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CSIKI LAPOK

Szert eszt'-aég és kiadóhivatal:
S i T o b o d a J ó i a e f könyv- és paplrkereskedése,
hová h lap szellemi részét illető minden kő/.lcinénv. Egyes lap ára 20 flllér.
valamint hirdetések és előfizetési dj uk is kiüti.indo!;. Hirdetési dij elóre I zelendó
•— - Telefon hívószám

FKLKUÍS SZEllKUsHTOs

Megjelenik minden s z e r d á n .

Í'CYYÉD.

Keeíratok nem adatnak vinn.

N viliiI.'TÍ cikkt'k soronkint ElofisetcRi ar: Kgés* évro H kor. (Külföldre) 13 kor.
l-'.-l»''vpt» 4 kor. NcgveJévre 2 kor.
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI
TÁRSADALMI
IIKTILAP.
Dr. F E J É R ÜS
ANTAL
40 fillérért ku/.ólictiuk. Hirdeió^i dijak a legolcsóbban ssémittatnak.

Haladunk.

nevezeit uv.d ni lnlv.'tt kaptunk egy szóin toldató, nvafkft
után. kiket elvakított a ferde uj irány- oldalborda es halánték betörött
kis Irányt. A k«i/.iins<'^ azért Így is sziwsen nézte
zat, mert akkor a legdrágább kincset liergei,* Aliimnak halála következett be.
az rst folyamán. Kg\vd Margit
A vadat Jenei l.aszlo kir. L'gyvsz kép- «'•s stikat lapNnlta
Nehogy félre értsenek. Hitiadunk, veszítjük ci: a tiszta erkölcsöt, e nél viselte.
h:izsárto.s anyi'B volt.
a vuileliilet periig i]r. Saniior (iabor 'ül iit«izjr<:konv. d«- nem
kill
pedig
élni
liűil
Dr.—e.
de sajnos nem a fejlődés utján. Itanem
Krassni .It'zsika k«>dv«*s szm-lmtís asszonyka volt.
tel|esiielte.
ellenkezőleg -azon a lejtőn, mely a telKzen erdekos bűnügyi teny tanti nem lé- KIM-MI >zi'i-fpélien igen tetszett II egyes sí és Medjes erkölcsi züllés örvényéhez vezet.
tében három IIIMIS szakértő velemenyi1 alup gyaszay Klári. Sok dciiiltséget keltettek ugy ők.
Esküdi
szék
i
1
á
rgyalások.
mint Ivánii a l»"isz olasz. Kováes líyiila jól játMa holnap ide érünk. Elveszünk.
jatt diintetelt el.
szolta passzív s/.«TI'pét.
— Har tn a il i k n a p.
Jenei Lusxlu ügyész hatásos lieszeillien
A hanyatlás, a kimerültség. a meglVnti k-n teli ház előtt megismételték a n ViA csiksz"i'eilai kir. törvényszék. mint vázolta a \aillutt sulyus cselekményét es a
betegedés és ösztönök anarchikus honiesküdtbíróság a harmadik napon targyalás l'otat gyalusnak összegezett adataival bizonyí- gadi'i özvi-gv^-et. Turi Marosa. Baróti. valamint a
hisának jelét látjuk szüntelen.
Illa vi'tle (ial Simon |!l eves. Siklodi Áriam
tott i a büncselekmelty elkövetését s az orvo: toliliiek is uz rlső előálláséhoz hasonló sikerrel játA niűvi'szeinck idealizmussal teljes Saiiilore' 18 eves en Nikioili Mihály (Istvánéi szakértők i elememével beigazoltunk latta azt. szottak.
Sziniih.iitin végre heinutatták a ,Varázskecsarnoka már eltUlil. Nyom» veszeti tfü-éves gyergyóilitroí lakosok bűnügyet. kikbogy ien\leg a vaillntt olto'.ta ki felesége
iiiip>J-l. A in'ziílér fz alkalommal szorongásig megmint tettes társak Illeg voltuk vadulva azzal, eletet.
észrevétlenül. Nein nz gyönyörködtet
telt
díszes,
előkel.1 közönséggel. Kste hét óníig
mi nz értelemhez, ami a szívhez, hanem bogy l'.MtT. ovi ib-czember 21-en este 7 ora
I)r Sándor (tábor elsó sorban is szigorú minden ülőhely
rlt >g,vott. Az «dőadás határozottan
tajlian
Ditróurolvateb'pen
csakanyollel
valn
objektív
bírálat
targyav
i
telte
a
szakenó
orvo
ami inkább az affekiusokhoz u tudatta-iites os zsebkéssel való szárasok altal Mezei
Mf^U-ţH-tt
miiiflrtikit.
mert jóval t"M«-t kaptunk,
•'
o
k
velemenyet;
egosz
tudását
küzilcleillhe
lan ösztönélethez szól. A s z é p pliilo Imre 'Antale) gyer.rviiriiró-orotvalelcpi lakost
miut aio« iiovit vártunk. Kz a darab ugyanis szép
sigyi-kezetl
rokonszenvet
ébreszteni
veib-nezi
sophiai értelemben vett s z é p un lat, azt tn'-göltek. ezen szándékukat azonban nem előre iranl es a vari tamailasai ele erósen fiizte az zeti.-jr melleit t< lji>s«-ii kiilső hatásokra van építve.
Mindjárt az első ji-lenéshrii a fényes fejedelmi esarmondjuk reá, micsoda ósdi dolog, nem fontoltak meg.
ervekel egy más melle s hangoztatta, hogy ii.>k.
az ihlvar trlji-s pompával való bevonulása.
a inai korba vuló, most modernek vaBirák toltak: Keki-te Imre elnök. H.ilili feini'Tiilt kételyek mellett a fiilili biró helyei! tiaj;v est «portok, fényes jelmezek, dí színénél ek. mind
gyunk. Igazunk van. Ha Romeo és Juli.it A ut ol es Bodor Ödön. A vállat Jenei La>zl<. a miib-iiituilo Istenre kell hizni. hogy büntesse <dv színpadi sznkségl.^tek. im-lyek a hatás elérésélátjuk jó nagyokat ásítunk
igy illik kir. ügyész képviselte s a véihik kormos meg azt, ki tan bűnözött.
ben V' iM'iiyeznek magával a darab cselekményével.
Az esküdtek meg is állapítottak az orós Mindezi-kUll ii mult hcii hcszámnlönkbau említett
már a külsőség kedvéért is — ha ellen- Emil ügyvédjelölt, Kltcs Zsigmond es ilr. Cserió
Amlras
voltak.
felindulást s a szakbit'óság háromévi börtön hiányok lolytán édes keveset láttunk. De kárpótolt
ben Osztriga* Mici avagy nem is tudom
eskihltszék minilhárotn vádlottal szem- liüntetesi szabott ki, melybe a vizsgalati fog mindezen hiányokért szinészcink buzgalma és lel*
melyik frivol durub játszódik a sziiipiul ben Az
megállapítottá az erős felindulást s a bí- ság idejet beszámította.
k-s előadása, kik olyan előadást produkáltak, liogy
deszkáin, az iskolás gyermektől kezdve róság mindeniket 4 — 4 évi fegyhazra Ítélte.
Az ügyész az ítéletben megny ugoilull. a ii;azi élvezetünk tellett benne. Klső sorban (,'serey
egészen a nugy vagy ükapáig, aki csak
Irmáról kell megemlékeznünk, ki ez alkalommal
véiló
pedig
sentniisegi
panasszal
elt.
L'gy nz Ügyész, mint vádlottak semmije/en van. mindenki éher figyelmet ta- ségi panasszal eltek az itelet ellen.
Kzzel a tavaszi esküiltszéki ülések véget VijJóságifjiJ s^árjn'jit íiijoít szeredének. Jlakom-átlaa,
ertek.
núsít, sót A lehetetlennél is többet sze
• lévaj. sőt túlzásig mcn<icii pajzán, amellett egy.
Negyedik n a p
sz< riieii naiv és igazán nif^indit-i tudott lenni HZ
retne láini.
Tárgyalás ala kerüli Jakab Miltá'y (kitti)
érzelmes részekben, halait jó kedvvel, nagyon kedS
Z
Í
N
H
Á
Z
.
Ha fogyatékos ruhákat, ha finom 44-éves csikjetiófnUi lakos bűnügye. ki ellen
vcst-u atlta elő. A második felvonásban remekül
A színi •'•viul harmadik hete méltóan soniko- megjátszott Vi'gjeh-nete után. csak ug\- zúgott a
selyeintrikókat látunk, minden látcső a az ügyészség vádat emelt szándékos emberszínpadra irányul, különben pihennek a ölés büntetlenek kísérlete czillién azon ténye zik az előbbiekhez. A k«'X«"»iist'jx sziuhá/haíávó k«-4v« taps. Partnere Iláuvi. igyekezett hozzá méltó lenni.
minit, hogy Csikjemifnlván 11)07. október hó ívm ősükként, söt ii;ijrv(»l»lMM|ott: «/. előiKiások t«-- I >aliás. szép me«^«>lonésü hadnagy volt. kellemes
tarsolyban.
lli-án naplialariat töltött forgó pisztolyból elóhb kiiHi trli. ii |H'«IÍ£ lurtáin/.ott liiihuliist ta|>asxtii1lillik hangja érvényre juttatta a fülbemászó énekszámok
És érdekes! Alig akadnak néhányan, ilj Tatár Istvánra 8 lépés távolságról egy- iizin^xz.-iiik fokozott k«'ilw«*l «"-s li-lki-s»>il,'^s<| j:'-t- összes széps Mţi'it. di» játékából még hiányzott a
i-«;vi's kisi'lili. na^voldi In- könnyedség, a jókedvii hadiiugyoeska gondtalan ví*
kik felemelik tiltó szavukat ezen nagy- szer, inajil id. Tatar Istvánra periig 7 lépé» szottak. |V|a«l;itukaí
ii^vt-si ji. kii/.- dámsága. Ha jobliau hi-leéli magát e/.eii sz<*rephe.
tokú korrupezió ellen. A társadalom távoltsagból kétszer szándékosan azon czelból b;ikt«»l v* Kotlús<>kt<»l i-ltokiutV4'
hogy őket megölje s ez által a számié
oMották HM-^. Inii- iv>zli*its II.->/.Í'I- mely egyétiisvégén.'k mindenben megfelel, a késdbbí
tétlenül nézi az uj irány elótörését és lőtt,
kolt bűntett véghez vitelét megkezdette; ile moliMik sí/, ••^«'•sz ln-trül:
e|<iadásokon bizonyát a tökéletesebben fog játszani.
mind nagyobb és nagyobb mérvbeni azért, inert a lövések ifj. Talár Istvánt es id
J'Í'-M. )'">>ll V. SZi'l>%K'it>'jii t>l>ryrf)j>- „A .\|'-«:lepctést keltett Sebestyén hel're^löj.'. KgVSZCrÜ,
terjedését! Tetszik neki. A hatóság sze- Tatár Istvánt nein találták, illetve egyik lö\es koliltlsKÍ-'
íri'.f t<*h liiizat vuu/olt. Kzi :i tlaialnit j.'»| keresetlen szivb d jövő hati^im előadott énekszámai
met huny, mert hát cz is halad a kor sérülés okozása nélkül id. Tatár István bun- isiiKijiik az ilimih «'vhol. amiki»r c^vinásiiiáii k<-l- m-^talállák ÍIZ utat a közönség szivéhez. Klemében
dájába
fúródott,
be
nem
végezhette.
ral. Maholnap még az iskola falai köszt'i kÍ1'oj;ástalsiii Inailá>l>ait kniilt >/.iuir l'nlakv- volt a kél komikus llegye.ssy és Baróti. Baróti
