legszebb példényokat befőzéselnyerni óhajtják, hogy ez iránti kérvé- tése céljából folyó évi julius hó 11-én hez és csemegézni 5 kilónként 3 kor.-ért.
W1ÜB8S1
nyeiket, hozzám folyó évi julius hó 31-ig délután 3 órakor a csikszentmiklósi plé- Spanyolmegyet 250 koronáért szállít:
adják be, mert a később érkező folya- bánián nyilvános szó- és zárt írásbeli Szilágyi s z ö t l ő t e l e p e , Kiskőrös.
modványok nem fognak figyelembe vé versenytárgyalás fog tartatni.
2-2
Kikiáltási ár -1684 korona.
tetni s hivatalból vissza fognak utasittalni.
Bánatpénz 470 korona.
Kiosztás alá kerül:
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
A) A lóbeszerzési alapból:
A fatömeg esetleg becsáron alul is IHIB1§151I5IB1SIIB1BIS1IBIH151IBIBI5IIBI1I5IBI
1. 1700 korona segélypénz. gimná- eladatik.
Egy 5 szoba, Ka
ziumot, reál- és ipariskolát, lanitókepezÁrverési és szerződési teltételek meg
1 kamra, egy la
dét, valamint erdészetet, bányászatot, tekinthetők a csikszentmiklósi plébánián.
konyha, egy üveges verenda, egy IS
gazdászatol, műegyetemet, miiipari, jogot,
A perzselt erdőrész a gyimesközéploki
nyitott verendából álló lakás, tel- ffl
orvostant és bölcsészettant hallgató, leg- vasúti állomástól 12 kilométer távolságra
jesen külön udvarral kiadó folyó §
alább jóelömenelelt igazoló csikmegyei fekszik a Hidegség völgvében.
NYII/rTÚIÍ.*>
évi augusztus hó l-re. Rővebbet |Q]
székelvhttszár családok fiuágonvaló íiu
Az egyházlanácsiiak 1910. évi junius
leszármazottai között.
hó 4-én hozott határozatából.
RUDICS ISTVÁN ÉPÍTÉSZNÉL «1
II) A ruházati alapból:
CSIKSZICKICDÁHAN.
g
Kelt Csikszenlmiklós, 1910. évi ju1. A 600 koronás bányászati ösz- nius hó 20-án.
töndíj.
Kóródy Mihály s. k.,
Szakács Balázs s. k., i g ü s n m i ^ i i i i ^ s i ^ i ^ s i i
2. Egy 600 koronás bölcsészelludoxryytn
ed^eyysxrtrr. fox/// «i /rdru/
I mányi ösztöndíj.
elnök.
gondnok.
-j Tnr-p/aĂtitf/ M</t</*n frrMH&trpf/
j 3. Kellő egyenkint 300 koronás erFaeladási hirdetmény.
fj mr^ete//e/rj/. ^
dóóri szakiskolai ösztöndíj.
Szám 1247 910 ki.
Közhirré
tétetik, ltogy Csikdánfalva
I 4. A 600 koronás Magyar-óvári gazközség közbirtokossága tulajdonát képező
Hirdetmény.
dászatí ösztöndíj.
völgyében (Csikmadaras II. r.
5. A 600 koronás erdészeti ösztöndíj.! k |.Mely által közhirré tétetik, hogy a szé- Aszópatak
tüz által megperzseli 7391 köbiparos tanoncok felvételi idejét a Domuk)
6. A 600 koronás jogi ösztöndíj. 1|
méterre becsült fenyőfa készlet értékesí7. Kellő, egyenként 1200 koronás marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka- tése céljából folyó évi julius hó 14-én
orvosi ösztöndíj, mely ösztöndíjnak évi mara Csikvármegyében a következő na- délelőtt 10 órakor Csikdánfalva községösszege 1600 koronára fog felemeltetni, pokra tűzte ki:
nyilvános szóbeli és zárt írásbeli
Julius hó 14-én Csíkszeredában a vár- házánál
hogy ha az ösztöndíjas ismereteinek kiversenytárgyalás
fog tartatni.
bővítése céljából 1--2 évet az egyetemi megye házánál, julius hó 15-én CiyerKikiáltási
ár
49937
korona azaz Negytanfolyamnak itthon teljes bevégzése után gyószentiníklóson a íöszolgabiróságnál.
Miről az érdekelt városi közönséget kilenczezerkilenczszázharminchét korona.
külföldi egyetemen óhajtana tölteni.
Bánatpénz 5000 korona.
8. 400 koronás középipnrt.modai ösz- azzal értesítjük, hogy a tanonc felvételi
Ulóajánlatok nem fogadlatnak el.
helyen a fiuknak csak az iskolai értesítöndíj.
Zárt Írásbeli ajánlatok a szóbeli ár9. A gyergyóalfalvi állami gazdasági tőt, vagy bizonyítványt kell felmutalniok.
Jelentkezhetnek 12 évet belöltött, de verés megkezdése előtt adandók be, a
felsőnépiskolánál megüresedett 10 egyeu1 7 évet meg IU'III haladott ép és egész- melyekhez a kikiáltási ár 10 százaléka,
j kint 100 koronés össztöndij.
Ezeken felül 200 40(> koronáig ter- séges íittk, kik legalább 4 elemi osztályt mint bánatpénz csatolandó.