L tlltárja Íg-'H c,ei|.-ti alakitás. a hányszor a szineu
zött is a klasszikusok helyett a Varázs
A vádat Veress Árpád alügyész képvi- Vttl v.s Tlirival a r<i>/..-irju-klH-n. I'.ilakv i»iük«''lie megjeletit.
í'^íJiaJiir/ott a taps. Improvizált élcei
líányi lé|M-tt. ki S/I'|M*M. T-rfvlntrsru rtn-krit. IIM^V
keringőről tartanak előadást, vagy a selte s a védelmet dr. Daradics I-'ohx.
kig tartó derültséget keltettek. Hegvessy
A kértlések feltevése után az ügyész Í£wki-7.«>tt«-l ját>z«»tt îs. «!•• i-lőtli'-Mi-k íük.'-l.-ii-s ala- pedig
Vigadó özvegyet méltatják, mint a leg
makacs logikával igyekezett az esküdteknek kítását I'<IIM||CIIIÍ IHHI huita. A kohliis ^nW nyíl- uralkodója is kítiiiiő. sokat tapsolták nyilt színen
ujabb irodalom remekét.
bizonyítani, hogy a vádlott tényleg ölni puli flökflüs.'^»* kiil<Mil'«'ii snii li'lt-1 nn'£ .^vrni- is. Az udvarhölgy szerepében elemében volt Egyed
Eddig a zengerájokban, éjjeli ká- akart, inig dr. Daradics Félix tartalmas, pat st'p'ii.'k. .I«'ssy sZ'M'.-pt-ltfii s/.ivi-si-n láttuk isni-'t Margit. Kár. hogy a leghatásosabb jeleneteket elik-velte.
véhéházakban láthattunk szemérmetlen lioszos beszédében, nagy jngaszéllel. és nem Turi MiUfsát kit liivi-i /.ajos kissi' cní>/.aknlt
lii^atlíiik
sz«|i virá^r.-.ikiMniI i-- kiVasárnap este nz ^Ingyenélők" népszínművet
dolgokat, ma már az államilag szubven- mindennapi tónusokkal In-gyözte. lutgy iilesi tiinlrtr-ssrl
1
li'mtiíttfk; mi'jí is rnlcmrlii : iítl«'ii >rn játszott s s»zeiivedi iik \'''gig. A s/.oinbaton (dy lelkesen és
ciónált szinh&znkban sem ritka, sót szándék a vádlottal szentben nincs igazulva, ini'p Iiatásosiililiaii •*-ui-k• • 11. A/. <>st >z. u/.ái ii>ja llt- kedvvel játszó szinész-i'siipatliak ezuttal semmi
az a bevett bizonyítékokkal teljesen meg
mondhatni gyakori... még a csíksze- sót
^vvmhv aJiikilásji volt, A/ öti'tf knMiist aiha kt-n- iiyiona. Voutatotfság. kedvtelenség. uemtörödninség
van czáfoha.
st'llt'ii r^vsxvrÜM'^fl. tlo olv ji llf^zfti-si-n rs mur hon>dt a színpadon, ami általános unalmat szült a
redai sziubázban is. Nem a társulat
Az esküdtek a védő álláspontját fogad- káns vonásokkal kiilol^o/.vu, liojry müvt-s/.i ját.'ká- mérsékelten lelt nézőtéren is. Igazán nem érdemlik
a hibás, ranga a közönség. Ha mindig ták el és a vádlottat csupán a közcsend zavati'ljrsiMi IcUiliui'srlto u kö/iinsi'^-t. í\'v« s kari- meg n szereplök. hogy ezen előadásból kifolyólag
klasszikus darabot adnáuuk, be lehetne rásban mondottak ki bűnösnek s a szakbiró- val
katúra iiilr Kovács. Tcts>/-«'tt 1 váiili a s/...-rkfszt«i veliik foglalkozzunk, csak liuióti és 1 »anyi képezcsukni a színházat
ság 14-napi fogházra itelte. melyet a vizsgav.i bájosai» aiita a ki.s Ho^uuiiJt, Ií>»zsa nek diiséretrc méltó kivételt. Bnróti sváb korcsmárosa mélti'ian sorakozik legjobb ulakitásaíhoz;
Mégis csak minden nemesen érzó lati fogsággal kitöltöttnek vett
Ilonka.
hányi pedig lélekkel, sok eredeti vonással ruházta
Ötödik nap.
e tiberben visszatetszést szül azon snj
S/.i'i'tláii, a jó Ört'í? „ hrótostói" volt inüsoron. lel a naiv lalusí legény ulakját.
Tárgyaltatolt a Dávid József. íiő-évei", Zsuzskát C'sfit.*y Inna iáts/.otta a nála nir^szokotl
nálatra méltó körülmény, hogy a fiatal,
Hétfőn szép közönség előtt, másodszor ment
szt'jn-n
de még iskolás leányok is arczpirulás csikpálfalvi lakos bűnügye azon tsnye miatt, zajos sikfiTfl. Már lírh'jní.jv'Vi-l. im-lyvt
a gyitnesbiikk liaraczkosi fűrésztelepen i'iH'ki'lt zajoH — neiiá i'löki'szíti'tt
tajisra ra- az pOrdög". Az előadásnak kiilÜu érdekességet kölnélkül nézik végig a legfrivolabb da- hogy
a Deáky Lajos korcsmájában l'JU7. október Katlta a mf^jflcnti-ki-t. un-ly isim-tlöiliitt niimlfu ua- csönzőit Kövi Kornélia első fellépte, ki az asszony
rabokat. Minden szülő annyi fáradságot hó 13 áll este Márton Domokos i-sikszeutrio- gx-olili
jüleiiése utâiî. t'jjvfsen l«-jt<'tt táncaival tfyiijtö szerepében mutatkozott be közönségünknek igen
vehet csak magának, ha már a darabot inokosi lakos testet vaslapáttal es karóval hatást óit el. Játékának ulevi'ntfép'vel cs ötlete*- előnyösen. Kedve* megjelenése, rokonszenves be
nem ismeri is, hogy előre tájékozást való ütés által szadekusan, tle ölési szándék étéivel tii'trii ruJzások t-s viiskussú^ok dacára iritiié- széd modora, fesztelen és természetes mozgása, BZ
szerezzen: vájjon a darab alkalmasé nélkül akként liántalmazta, hogy a szenvedett tulti'ii nif^hóilitotta a kö/.ön.súget. Uaróti. Plfrtri- érzelmek árnyalatainak kifejezésére alkalmas hangja,
testi sértések folytán Marton Domokos koin szeivprlicn (.•ll«*nálliatatlanul mulatságos volt. mind oly előnyöd tul újdonságok, melyek bizonyára
arra, hogy uzt a gyerekek is megnéz- sulyus
halnia következett be.
bál1 u-i este ítzeiiuiiellátliatólajr ^yiüigi'lkoüutt. Ha- rövid időn helill megszerzik számára a közönség
hessék vagy uem.
tározotton
jó i'stt'íjc volt IvúnHuak, ki Aliiul liu- kegyét. Cserey, Kiss Árpád és Zilahi ezuttal is
A vád kiterjesztett még Dávid József.
Bűnös mulasztást követ el, aki Héjjá Imre. Ambrus Ignácz. Csiszér Antal (Já- «^árká|>lárt . játszotta;
a fiatal i-a tvliiitîa»^;* azi- kitűnőek voltak.
* *
*
ezzel neui törődik. Ha egy-ketló nem noséi és Bara Márion ellen nz egymással iit'8% végre bálás sKchqilivZ jutott uz e^yţi/.cr. igye*
Szhiházi
hirek.
Fehér Károly színigazviseli szivén gyerekének erkölcsi ala- szemben elkövetett súlyos testi sértés bün- ki-zett ÍB uzt II^'V játék, miut éiifk tekiuteti-licii kihanzuálni. ilejí kell még uailékttzniink az ulöjáték gató már végleg megállapította a szini évad másopon való neveltetését, nem kell ezt a tette czitnen.
t-gy inQ keil velőjéről, derék kannás terünk Mariska dik felének a programját, mely változatos, értékes
Az
ügyészséget
Veress
Árpiid
képviselte
rossz példát követni. Niucs csúnyább
n vériók voltak: Beczc Antal és Dávid Ifdnyái-óL ki a gyermek ^oiusku xzerup^t meglepő és igy alkalmas lesz arra, hogy a közönség érdek*
dolog, mint az ésszerűtlen utánzása sLászló
szinpudi ottliou08«ággul, lelette ketlvesen játszotta lödését ébren turtea, sőt még fokozza. Az állandó
ügyvédjelölt.
tl. méltó partin*rc volt l^zoa Ilonka, mint Juukó. támogatást derék színigazgatónk meg is érdemli,
uiások tetteinek. Elvész, eltűnik az egyéni
Az esküdtek Dávid Józsefet bűnösnek
akarat, az önállóság.
Eugénia csá mondták ki a vádbeli cselekményben és a töli
Csütörtökön ,A nap hüse" ugy inár ismert inert ritkán tapasztaltuuk színigazgatónál olyan álszárné jut eszembe, ki hogy terhessé- bit a súlyos tesli sértés vétségében, miért az kitűnő bohózat került színre Zilahi jutalomjáté kául. dozatkészséget, mint aminőt Fehér jelenleg kifejt,
gét elpalástolja, krinolint öltött, követ- táu a bíróság Dá> id József t hatévi fegyházra Xilnhi egénz este központja, úgyszólván lelke volt csnkliogy a közönség megelégedését kivívja.
az előadásnak. Nyugodt, természetes beszédinodora,
Uj darabok közül még biztosan színre kerültek ebben csakhamar az összes euró- és a többit egy-egyhavi fogházra Ítélte.
intelligens előadása alkalmassá teszik tu ilyeu és nek: „Szép Ilonka", „Bálkirályué" operettek; „Tolpai hölgyek, még ha nem is voltak ér— Hatodik nap —
hasonló szerepek eljátszására. Baróti egy kikapós vaj", „Lovag ur", „Josette kisasszony a feleségem*4,
dekes állapotban
Legvégül Bálint István, ütvenkilenczevetf, térj szerepelteti remekelt. A lianuadik felvonásban Hazug törvény", „N'inca elvámolni valója* színvalósággal próbáru tette uevető idegeinket. Sebes* müvek, illetve vígjátékok. Az itt felsorolt darabok
így járnál; mindazok, kiknek gyö- csikszentimrei lakos iigye került tárgyalás alá, tyén
Rózsika hódító jelenség volt a spanyol tán* az elmúlt budapesti szini szezon legsikerültebb terki meg volt vádolva azzal, hogy csikszentiinre
nyörűséget szerez a vak utánzás.
1907. deczember 31-én Gergely rosné ezeívpében, külső megjelenésre szebbet, ba- mékei. Ezeken kivül még színre kerül néhány —
Legyünk önállóak s különösen őr- községben
josabbat
elképzelni sem lehet. Játéka azonban már nálunk tuár rég nem adott nevesebb operett, mint
Anna törvényes házastársát ráierdelés és ráködjünk a fiatalok nevelése felett. Ne taposás által szándékosan, de ölési szándék távolról sem tudta azt az üiuziót kelteni, tuíiit „Cigánybáró", .Orfeusz', „Xap éa Hóid*, rDenerohanjunk azon millió és millió ember nélkül akként bántalmazta, hogy ez által U megjelenése. A szenvedélyes, szeszélyes, tüaes spu- vér- stb.

Február 26.
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— Oyújtes a gyermekvedő egyesü- a községháza nagytermében szinlelőadással
sorozó járásban április 10-én és a gyergyótiilgyesi sorozó járásban április 13 és 14. nap- let javara. Mint lapunkat értesítik, várme- egybekött tánczmulatságot rendez Ez alkajait tűzte ki. A sorozó bizottság polgári tagjai gyénk főispánja. Csikvurmegye kör- es községi lommal elóadatik: „A Toloncz". Népszínmű
Fejér Sándor alispán es dr Veress Sándor jegyzőihez intézett rendelkezésé folytan, nz or- három felvonásban Irta: Tóth Ede. Szemémegyei tiszti foorvos. — A sorozásra felhívott szágos gyermekvedő egy esület pénztára javára lyek : Kontra Fridolin. budapesti magánzó SzilI, II. és III. korosztálybeli állitaskötelesek » gyiijtes már k<-zd< tet vtte. Csikszeulsinioii veszt-r Ágost; Krizsa. f.de.,ége Borbély Juösszes száma a kászonnlcsi'ai sorozó járásban községben Endes lila uiliö vállalta el a per- liska; Miklós, ennek fia első terjétól, méBzá537, a felcsiki sorozójnrusban 800, Csíkszereda s e l y ori szerepi-t. ki az elöljáróság közremükó- rosmester Boga Mózes; Abris, mészáros levárosi sorozójárashan 30. a gyergyószentmik- désevel folyó hó 27-re nincmul >tsággal egybe- gény Udvari József; Rezi, Háni, Fáni. Kati,
lósi sorozó járásban 787. Gyergyószentmiklós kötött tombola estelyt rendez Kívánatos lenne, kisvárosi zsidó kisasszonyok Udvari Málvinka,
városi sorozó járásban 146 és a gyergyótúl- hogyha minden községben oly lelkes nő venne Szántó Róza, Botos Vilma. Szántó Jula: Lőgyesi sorozó járásban 256, tehát a vármegyé- kezehe a perselyori szerepet, s akkor Csikvar- rincz. Farkas, Móricz, kisvárosi zsidó legenyek
ben az állitáskötelesek összes száma — bele- inegyébeu is az eredmény biztosítva lenne.
Szántó Lőrincz, Boga Ágoston, ifj. Boga Lá*
*
*
értve a távollevőket is — 2556.
zár; Dolgos, városi jegyző ifj. Kozma Antal;
—
Elszámolás.
A
csíkszeredai
szanaHeti tníl#<w. Szerdán: „diplomás kisasz— NyugdiJ-választmanyi tagok vá- tórium bizottság altul folyó 1908. évi februar Sigó, városi bíró Balog Mihály; P ter, kisbíró
azonyok" B a r ó t i jutalom játékai: Csütörtökön: „Szó- lasztass. A vármegye jegyzői kara a községi hó 8 .iu. a csíki tüdőbetegek javara rendezett Boga Péter; Ördög Sára, vén koldus asszony
kimondó nsazonysájr" Csereiveli: Pénteken: .AranyErósg Ida; Angyal Liszka, cseled Kontráékjegyzői ny ugdij-valasztinanyba PálfTy András culiarei-estely jovedelmerol a rendező bizottság nál
virág" I(.'sereiveli: Szombaton: „Xebántvirág" (CseSzántó Zénó; Mravcsák Jolmn öreg vána
napokban
számolt
el,
melynek
eredmenyekep
vurdntíaUi,
Kerenczi
Bela
tusnádi,
Lórinc
János
reivel): Vasárnap d. n. . Uob herceg", e s t e . Viola":
dorlegény Kozma Ferencz: A jólelkű korcsközöljük:
Bevetel
volt
710
korona
24
fillér,
koztnasi,
I'uskás
Adolf
gyergyószeutmikiósi
és
Héttön: „Próbaházasság- (Turi Harcsa jutalomjáMárton János ; Pestvárosi rendőr Sánta
Tompos Károly csicsói jegyzőket választotta tiszta jövedelem 371 korona 94 fillér, mely máros
tékai; Kedden: .Cigánybáró" i Hányi jutalomjátéka >.
összegből 350 korona takurekpenztariing kezel- Mihály; 1-ső 2-ik vidéki pandur Demeter Larendes tagoknak meg.
jos. Kozma Mihály; János bácBÍ, kórházi fel— Belügyminiszteri határ ozat. Báró tetik, mig a fenmaradó 21 korona 94fillér az ügyelő Szilveszter Jakab ; Szájosné, Kománé,
Szetukereszty Kela háromszéki nagybirtokos, elnök rendelkezésére hagyatott, az apró költ- kórházi ápolónők Bog i Katalin, Kozma Giza;
KÜLÖNFÉLÉK.
a régi rendszer embere, a húromszékinegyei ségek fedezete céljából. E helyen említjük meg.
— Eljegyzés. Száva Antul járáshirósá tisztújítás ellen, többek hozzájárulásával feleb- hogy a mult számban közült felülfizetok név- 1 -só 2 ik asszony . N., X Y. Felülfizetéseguok albirája folyó hó 22-én Csikszépvizen, bezést nyújt >tt be Andrássy Gyula belügymi- sorából tévedésből Potccki Kristóf kimaradt, ket hálás köszönettel fogad és hirlapilag nyugszűk családi kir ben jegyet váltott, ottani bir- niszterhez. A mitiisz'er a felehbezésnek helyet ki 5 korona felülfizetéssel volt szíves a neines táz a Rendezőség.
tokos Fejér János és neje leányával, a kedves nem adott s a megejtett háromszékmegyei ál- célt szolgálni.
Kendező bizottság.
— Az Agrar Takarékpénztár r t.
Ilonkával. Gratulálunk.
talános t'sztujitásl, ii vármegye megelégedésére
— Meghivo. A csíkszeredai polgárság vasárnap február hó 16 án tartotta XI ik
- Kinevezés. A király, Nagy Emil helybenhagy ta.
rendes
közgyűlését, melyen 4833 részvény1908. évi március hó 1-en, a Kossuth szálloda
volt képviselve. A< igazgatósági és felügyelő
Pál dr. kézdivásárhelyi járásbirós.igi albirót a
— Esküvő Bethlenfalvi dr Eróss Vilmos nagytermében zártközü polgár-balt rendez.
bizottsági jelentések, melyek az intézet nagycsikBzentmártuni járásbírósághoz járásbirónak a napokban Kómában a Szent Péter templom— Uj világítás. Legújabb találmány mérvű
fejlődéséről tesznek tanulságot örvennevezte ki.
ban egyháziliig esküdött meg báró Perényi „KÁDIUM- világítás, amely városunk lakójának detes
tudomásul vétetvén az összes 199067.67
— Áthelyezés. A király, Csipkés Árpád Zsófia urhölgyjiyel.
Herczkn Gyulának találmánya s » mely már a kor. tiszta
nyereségből az osztalék részvécsíkszeredai törvényszéki birónak eddigi minő— Jotekonyoéln táncestély. Tusnád- budapesti in. kir. József műegyetem által enségben a marosvásárhelyi törvényszékhez saját lürdóu. folyó 1908. évi február hó 29-ik nap- gcdelyeztetett, szabadalmaztatott és törvényi- nyenként 14 koronában 7 százalék állapíttatott
meg.
mely
már » közgyűlést követő napkérelmére leendó áthelyezését megengedte. ján. a gyógy csar.iok nagytermében jótékony - leg védve lett. — Rendkívüli tulajdonságainál
tól kezdve felvehetők összesen 105000 kor.,
— Ankét az erdelyi birtokrendezés czélu tánczestélyt rendeznek. A tiszta jövede- fogvu az összes eddigi világításokat végleg ki tartalékba
helyeztetett összesen 41181.95 kor.,
ügyében. Az erdélyi birtokrendezésről szóló lem az újonnan felállított iskola legjobb tanu- fogja szorítani már annál is inkább, mert ke- nyugdíjalapra
6000 kor, jótékony- és közczétörvényjavaslat tárgyalása alkalmával a kép- lói közt az évzárvizsga alkalmával jutalomkép- zelése a legegyszerűbb és az eddigi összes lokra fordíttatott
3000 kor. és alapszabályviselőház tagjai közül többen unnak az ohuj pen fog szétoszlatni. Belépti-díj: Család-jegy, modern világitások között a legszebb és a leg- szerű dotatiokra 25527.50
mig a fennmaradó
nak adtak kifejezést, hogy a törvényjavaslat- mint u személy-jegy t korona. Kelültízelése- olcsóbb, nem robban és szagtalau, ami által 18358 22 kor. az 1908-ik évre