Az árverési és szerződési feltételek és
jedő összegekben kifog osztatni a Ruhá- végezlek.
Csíkszereda. 1910. junius hó 24-én. a becslési kimutatás megtekinthetők a
zati alapból 80;X) korona segélypénz, az
erdészeti, bányászali, gazdászati, műegyeA városi tanács. községházánál a birtu.i jssági jegyzőnél.
Az értékesítés tárgvál képező erdótemi míiiparí, művészeti jogi. orvosi és
rész megmutattatik érdeklődőknek a közbölcsészetkari felsőbb tanintézeteket hallOlcsó áron eladó birtokossági elnök vagy annak niegbigató s legalább is jóelömenelelt igazoló
tanulók között.
egy bolti berendelés. n..\v áll 2 zoltja által.
Csikdánfalva. 1910. junius hó 25-én.
680
lii-zrri's, t'jiy sítiiit's es három |iiMlilnil
(') Az Ipar-alapból:
Antal Gergely,
200 400 koronáig terjedő összegek- it>. j' sen jókarlmn. Hoi'! Me|ţmumlj;i a Antal Dénes,
kj.
kiadóhivatal.
i-.i
ben
3600
korona
segélypénz,
a
felsől>. ii'irv/.ú.
b. elnök.
Faeladási hirdetmény.
ipariskolák és ipari szakiskolák arra érKözhirré tétetik, hogy Csikmadnras demes pályázó s legalább is jó előmeközség közbirtokosság tulajdonát képező netelt igazoló csikvármcgyei származású
Aszópatak völgyében (Csikmadaras köz- ide illetékes székely tanulói közöli.
Máthé József, női diszkalap üzlete, Csíkszeredában.
A kik a lóbeszerzési-alapból kérnek
ség II. Rész Dunuik) tüz állal megperzselt fenyőfa készlet értékesítése céljából segélyt, tartoznak a huszár családok vaElvállalok mindennemű átalakításokat, állandó
folyó évi julius hó 14-én délután 2 óra- lamelyikéből való leszármazásukat igat aktart tartok disz- es gyászkalapokban, valakör Csikmadaras községházánál nyilvá- zolni és amellett iskolai és vagyoni bimint szőrme és angol női sapkákban. Nagy
nos szóbeli és zárt Írásbeli versenytárgya- zonyítványt is bemutalni, azok pedig kik
választék kalaptük-, virágok-, tollak-, csattok-,
Ruházali-alap" terhére rendszeresíteti
lás fog tartatni.
szallagok és disz selymekben, sima és vasalt
Kikiáltási ár 12015 korona, azaz tizen- ösztöndijakért folyamodnak, vagy pedig
bársonyokban.
Vidéki m e g r e n d e l e s e k
ezen vagy az „Ipar" alapból kérnek sekettöezertizenöt korona.
g y o r s a n es p o n t o s a n e s z k ö z ö l t e t n e k .
gélyt kéréseikhez iskolai és vagyoni biBánatpénz 1200 korona.
zonyítványt tartoznak csatolni és a melUtóajánlatok nem fogadtatnak el.
Ugyanitt egy jo csaladbol való fiu tanulónak felvetetik.
Zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árve- lett igazolni kötelesek, hogy Csikvármegyében
születeti
Csikmegyei
székely
szárrés megkezdése elótt adandók be, amelyekhez a kikiáltási ár 10 százaléka mint mazású és e megyében illetékességgel
biró apák gyermekei.
bánatpénz csatolandó.
Megjegyeztetik, hogy folyamodók haAz árverési és szerződési feltételek és
a becslési kimutatás megtekinthetők a tóságilag hitelesített iskolai bizonyítváPALLÓ, DESZKA, LÉC, C y A L U L T PADOZAT DESZKA
csikmadarasi községi jegyzői irodában. nyuk másolatát tartoznak kérvényükhöz
Az értékesítés tárgyát képező erdőrész csatolni, minthogy azok nem fognak
É
P
Ü
L
E
T
P
megmutattatik érdeklődőknek a közbirto- visszaadatni.
Hangsúlyozom, hogy az ezen hirdetkossági elnök, vagy annak helyettese
ményben felsorolt ösztöndijak adományo
által.
CÁNPRA (HULLAPÉK L É Q
RÖNKVÉ<Í
zása és a segélypénzek felosztása felett
Csikmadaras, 1910. junius hó 27.
folyó év augusztus hó első felében hoS Z E K É R - É S ÖXJ-SZ-Á.XZI::R-A., V A L A . Í I N T
Lukács Péter,
Sófalvl József, zandó igazgatótanácsi határozat senkinek
birt. elnök.
bírt jeRvzü.
sem fog külön kézbesitetni, hanem az a
„Csikilapok" és a „Gyergyó" cimü lapokban fog közzététetni s az ellen a haUj faragott matt bútor,
minden mennyiségben állandóan kapható:
elutazás miatt eladó, László Eleknél, tározatnak nevezet lapokban való megjelenéstől számított 8 nap alatt iehet feZsögödben.
2-2
lebbezni.