átvitetett. Az inhoz kibocsájtandó utasítást beható megbeszé- ket köszönettel fogadtatnak és hirlupilag nyug- minden veszély ki van zárva és ezek után bár- tézet tartalékai ezzel 152986.82
gyamilyen lakásbau is minden további hatósági rapodván 306236 24 kor.-ra rúgnakkor.-al
lés után adja ki az igazságügy miuiszter. Günther táztatnak.
és a nyugengedély nélkül is felszerelhető. Amint érte- dijalap 76509.44 kor.-ra. Az igazgatóságnak
Antal ennek megfelelően az Erdélyben, a volt
— A miniszterelnök a szeszadó-tör sültünk Herczka Gyula már Románia részére
Kraszna-, Közép-Szolnok-, Zarándiuegyék, vakülönösen Tauszik B. Hugó vezérigazgalamint Kövárvidék területén az úrbéri, elkü- vényről. Több községbeli gazda küldöttsége nagyobb megrendelést kapott és a készülékek és
tisztelgett
a napokban Wekerle Sándor minisz- előállításával már nagyban dolgoztat jól és tónak, valamint a felügyelő bizottságnak éB »
lönítési, aráayositási és tagositási ügyekben e
tisztviselőknek a közgyűlés elismerést és köhónap 28-ára délután 4 órára értekezletet hí- terelnöknél, mint pénzügyminiszternél, akit arra szakszerűen berendezett műhelyében. — Erre szönetet
szavazott. Az igazgatóságból kilépő
vott egybe. Az értekezletre uz erdélyrészi or- kértek, hogy az előkészítés alatt levó szeszadó városi polgármesterünk szívesfigyelmét is fel- Gróf Lázár
Harmath Sándor, Tauszik
Bzággyülési képviselők is kaptak meghívót és törvényben engedje meg a kis-ttstön való főzést, hívjuk. talán beválik az utcai világításra is és B. Hugó ésIstván,
Fenyvesi Soma, továbbá uj
felszólítást, hogy, ha személyesen nem jelen- a mi az állattenyésztésnek is érdeke. Wekerle még megérjük, hogy messze idegenből jönnek tagul: ifj dr dr.Ugrón
Gábor főispán és a felhetnek meg az ankéton, ugy észrevételeiket Sándor kijelentette, hogy minden telhető mó- tnajd városunk világítását tanulmányozni.
ügyelő bizottságba a régi tagok Deák Lajos,
Írásban vagy szóban adják elő az igazságügy- don segíteni akar a gazdaközönségen és étiben
— Elszámolás. A csikszentmártoni ifjú- Dániel Ferencz. Fekete Jakab, Schwnrz Zsigaz irányban is gondja lesz a gaztiák kívánalminisztérium VIII. ügyosztályában.
maira Terve az, hogy csoportosítás utján tegye ság 1908. febtuár 15-én uz iskolalielyiség nagy- mond, Sándor Kálmán és Szathmáry Gyula
— Református püspökválasatas. Az lehetővé a szesznek jobb kifőzését és kihasz- termében a szegény gyermekek javára egy újra megválasztattak.
erdélyi református egyházkerület az elhunyt nálását és ezeknek a gazdacsuportoknak állami igazán jól sikerült „Tánczestélyt- rendezett.
— A főimentés ára. Magánlaksértés
Bartók püspök helyét, folyó évi február hó kedvezményeket is szándékozik biztosítani. A Ez alkalommal felüllizettek: Lehovits Lázár
18-án töltötte be. A választás titkos szavazás- küldöttség nagy megnyugvással fogadta a mi- 10 kur., dr. Csiszer Miklós, Lukács Dénes miatt kellet helyt állani Sipos Sándor tiszasal történt Száznegyvenegy szavazat közül niszterelnök válaszát.
4—4 kor., Gábor János, Nagy Antal egyenként füredi gazdálkodónak, nz ottani járásbíróság
valamennyi Kenessey Béláru, a kolozsvári re2 kor. 40 fill, Cseh Vilmos, Gőzei Péter, előtt, de Szinger Lajos albiró fölmentette. Siformátus Iheologia igazgatójára és az egyház— A méhtenyésztés állapota vár- Márton Sándor, dr. Szabó Alajos 2—2 kor., pos nagybusan ballagott haza, s édes anyja
kerület főjegyzőjére esett. Az uj püspököt kül- megyénkben. Alig hinné el az ember, hogy Aaló Gáspár, Bán Jenó, Gondos József, Nászke vigasztalni próbálta:
— Miért vagy oly szomorú fiam, hisz
döttségileg meghívták, akit báru BánlTy Dezső varmegyénkben fejlődő és életképes méhte- József, Ritkosy István egyenkint 1 kor. 40 till.,
nagyon melegen üdvözölt, örömének udva ki- nyésztés van. Most alkalmunk van a m. kir. Gábosi Antal 60 fill, Balog Ambrus Kacsó Szinger bíró ur fölmentett.
fejezést, hogy épen ót választották meg püs- fóldmivelésügyi minisztérium e téren kifejtett István 40—40fill. Fogadják a jótékony célra
— Elég baj az nekem, volt a válasz,
pökké, akinek iguz vallásossága és szép múltja tevékenysége folytán méhteny észtésünk 1(J07. hozott áldozatukért és u szives megjelenésü- inert a tárgyalás után, négyszemközt, merőn
biztositéka áldásos működésének. Kenessey évi állapotáról tiszta képet nyerni. Ugyanis kért e helyen is a rendezőség hálás köszönetét. rám nézett, s azt kérdezte, hogy van-e eladó
püspök elfoglalva püspöki székét háláját és Nagy János m. kir. VII. kerületi méhészeti
mert neki egy métermázaára lenne
— Vashordok hasznalata a söriparárpám,
köszönetét fejezte ki a bizalomért. A gyűlés szaktanár a napokban küldötte meg a vármegye
Bzüksége. Én elértettem a célzást, vittem neki
április 7-ére tűzte ki az uj püspök beiktatását. közönségének a neki nz egyes községek által baD. Mindezideig hiábavalónak bizonyult az három vékával.
a törekvés, hogy az erjesztő iparban — külö— Kinevezés. A pénzügyminiszter ve- kiszolgáltatott reszletes adatokhói összeállított nösen a söriparban — vasból készült edénye— Akkor hát rendben van a dolog, nyugzetésével megbízott miniszterelnök a fémbá- statisztikai kimutatását. Ebből tudjuk meg, ket használjanak a faedények helyett. Kísér- tatta meg az anya, tudhatod, hogy a pap is az
hogy
vármegyénkben
02
község
foglalkozik
nyászatnál alkalmazott műszaki tisztviselők létletet tettek a vasnak lakkal, parafiummal és oltárról él.
számában dítrúi Bajkó András tanársegédet méhtenyésztéssel s e 62 községben összesen hasonló izoláló szerekkel való bevonásával, de
Igen ám de a fölmentésemet megapellál1337
mehtenyészló
van.
Méhtenyészlésünk
életsegédmérnökké nevezte ki.
ták, s ha Eger jen eltalálnak ítélni, se árpa,
képességét mutatja, hogy 1907 év őszén kap állandó eredményt nem értek el, A vasból ké- se
becsület.
— Telekkönyvi másolatok belyeg tárokbnu 4029, kasukban pedig 7034, összesen szült edényeknek ugyanis az az előnyük, hogy
mentessége. Günther Antul igazságügyi mi- tehát 11004 méhcsalád lett beterelve. Ugyan- a pincegazdaságot rationálisabbá teszik. KiA párlieszédnek fültanuja volt Szinger
niszter rendeletben utasította valamennyi telek csak u kimutatásból látjuk, hogy ti mult évben sebb tért foglalnak el, a hütendó terület kisebb, birónak egy régi ellensége, aki feljelentette a
miáltal
a
hűtőgépek
is
kisebbek
lehetnek,
ilkönyvi hatóságot, hogy valahányszor az Orszá- 1034 métermázsa méz termeltetett, 86,856 kodolgot az egri törvényszéknek. Mihelyt ez az
gos Középponti Hitelszövetkezet kötelékéhe roua értékben; viasz pedig ugyanazon évben letve nugvobb tért hüthetnek. A szakemberek aljárásbiró tudomására jutott, nyolez forintot
tartozó szövetkezet kölcsön eugedélyezése cél- 5430 klgr. nyeretett 10800 korona értékben, iddigi kísérletezése most végre sikerrel járt, köldött Síposnak, aki félve a bajtól, nem fojából akár az egész telekjegyzókönyvnek (be- tehát a méz és viasz együttes érteke 100,000 amennyiben egy Lapp nevű berlini mérnök gadta el, sót a vizsgálat során kijelentette,
tétnek), akár valamely lapjának teljes hiteles koronát tesz ki évente, mi mindenesetre figye- oly izolalási eljárást talált fel, melylyel avas- hogy nz albiró nemcsak, hogy szívesen fogad
másolatát kívánják, a kívánt teljes hiteles má- lemre méltó, méhtenyésztőinknek buzdításul edényeknek tíz erjesztőiparban, illetve Bőripar- el az ajándékot, hanem egyesen megköveteli.
solatot nekik bélyegmentesen adják ki.
szolgálhat a termelés ininél nagyobb kiterjesz- ban való alkalmazását teszi lehetővé. A Kern A budapesti királyi tábla, mint elsőfokú fecég, mint a witkowitzi vasművek kép- gyelmi hatóság feddésre Ítélte Szinger albirót,
— Megbizás. A gyrrgyó-szentmiklósi tésére. E téren számituni lehet a m. kir. I'őld- Kobert
hozza forgalomba nz izolált vasedé- ukiuek fölebbezését a napokban tárgyalta Bererdógondnokság teendőinek ellátásával — Krip- mivelésügyi miniszter segítségére, ki a szak- viselője
nyeket, melyekből tnár a budapesti Polgári náth Géza elnöklésével n Kúria-kisebb fegyelmi
pel Mór erdőtanácsos eltávozása folytán — oktatás előmozdítása és díjtalanul kiosztott faj serfőző
r. t. rendelt.
tanácsa. Székely Ferencz koronuügyész kérte,
Krabl János a csíkszeredai erdészeti hivatni méhcsaládok által nem csekély- tevékenységet
fejt ki. Méhtenyésztésüuk állapota jó 14, közeerdészjelöltje van megbízva.
— Meghivo. A csobotfnlvi műkedvelő hogy a birói tisztségről megfeledkezett aljáifjúság folyó 1908. évi fehruár hó 27. és 29-ik rásbirót, akinek nem nz első esete, a Kúria
— Gyászrovat. Ráduly Árpád VII. oszt. pes 39 és szűk 9 községben.
napján, az uj községháza nagytermében az is- a legmagasabb büntetéssel, hivatalvesztéssel
végzett főgimnáziumi ifjú, folyó évi február
— Földrengés. Február hó 19 én este kolai liarmóniiitn-nlap javára mükedve.öi eló- Bujtsa, a fegyelmi tanács azonban helyet adott
hó 20-án, 18 éves korában Csikszentdomoko10 óra 11 perctől 5 percig igen gyönge, közeli adassal egybekötött zártkörű táncztuualatságot Edvi Illés Károly védelmének és az első bíson meghalt.
róság Ítéletét hagytu jóvá.
— Karácsony Erzsébet kisbéri áll. elemi földrengést jeleztek a Budapesti Egyetemi rendez Ez alkalommal szinre Kerülnek : .Hús— Tudósítás. Értesítjük a n. é. közönIskola tanítónője 27 éves korában Gyergyó- Földrengési obszervatórium műszerei. Bécsben hagyó kedd." Bohózat két felvonásban. Irta:
nagyobbszerü riadalmat okozott a földrengés, Tólcséry Ferencz. Személyek: Klrpacs Ven séget, hogy a brassó—hereczki vonalon, a SepszentiDiklóson meghalt.
mely leginkább a Belvárosban volt észlelhető. czel, jótnodu földesgazda Ouodi Imre ; Flórián.
Réty --Eresz te veny közt fekvó
— Kasainó-estély. A csíkszeredai Uri A tüzórség táviró tiszljei, akik állandóan őrsé- Klapecs atya Burján Ferencz; Tiidos, Bárdos, siszentgyörgy
12. a. sz. őrháznál "Angyalos* elnevezéssel
Kaszinó vigalmi bizottsága, folyó évi március gen vannak a toronyban, azt hittek, hölcsóhen Ligety legenyegyesületi tagok Bartalis Domo- létesített
megállóhely 1908. évi márhó 3-án Gyalókay Sándor elnöklete alatt Ka- ringatják óket, ugy táncolt az ágyuk s n fal- kos, Geczó László, Burján Imre; Dr. Pancs, cius hó feltételes
1-en forgalomba fog helyeztetni. A
Bzinó-estélyt rendez saját helyiségében. Az es- ról leesett a gyúródeszka, meg u" sodrófa. —orvos Geczó István ; Vilmos. Metold, szolgák megállóhelynél
összes szeméi > szállító votély iránt már eleve nagy érdeklődés mutat- Schönbrunnban a királyi kastélyban a csillá- Petress János, Györgyicze József. Színhely: natok feltételesenaz meg
nz alábbi időkozik a mulatni vágyó közönség körében, igy rok üvegprizmái csörfimpölve verődtek össze Klapncs konyhája, ldo: Húshagyó kedd „In- pontokon állani: a 8705.fognak
vonat reggel 6 ó.
remélhetőleg a farsang utolsó estélye szép tár- A földrengés a királyt is felébrenztette, be- kognitó". Bohózat 1 (elvonásban. Irta: Pokorny 35 pkor, a 8702. sz. vonatsz.
reggel
6 ó. 34 pkor,
saság és jó kedv közepette vesz bucsut a bo.-z- csöngette a komornyikot, hogy megtudja, mi Emánuel. Szemelyek : Kerekházy, polgármes- a 8704. sz vonat d. e. 10 ó 31 pkor,
a 8701.
szan tartó farsangtól.
történt? Mária Valéria főhercegnő iledi meg ter Ónodi Imre ; Kölaky. vizsgálóbíró Domokos sz. vonat d u. 12 ó. 17 pkor, a 3711. sz. vo— Az Idei fősorozáa elrendelAse, legjobban, aki lakosztályából a szomszéd szo- Gyula; Sebesy, mérnök Petres János; Szájns, nal d. u. 4 ó. 39 pkor, a 8712. sz vonat d
A m. kir. bonvédelmi miniszter a folyó évben bákba sietett, hogy a nyugtalanító zuj és moz- ügynök Csiszer Józsel; Lábatlan, vendéglős u. 4ó. 59 pkor. A megállóhelyen csak szomszémegtartandó fósorozást 12708/1906. szám alatt gás okát tudakolja. — Ezenkívül érezték még az „Elefánthoz" Bartalis Domokos; Nyakas, dos menetjegyek fognak kiszolgáltatni, távolelrendelte s annak foganatosítására a kászon- Sopronban és Pozsonyban. Kismartonban a ké- Vend' glös a „V örös ökörhöz" Gecző László; sági forgalomban a vonatvezető fog megfelelő
alcsiki sorozó járásban folyó évi március hó mények összedűltek, a bútorok megmozdultak Ujjusy, Köuyvvezetó Salamon János; Bodros, menetjegyet kiállítani. A megállóhely személy24 , 26. és 27 én, a felcsiki Borozó járásban a helyükről, az ajtók kinyiluk. A földrengés borhely Burján Iinre; Salamon, hajdú Geczó díjszabási vonalszakasz-beosztás tekintetében
március 30., 31. és április 1. és 2-án, Csík- azonban nem szorítkozott csupán Mugyaror- István; János, szolga Csiszer Lajos. Polgárőrség. Sepsiszentgyörgygyei egyesitteteti, a megállószereda városi sorozó járásban április hó 3-án, szágru és Ausztriára, mert az Etoa keleti lej— Műkedvelői elöadas. A kozmási hely es Sepsiszentgyörgy, illetve Rétv-Kresza gyergyószentmiklósi sorozó járásban április tóin levó helyiségekben is éreztek ugyanakkor iflusági egylet folyó 1908 évi február hó 29 én tevény között pedig I. szomszédos forgalmú
6-, 7., 8. és 0-én, a Gyergyószentmiklós városi földrengést.
szombaton szinházi késsleteinek gyarapítására menetjegyek.
E héten nem kapunk újdonságot, ez az előkészületek hete. l»e jiivfl héten biztosan sziore kerülnek az uj darabol közül .A tolvaj* éa „Bálkirálvné", a régiebbek közlll Stransz híres operettje a „Ilenevér', mely utóbbira annál nagyobb
ámbieióval készülnek színészeink, mert ezen daljáték a táraidat fáradhatatlan karmester-nejének
Baranyai Jlihálvnénak — egyúttal jlltulomjátéka
is lesz.
A fentebb felsorolt darabokra az igazgató
ság. minthogy március bó 1-én a rési bérlet lejár,
ui bérletet nyit.