Kajszinbaraekok

3 Kiadó lakás!

F Ü R É S Z P O R

Egy boltberendezés
mindenféle mérleggel együtt jutányos

áron eladó. — Hol? Megmondja e lap
kiadóhivatala.
3-5

Csikvármegye magánjavai igazgató tanácsának elnöke.
Csíkszereda, 1910. évi junius 27-én.
Alis|>án. ipuzp. Ittímc.s clnük helyett :

Szász Lajos,
I 2

igazgató lauácsjcgyz".

Klein Sámuel csíkszeredai gőzfürész telepén.
~ TELEFON 19.

_

G-e m"bfa, t u l a j d - o n o s o l c s z í v e s t u d o m á s á r a i o z o m ,
5
u o e y m i n d e n e z o m t a t o n •bérvá.gás v a n .
30

CSÍKI

4-ib oldal.

A «ila.nhiifH S:iv.).v-IV-lc (UHUK IDKAL
elismert legjobb are/s/épiió « Ixiitiiioniiló szer
Most már ('siksz.'iedaiian is kapható
FEKETE VILMOS illalsz rtarálian eredeli gyári árban
I tégely Creme Ideül, Teher
K 1G0

Van szerencsém az igen tisztelt városi és vidéki közönség szives tudomására
hozni, miszerint Csíkszeredában, a Dóczi József-féle házban, egy

szoba-, cim-, templomfestó, mázoló és aranyozó
üzletet nyitottam. — Midőn ezt a nagyérdemű közönség szives tudó
mására hozni bátor vagyok, egyben mély tiszteletetlel kérem engem
becses megrendelésükkel megtisztelni kegyeskedjenek. — Jó izieses es
csinos munka mellett a lehető legjutányosabb árakot fogom számítani.
10
3
Maradok kiváló tisztelettel:

1

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaság Csíkszeredában.
Van .szerencsénk Csíkszereda város és védeko közönségét tisztelettel ér e
siteni, liotty f o l y ó 1910. é v i á p r i l i s h ó 2 0 i k n a p j á n m e g n y i t o t t u k a

Csikmegyei Székely Bank Részvénytársaságot.
Elfogadunk betéteket betéli könyvecskékre és folyószámlára, legelőit) ösebb kamatozás mellett.
Kölcsönöket adunk betáblázta és váltó fedezet mellett.
Leszámítolunk vallókat előnyös kam ufizetés mellett.
Lombard kölcsönöket nyujtunk az érték 80 százalékaiig, a tőzsdén jegyzett mindennemű érték papitokra, előnyös kamat mellett.
Értékpapírokat veszünk és eladunk. — Folyószámla hitelt, nyujtuuk.
Sorsjegyek húzásainak nyilvántartását díjmentesen ellenőrizzük.
Idegen péznek beváltási helye.
Minden a bank és takarékpénztári szakmába vonatkozó l'c-világostilást
díjmentesen adunk.
Tisztelettel:

Gyártmányom bármely más gyártmánynyal ugy ár, mint minőség tekintetében versenyképes.
Képviselőt keresek.

Özv. Zuliáni Péterné
tégla- é« c s e r é p g y á r o s , MalnasfürdA.

S) - 15

TENGERI LISZT
a csikszentmihályi gőzmalomban b á r m i l y m e n n y i s é g b e n k a p h a t ó . Cim:

CSIKY

JÁNOSNH
(állomás).

Van szerencsém a iiii^yórdontU közönség becses figyelmét felhívni,
tniszet int n Rákóczi-utca 352 sz. alatti saját házamban levő

N Y E R G E S ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN

minili'ii e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készségnél vállalóin és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elkészíti in. Rakiapni tártuk a mai kornak megfelelő, mindenféle nagyságú

\

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT
azért, hogy in tninilciiki beszerezhess'' sziikségle'ét ép oly o.'csó
álban, mint bármely nagyobb \áro>ban.
Tov..b!iá :u latom m^jr a
mélyen tiszleil közönséggel azt is, hogy áilandóan raktáron tarlók

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT.