Február

.

CSÍKI

Műkedvelői előadás. Csatószeg községben folyó hó '22-én Bajna Ferenc, Todor
István és Incze Ignác védnöksége alatt Bence
István csatószegi segédlelkész vezetése mellett
a székely ifjúság az iskola nagy termében
Bzinielóadással egybekötött táncestelyt rendezett az ujunnan alakítandó olvasókör javára.
Szinre került „ASzékelyföldön" cimü népszínmű
A szereplők nagyon ügyesen játszottak. A néző
közönség dicsérő elismeréssel adózott a kitűnő
műkedvelőknek. A bevelel eredmenyét, a felülfizetók névsorát jövő szambán közli a rendezőség.
— A osikszeDtgyőrgyi műkedvelő
társalat februar 22-en; szombaton, színelöadassal egybekötött tancmnlatsagot rendezett,
melyen a vidékről is igen sokan jelentek meg.
A „Betyár kendőjét" adták elő, a szentgyörgyi
műkedvelőktől már megszokott precizitással.
Akik láttuk az előadást, azzal a meggyőződéssel távoztunk, bogy az bármelyik nagyobb
városba beillett volna. A siker biztosításához
a szereplök mindenike hozzájárult. Xeni lévén
célunk az. hogy egy vid.-ki műkedvelő tursulat tagjait kUlöu-külón tnegkr lizaijuk, csak
annyit emlitüuk meg, hogy a lóbb szereplőktől nem ritkán a hivatásos vidéki kisebb szintarsulati tagok is az alakító művészét terén
tanulhatnának. A foereilmény a rendezd urat.
a község érdemes papjai. Incze Domoko-t illeti, aki általaban, faradságot nem kímélve,
minden nemes célt teljes készséggel szolgai
Csikszentgyörgy múltjához híven halad előre
a kulturáhan. Vezetői szilárd jellemű egyének
s igy a jó eredmény nem is maradhat el. Ez
alkalommal felemlítjük nz ifjúsági egyesület
működését is. Alcsikon itt alakitatott meg l-gelóre es nz igen szépen fejlődik. A derek tan
testület me^erdeinli, hogy az illetekes kiírók
figyelmét felhívjuk munkálkodásra.
Egy jelen volt.

68—908. vhtó. sz.

árverési hL-detmény.

LAPOK

.

Faeladási hirdetmény.

V

BAKGSY ÉS BARTHA

.4 karezfalvi kereskedő ifjak bálrendező bizottsága.

Faeladási hirdetmény

Közhírré tesszük, bogy Csik Szen
péter egyházmegye „Kis Aranyos' nevll
legelőjén a 97—903. számú F. M. rendelettel engedélyezett tűhasználat érté
kesitése czéljából folyó évi február hó
29 én délután 2 órakor Csiksomlyón a
róm. katli. plébánia hivatalnál nyilvános szó- és zárt Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
Az értékesítés alá bocsátott összes
fenyő haszonfa tömeg 2280 köbméter
Ennek kikiáltási ára 10446, uzaz
tízezer négyszáznegyvenhat korona.
A fatömeg a kikiáltási áron tilul
eladatni nem fog.
Az eladás tárgyát képező fuliasználat Bálványos patak tejében a gyi
mesi állumi úttól 6 kilometerre fekvö
legelö-terllleteu van s a fa minden befektetés nélkül télen-nyáron kihordható
A részletes árverési és szerződési
feltételek megtekinthetők Csiksomlyón
a plébánia hivatalnál.
Csikeomlyó, 1908. február 13.

Bálint Lajos,

plébános, elaftk.

(2—2)

Csiszer Pál,
gondnok.

Sz. 1019—1907.

Árlejtési hirdetmény.

BAKCSY ÉS BARTHA FÉRFISZABÓK.

Csikszentsimon községben építendő
iskola felépítése Csíkvármegye alispánjának 4139--1907. szánni rendeletével engedélyeztetett.
Árlejtési összeg 28000 korona.
A munkálatok kivitelének biztosítása
céljából az 1908. évi március hó 5-ik
napjának d. e. 8 órájára a községházánál
tartandó szó- és zárt ajánlati versenytár- 69
gyalás hirdettetik.
0
Felhivatnak a versenyezni óhajtók,
hogy az építési munkálat végrehajtásának
elvállalására nézve zárt ajánlataikat az árlejtés megkezdése előtt az elöljárósághoz 0
adják be, a később beérkezettek figyelembe nem vétetnek.
Az engedélyezett költség összeg 10
százaléka bánatpénz gyanánt, vagy megfelelő óvadékképes értékpapír csatolandó
az ajánlathoz.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki müvelet és részletes feltételek valamint a költségvetés a községházánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Csikszentsimon, 1908. évi február
hó 5-én.
Reck Ferencz,
ifj. Virág Mihály,

0
0

0
0
0
0
0
0

körjegyző,

k. bíró.

Árverési hirdetmény.

18—908. kb. szám.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. törvénycikk 102 §-a értelmében ezen
Tekeróputiik birtokossága eladja
nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. Tekerőpiitakon 1908. évi február 27-én
törvényszéknek 1907. "evi 7092 polg. száma
végzése következtében .Ír. Dán Emil brassói délelőtt 9 órakor kezdődő nyilvános
ügy ved által képviselt Albina takarék es hi- szó- és írásbeli árverésen a tulajdonát
telintézet brassói fiókja javára Kátky Sándor képező és Tekerőpatak község határám. kir. honvédszázatlos helyi lakos ellen 460 ban fekvö Oltpatak et (lejében 1906. és
kor. s jár. erejéig 1907. evi október hó 19-en
foganatosított kielégitesi végrehajtás utján le- részben 1907. évi vágásban eladó fáját.
Az elutló fa álló lúczfenyó mell
és felülfoglalt és 010 koronara beesült következő ingóságok, u. m.: 1 federes koesi es 1 magasságban, kéreggel együtt 10 -78,
kulcsos ham. nyilvános árverésen eladatnak. áll. 20 ezm. átmérőjűnek.
darabMely árvoresnek a csíkszeredai kir. já- nak és körülbelül 2859 köbméter haszon
rásbíróság 1907 Ik évi V. 80!) szánni végzése lát tartalmazónak van beesülve.
folytan 41HJ kor. tőkekövetelés, ennek 1907
A v;igásterlllet mintegy 15 kalli.
evi április hó 18 napjatol jaró ti* o kamatai.
• o váltódij és eddig összesen 77 kur. 1111hold kiterjedésű, az országúttól 13 és
fillérben bíróilag mar megállapított költségek a legközelebbi vasúti állomástól 15 ki
erejéig, a végrehajtást szenvedett lakásán Csík- lométernyire fekszik.
szeredában eetiilo megtartására 1908. evi marKihasználási időtartam két év.
ozius ho 5-ik n ipjanak délutáni 4 órája
Kikiáltási ár 20.000 korona, amelyen
határidőül kitü/etik s ahhoz a venni szán
dekozók ezennel oly m gjegyzéssel hivatnak alul is ajánlatok elfogadtatnak
meg. hogy az érintett ingóságok ezen árBánatpénz u kikiáltási árnttk legverésen az I8U1. évi LX. t.-c 107. és 108. alább 10 szazaleka.
§-ai erlelmelien készpénzfizetés melleit a legAz erdőbirtokos alu'irott képvisetöbbet ígérőnek, szükség esetén becsaron alul
lőjénél liivnlulos órák alatt megtekint
is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat lieló árverezési és szerződési feltéteutasok is le- és fclülloglaltatluk és azokra ki- lektől eltérő vagy későn érkező ajánelégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az latok és utóajánlaiok nem fogadtatnak el.
18.-S1. evi LX. t.-c. 120. jj. értelmébeu ezek
Tekerőpatak. 1908. február 12.
javara is elrendeltetik.
Az erdőbirtokos nevében:
Kelt Csíkszeredában, 1908. évi februar hó
16-ik napjai).
Bálint Ferencz.
Bencze Ágoston,
Molnár Sándor,
küzbiil , Inök.
(2—2)
ki'/.birt. jegy»..
1
kii , bir. véirivbai'.ij.
1")—1908. vegrh. szain.
an szerencséin Csíkszereda város
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.
és vidéke nagyérdemű közönséÁrverési hirdetmény.
gét tisz'elettel értesíteni, miszerint
.Rancz János síremléke" czimen a .Csíki
Alulírott bírósági végrehajtó az 18Sl.évi
C s í k s z e r e d á b a n Apafi-uteza 201. sz
Lapok" február 19-iki számában egy cikkecske LX. t.-cz. 102 § a i-rtelinelh-u ezennel köz
jelent meg a „Különfélék" között.
hírre teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényDávid l'eter ezipész mester hazában)
Az ebben felhozott vádokra és szemre- széknek 1907. evi 90~>2. számú végzése köSZOBA- ÉS CZ1MFESTÖ
hányásokra nz alulírott rendező bizottság a vetkeztében dr. Dán Emil brassói ügyvéd ál
következőket jegyzi meg Nem értjük, hogy tal kepvisell Alhina-takarek és hitelintézet brasÉS MÁZOLÓ ÜZLETET
lehet az elfeledés vadlaval illetni éppen azo- sói fiókja javara Ka ky Sándor m. kir szazaa
a . y l t o t t a . m , li o I elvállalom
kat akik a néhai emlékének márványból való dós helyi lakos ellen 429 kor. s jar. eivjeig
minden e szakmába vágó lutinkák
megörökítését lüzték ki czéljokul. Második 1907. evi november hó li án foganatosított ki
gyors és olcsó elkészítését. — A
vádja az. hogy Kaczfalva nagypapjai egy hó- elégilési végrehajtás utján le- es feluiloglalt
nagyérdemű közimség hazalias pártnapig sem gyászolja : az pedig nem igaz mert. és 610 koronára becsült következő ingóságok
január 31-én kísértük a boldogult foesperes u. 111.: 1 federes kocsi és 1 ku'csos ham,
fogását kérve, vagyok tisztelettel:
urat utolsó útjára, tehát januar hó vegén nyilvános árvereseu eladatnak.
volt és a mulatság február végén lesz. mivel
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. já
ANTALGYULA
29-ike a farsang utolsó szombatja későbbre rasbiroság 1907-ik evi V. 10211. számú vég12
SZllHA- KS CZIMKKSTH.
2
halasztani nem lehetett, de igy is letelt a 4 zésé folytán 429 kor. tökekóveteles. ennek
hét. Szemrehányás képen említi a czikk iro 1907. évi augusztus hó 6 napjatól járó 11° u
ur, hogy miért nem indítottunk inkább gyűjtést kamatai, '/«"/o váltódij és eddig összesen liö
a néhai széles körre kiterjedő tisztelói között ? kor 00 fillerhen biioilag măr megállapított
erejéig, a végrehajtást szenvedett
Hiszen éppen ily módon akarjuk elérni költségek
lakásán Csíkszeredában leendő megtartására
a kitűzött czélt, hogy a közölebb lakó és tá- 1808.
évi mar ezt us ho 5 ik napjanuk
FÉRFISZABÓ ÜZLETE CSÍKSZEREDÁBANvolabb tartózkodó tisztelőinek alkalmat szol- dúlutáni
4 órája határidőül kilii/.ciik es
gáltassunk arra, hogy tiszteletűknek és kegye- ahhoz a venni
Van szerencsénk a nagyérdemű köszándékozók
ezennel
oly
megletüknek kifejezést adhassanak. És kérjük a jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett inzönség szhes tudomására hozni,
megboldogult tisztelóit és barátjait, hogy «me- góságok az 1HM. évi LX. t.-cz. 107. és 108.
hogy üzletünket a tavaszi és nyári
nyiben tőlük telhető e nemes célt nem tollal §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legidényre kiváló angol szővetkfimegakadályozni, hanem tettel előmozdítani szí- többet ígérőnek, szűkség esetén hecsáron alul
veskedjenek.
lönlegességekból rendeztük be.
is elfognak adatni.
Hogy jövedelem lessz-e V azon ne aggódKerti öltöny ükét modern szabás. ÍzléAmennyiben
az
elárverezendő
ingóságojék, mert már is van, minthogy a felülfizetést
ses munka és jó anya^ hozzáadása
mind jövedelemnek fogjuk tekinteni és nyíl kat mások is le- és felülfogliltalták és azokra
melleit jutányos áron készítünk.
vánosan elfogunk számolni. Végül legyen meg- kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés
győződve „Rancz egyik nagytisztelője", liogy az 1881. évi LX t.-cz 120. 8 értelmében
Elv állalmik minden
szakmába
czikkével, ezen kegyeletes czélnak jó szolgá- ezek javára is elrendeltetik.
vágó ninnkal: felelősseget vállaCsíkszereda, 1908. évi február hó Ki.
latot nem tett és íia tett ez akaratán kivül
lunk kifogástalan kivitelért
Molnár Sándor.
történt, kár is lenne ha ismeretlen helyen taA nagyérdemű közönség becses pártfogápintatlan felléptével a sirkövet „eltánczolná".
kir. bir. vé^relnijl ó
sát kérve, vagyunk ki\áló tisztideltel:
Karczfalva, 1908. február 23.

0

A csiktusnádi gyógyfürdő birtokosainak szövetkezete a jelenlegi Iából
levó erdei ezukrászda helyébe kőépületet szándékozik építeni, igy a jelenlegi
l'aépülctet nyilvános árverésen eladja.
Árverés napja: 1908. márczius hó
1-én délután 2 órakor u helyszínén.
Az épület hossza 37, szélessége
20 méter
Előrészén 2 emeleli szoba van,
mindenik szobálnz külön-külön lépcsőfel járat.
Összesen 22 ajtó és 36 ablak
van az épületben elhelyezve, teljesen
jó karínul.
Előzetes tájékozás végett Tusnádfürdőn az Igazgatóságnál felvilágosítást
nyerhet bárki, bármikor.
Tusnádfürdö, 1908. február 14.

•1 -a

Igazgatóság.

Pályázati hirdetmény.

A csiktusnádi gyógyfüicó birtokosainak szövetkezete egy, a fósétányon
építendő egyemeletes czukrászda-épület
megépítésére pályázatot hirdet.
Feltételek:
1. Az épület teljesen szilárd anyagból készítendő, és pedig: uz ulupfalazat
terméskőből, leimenő téglafalból, tetőzet cseréppel és egy különálló jégveremmel együtt.
2 A fürdóbirtokosság fentnrlja magának azt a jogot, hogy a benyújtott
|iá'y ázatok közül szabadon választhat.
3. Biztositékképpen leteendő az
ajanlatok összegének 5 százaléka, mely
az ajánlat elfogadása esetén 10 százalékra kiegészítendő,
4. Az épület teljesen készen folyó
evi junius hó 10-én átadandó a szövetkezetnek.
5. Tervek és R szerződési feltételek a pályázók által az igazgatósági
irodában Tusnádfürdón február 23-tól
megtekinthetők bármikor.
(i. Pályázniuk 1908. márczius hó
1-ig benyújtandók, amikor a bizottság
felette határozni fog.
Tusnádfürdö, 1908. február 14.

2-2

Igazgatóság.

199-908. szám.

Hirdetmény.
Alaftirt közbirtokossági elnök ezennel közhírré teszi, liogy Csikmindszent
község közbirtokossága tulajdonát képező „Lesüil" és „Felsőborda" nevű
kaszáló és legelőterület Csikmindszent
község házánál 1908. évi márczius hó
12-én egy évre nyilvános árverésen
haszonbérbe fog adatni a legtöbbet Ígérőnek.
Csikmindszent, 1908. február 23.

Nagy István,

1—2

0 0 00

m.

birt. elnök.

0 0 0 0 0 00 0
0
ÉRTESÍTÉS.
0

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét felhívni,
miszerint a Rákóczi-utca 352, sz. alatti saját házamban levó

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN

minden e szakmába vágó munkák elkészítését a legnagyobb készséggel vallalotn és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elkészítem. Kútáron tartok a mai kornak megfelelő, mindenféle uagyságu

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT

0
0

azért, liogy iit mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó
árban, mini bármely nagyobb városban. Továbbá tudatom még a
melyen lisztéit közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT.
Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét felhívom azon körülményre, bogy a kocsik, valumint mindeu e szakba vágó munkák
javítását elvállalom. — Magamat a nagyérdemű közönség jóindulatú pártfogásába ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel:

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos, Csíkszeredában.
0 . 0
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C S I K I

Február 26.

9. az4m.

L A P O K

Üsletem folyó év, október hó l-löl
Kapu-utca 46. SB alatt nyilik meg.

Üzlet áthelyezés.

Ahatalomésártatlanságkeverekeiaz
ASÍBA S I Y A t f E J E J r K & i i t .
. úra l fcoţ, 3Q fii,
A t S A BIYAT.YXEXKBBll S Z 4 . F P A S « a i k e t , - í i l .
A L B A B I V A L f l í E J K K É l t H ü L G Y £ O R u r a 1 k o s , 5Q í i l ,
hatása g\ors es aliatul». — Dr. gt"f Hiti

i

Win szerencsém a nagyérdemű
közönség becses tudomására hozni,
liogv üzielemel a Kossuth Lajos
utcá 382. házszám alá (saját ház)
helyeztem át, (Trolián József vegyeskereskedése mellett).
Ahol a mai modern kornak
megfelelő berendezett gépműhelyt
nyitottam.
A mélvon lisztéit közönség szíves pártfogását kérem továbbra is.
Kiváló tisztelettel

íny \ i.itfi I.u.í • ] - 1 í orvos

szerint az Alba bivalytejkrem kesziimenyefc arc- o« kezbor linomitasara. a szeplők es mas arctisztatal-insagok eltávolításara a legjolinaa
ajánlható és legmegbízhatóbb szerek, melyek egy jó-agus es lat [látatlan
tiinilér varázs erejevei hatnak s roviil használat után is. rozsas szín!
es it'ju liajt kolesöniiztiek a/, arcnak.
A legkiválóbb orvos szakértők véleménye szerint a koveslibé szép nó
arca is valesaggal átszellemül ezen ahsulti: ti>ztasagu Alba bivalytej
készítményektől — Az Alba bivalytejkrem készítmények nem csak
harmat finomságot és ruganyossagot kolcso.ióznek az arcnak, liánom hideg,
szél es nap ellen is a legiintliatosabban inegveilik A krém és szappan
egyforma johatasn. a hiiluypor pei ig a kn-niro kitiiiioeii ta|ia>l es az arcon
felismerhetetlen. 2 kremet,2 szappant. 2 höluyport bermentve küld a készitö:

BALÁZSOVICH SÁNDOR KORONA GYÓGYSZERTÁRA

A szövetkezet borosztálya a nagyméltóságú földmivelesugyi miniszter támogatásával létesült es annak államin felügyelete alatt all. A szövetkezet altal szállított borok kivétel nélkül a budapesti
m. kir. országos chemiai intszet
altal vannak felülvizsgálva s azok
tisztaságáért
valódiságaélt a legteljesebb mértékben szavatosságot vállal a
szövetkezet.
Az ország legjobb borvidékeiről származó kitünó minőségű zattatus' Tájborok !
Kiadás nagyban es kicsinyben Vörös
és feber borok hurdókhan és palaezkokbun, 62 fillértől felfele literje.
A szövetkezet szállít a boron kivül
jutányos árakon mindennemű egetett
és edesitett szeszes italokat is, melyek szintén Gözsy Árpádnál rendel
hetók meg.

Ajánlj,, loviibl.ii linz-v Á pád -IVk li—
gv.i^-vs/.Tlára loiilal-nntu honában írlilolpi/.ott
Mték,-'lvli>|.li >í.V"t;>'
'eriiiékl-il .'•< a b-gujabbnn
li írj^ii turn tui lui/.1" I kii/iie tikiK f/ikkiii. u. in.:

tbotya-krem en szokely havasi-gyopárkrém, :,/. mi;/
ké/. tiÁrvnuviKiiii puliiul és fi-bérrn l.olá-ára. liánin-l v nr>/.j,iín*iin 1 • i,-. 1.-t.-lT krriiifk -- •-! ki;i11 j:t n v.'i-i nvt Egy tégely ára 1 kor.
Hargitai növény-hajBBesz.
k,tIÍTL.•!il. */<-r

lníjliiillás

Ii,ijkot|ni I'UIII. Egy üveg ara

1 korona 40 tlllcr
Salicyt Mentből ssiijvig, n í-i^-ak év n */áj

iipi.lá^iir.i a l-.^ik tilii'-fii I :o! á-án, |r.i 11 tilink i-m- II i-gvi'.líll álló </,. r. Egy üveg 1 korona 80 flller.