MEDGYES.

Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét felhívom azon körülményié, hogy a kocsik, valamint minden
szakba vágó mun 1 ák
r
javításai elvállalom
- MaL aniot a ii;iü\< rdetnii közönség jóindulatú pártfogásába ajánlva, maradiam kiváló tisztelettel:

Legjobb beszerzési f o r r á s
VALÓDI ERDÉLYI TERMÉSZETADTA

TISZTA HEGYI BOROKBÁN.

B á j e r Ferencz, n y e r g e s é s k á r p i t o s
Csíkszeredában. Rakóra;i-utca &Y2. szám.

Hordókban és palackokban.
Kitűnő saját termésű és vörös borok.
P J J; 0

2"

ERTESITÉS!

bortermelők és bornagykereskedök

gg

IÓZ9B

21 52

Gzell frigyes és fiai

0

*

MÉSZMENTES FALITÉCLA ÉS HORNYOLT
FEPŐCSEREPET.

Szépviz-Csikszentmihaly

AZ IGAZGATÓSÁG.

B3 S9

n

E l s ő C s i k m e g y e i Illatszer és Piperekereskedés C s i k a i e r e d â b a n . F E K E T E
VILMOS.

Üzleti helyiségünk a Lukács Juliska urnő házában (Kossuth-utcai, a Köliid melleit.

| 58 P3 B8' B8 B

»

1 doboz
„ pouder
. 3 —
I prohiidoboz .
,
.
n 1 —
I darab
„
. szappan
. —70
Figyelmeztetem n tisztelt érdeklődő
közönséget, hogy ezen hirdetés nem szokásos nk.ani :iksir lenni, hanem csupán
li. vi-Miiin vágyai' kivámiin ezáltal kielégíteni, vagyis unitara adni. hogy sikerült
a feliilniu'hatatl in világhíres CREME
IDEAL szépiiószernek nz egyedüli raktarát drága pénzért és sok faradság után
műszerezni.
Knnek acsoda világhiies CRF..ME IDEAL
SZ' pitflsz' rnek jóságát és meglepő hálását a tisztelt vevőim saját megtiii álására
hizoni. mert bátran állíthatom, hogy az
első pióhiitégelynél meglepő lesz a hatása.
Vidékre is a legcsekélyebb rendeléseket utánvét mellett küldi az
6—22

Biró G y ö r g y s z o b a f e s t ő és mázoló.

53

Gőztégla- és fedőcserépgyáramat teljesen újra berendeztem, gyártok első minőségű

K u l t u r haladás.

É K T E S I T B S !

0

27. BsAm.

LAPOK

0

ÜZLET MEGNYITÁS!

Boda József orgona és hármonium építő

Van szerencsénk a helyi és vidéki nagy közönség szives tudomására
hozni, hogy Csíkszeredában, Szabó Ferenc és Társa cég alatt

O S I K T A . P L O C Á N .
Van szerencsém a főtisztelendő papság és a m t.
egy báztanáes szives tudomására hozni, miszerint

kocsigyártó, nyerges, kárpitos és szíjgyártó-üzletet

ORGONA ÉS HARMÓNIUM
ÉPÍTŐ MŰHELYEMET
teljesen újonnan rendeztem be, minek utánna
módomban áll a legnagyobb szabású orgona épi
tését is elvállalni Bárminemű javítás és átalakításokat a legjutányosabb árban pontosan eszközlök.
A nagyérdemű közönség pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel:

B o d a J ó z s e f , orgona és harmónium épitő, Csiktaplocán.

nyitottunk, a Csiksz. redai Takarékpénztárral szemben, ahol elvállalunk
a fent emiitelt szakmába vágó bármely munka kivitelét pontosan és
a legjutányosabb árak melleit. Elvállalunk mindenféle paplan varrásokat. Becses pártfogásukat kérve, maradunk kiváló tisztelettel

SZABÓ
H

FERHNCZ

ÉS

TÁRSA

C s í k s z e r e d a . A-patCl MlliAly-ta.tea. 13.

II

szám.

Ugyanitt egy teljesen s z a k k é p z e t t s e g é d azonnal felvétetik.

Hosszurovó Cement Födélcserép

. .
Iroda: Hirscher-utca IS sz

majdnem határtalan tartósságu, igen könnyű födőanyag,
olcsó áron kapható
J
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P O R T L A N D

Nyomtott

C E M E N T

G Y Á R N Á L

kfteyrnyfladMht!.

B R A S S Ó B A N .

OiksrerwUS,,,, 1910
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