Aláiitia kiiliiiiíéli- likör-essencíáit és a/ nlitniz
s/iiks.'-ps ki'lli-ki-ki-t. III.-iv.-kl.fi. Iiá/ilf készítve. i-gv liler kiliinó likór abj: jíin 1 kuruna
60 li térbe
Egy üveg fenyökivonat 1 koronn ; "

-

tup isii/, kiis/vénv. Iliíll'S é> illegi.lIKikluil H'lliti-lvr: tneli'g tiáiítilnlubi- üiil vr. ké^z e£_v kiliinó íem liliinbi.
Ajánlj,, nói és férá óvszereit, teljes

krérzióviil. látánvos árakon.

AGRAR TAKÁREKPENZTAR RESZYENYTARSASAG
n h h csíkszeredai fiókintézete,

Szelvény-beváltás.
KI vállal tőzsdei megbízásokat
és átutalásokat bármely piaera.
Az intézet képviseli az ország
legrégibb és legnagyobb „Trieszti
általános blitositó társaságot" es
eszközöl tüz-, üvejt-. jég-, betörés-, élet- és baleset biztosításokat.
41; r, j

mm®

Jelzálogkölcsönöket nyújt ;)IM) koronát.,!
keziloib'leg l'elevi lokVtörlesztést és kamatot
inagaban foglaló reszletlizeiesek e'leneben ltl-töl
(iö evig tefjeiló időre 4' „ alapkamaton. Magasabb kamatú elózö kolesönöket konvertál.
Minilen kiilesöut a leggyorsabban folyóit.
Leszámítol hat hónapig terjeilo váltókat
legolesóbb kamat mellett.
Takarekbeteteket naptól-uapig 4"'0-al kamatoztat os azokat rendszerint felmondás nélkül tizeii vissza.
Előleget ad értékpapírokra és betárolt árukra
Folyószámlái hiteltnvujt elfogailo biztositekra
Foglalkozik a bank- es penzvaltő-üzlet minden agával, u in. vásárol es elail a legmelta
ny osabb álon értékpapírokat, sorsjegyeket,
idegen pénzeket stb
Elad sorsjegyeket csekély havi részletfizetésre (az első reszlet lefizetése után a nyeremény már a vevőt illeti.)

•iMym^m-mm/mm^Mím

î flâptârakaz 1908. évre.
q
ţ
ş
ş

SBorme, nöi és gye mek-kabátokat,
figarók es paleto^at, f^v-/i'v.il

sz kiiiúlm/. la no/ó í»' s</i>-< c/iikkvkrt
li-^j-vor-.iM'ini |>oiito*« ki^/.oli;á.;ss ós
arak ItH'l le' I
l'^y-ziniI'mi fivHilal..k bebelelé-

seket, premeséseket. javításokat es
átalakításokat
menteseii tisetii tatnak.

]í<'k'si.'s jiártlii^ávát kérve, vagyok
kiváltj tis/.U'lrtK-l
Weiszfeiler Sándor,
2-Vidéki
S • B2 megrendeiesek
pijMTc-sziics.
a leggyor-

A MI6N0N IRÓCíÉP

BOROSZTÁLYÁNAK EGYEDÜLI RAKTÁRA CSÍKSZEREDA ÉS VIDÉKE RÉSZÉRE
G Ö Z S Y Á R P Á D GYÓGYSZERÉSZNÉL C S Í K S Z E R E D Á B A N .

Utalványok és hitelle-

«iiv.it után h li.-golc-«óbl» áruk uiellrti
kiipli «tok
l'irv u I«• viirr»«i>mn. mint a kí'ilföl-liiii 's/.iT/.ftt t;t|i !•</.! tliitiiim f tért-ii
l>l'ran u kcllt'UH's li- ly /.-lh - iul I itt link.
lio^v it K-^OK—
' iz.-Mi IU'-IKI izl^s-'kiu'k
u lejípoti-osiiitltuti t-x [i-^iiuyy.)l>l> tii''c•'iiriC «ii'Mv IIM'^1 cii iclfs után flejí't
tuJok (enni.
A lent fiiiliti ttrki'n kivül lészitrk
e It-pujiihli divnl titán miiid<-ii»fiMi'i

Nál.iio vá-ái olt s/iít itn'ái uk dij-

A NIACYAR 6AZDÁK VÁSÁRCSARNOK ELLÁTÓ SZÖVETKEZETE

velek bel- és külföldre.

('•önki kormentyuk (uiuhokí. szőrme,

k'imroer r-> szövet sapkák a I- ^•iimiii»

Kétszáz korona a modern
technika legújabb remeke

w « « « t

Uj persely-betét rendszer.

SZÜCSMÜHELYT
nyitottam, Itol ki/.úml c sajat keszitm nyü oiiu.l- tm-mii nöi gallérok

K Ü Y É R
G Y Ö R G \
géplakatos Csíkszeredában.

ÉS SZÉKELYFÖLDI TERMÉKEK SZAKLABORATÓRIUMA, SEPSISZENTGYÖRGYÖN.
Csikszeredaban kapható a gyógyszertárakban, valamint
F e k e t e v i l m c s Illatszer-raktárában.

Osztalysorsje.giet foelarnsito helye.

VHII szerei,c-^é ,, a t kiizön^éj; b.
tnilnniés.ii-u tniziii, Im^y Brassóban,
Lensor 26. szám nlaTt ideiglenesen

m^m.n.a,m-m^m-Wi

b . b . H ^ B m-

a. m_

választékban kaphatok la- n
punk kia^ohivatalaban, u. m.:
K é p e s Családi Naptar, Regelö Bácsi, S?er.t-CsaÍHd Naptar.
ü j Szekely Naptar, Petőfi Naptar, Kossuth Naptár, Batyam
u r a m nevessünk, Kincses Kalendárium, Kis boldogságos
szűz Mária naptára, Népszabadság naptár, Rákóczi naptar.

«abban leaznek esckdzólve.

Különös előnyei Bárki tanulás
nélkül rögtön ír. Aionnal és állandóan lathato irás. Legegyszerűbb szerkezet. Aczelbetük.
Másol és sokszorosít. Bármely
drága irógeppel egyenrangú.
Egyévi jótállás.
=
Szabadalmazott ipar!!

A Rakoczi-utcza 322. sz.
alatt l e v ő belsőség é s
az ö s s z e s külsőség eladó. — Értekezhetni Dávid Bálint mészárossal
Márkus István u. 346. szam.

líudiipi-st. VII.. Cseng,.iv-iltezii 2-1.
Megr ndelbeto : ——

Lapunk kiadobivatalaban
Sz. 85

1907

a 3

Árlejtési hirdetmény.

iX i JTTi^Ei J^»Xii^.Jíi i

KALMÁR 5 EN6EL

Csatószeg községben építendő közzégliáz felépítése Csikvármegve alispánjának 8-5906 1906. számn rendeletével en- - MOTOR- ES GEPGYARA 2 0
gedélyeztetett.
\arysi iuktár; m i n U n r ^ T Ci vár és iroJu:
V., Llpoi-tírut 18. BUPAPEST VI., UlSg-Qta 19.
Árlejtési összeg 12000 korona.
Ajanlju u^y cs-'j»l»igéi», miut muloHiii/eiure lvgA munkálatok kivitelének biztosítása cpvaAcrühb
úuiixititiioioijitii, bviuiulvkomobíllcéljából az 1908. évi március hó 5-ik juit, valamint szívo-^áziuoiorju:it utclyek Lipyl-K'
M
ta
.
ţ
>
.
barmikor
üíciiiIk-ii iuc^lL-kiullieloL.
napjának d. u. 2 órájára a község házánál
tartandó szó és zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
Felhivatnak a versenyezni óhajtók,
hogy az építkezési munkálat végrehajtásának elvállalására nézve zárt ajánlataikat
az árlejtés megkezdése elölt az elöljárósághoz adják be, a később beérkezettek kitün^oaepfiaert! EOfiileteZO üjflODüáí!
Kzt'n molorok egyenletes járásmik és háitiulatos
figyelembe nem vétetnek.
szerkezetük folytán bármely lecjárHtAz engedélyezett költség összeg 10 egyszerű
lanal'U ember áltul is uzonnalkönnyen kezelliriúk.
százaléka bánatpénz gyanánt, vagy meg- Árjegyzék ingyen. Olcsó árak réssletűsetési e.
felelő óvadékképes értékpapír csatolandó
az ajánlathoz.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki müvelel és részletes fellé- M0T0RVEVÖK FIGYELMÉBE!
telek valamint a költségvetés a község
házánál a hivatalos órák alatt megtekint- HERKULES-MOTORVÁLLALAT
hetők.
Budapest V., Váczl-ut 30.
Csatószegen, 1908. évi február hó 5. Ajánlja ugy rséplési. mint maliit],iizi-mn- kitiiiiüen iilkaliinis, leyegvszeliibli Iji'iiziiilnkiiiiiiil.ilReck Ferencz,
ifj. Darvas Albert. jiiit.
melyek V. kel-., Váczi-ut Hu. szám alatti
k.irii L'.v/'i.
k liiró.
gyárban bármikor üzemben megtekinthetők.

A „TRIFOLEUNT NAJPETR0LE

Teljes jótállás
kifogástalan
:::územért:::

elejét veseí a fejbőr m e g b e t e g e d é s é n e1k
S itry lin t'tikailulyoz/a n li ll kilnilla<át s ni, ^-

véJi
m küN.i káros ln-luitiWoktol, .le
UH ^AKADÁLYOZZA 11 lixj kiliollÁsát 111TR nkkor
Ilii súlyos liclsti l»Otfj:si;^lKM) siiivl.nliiiik. - A

..Trifoleum' u hninuk imys/.-.lvuti t.iplâlrkH s
ii;Y a haiti k VRK- való rrn-LSZ.-R»"» :'I|IO1H-U áll«I
a l< i sohasrin ko|ias/.o,lik és csak a li'i;k«sőlilt
ÍMi;l.-Ti .isziil Iin-i:. 11 ts/.nál i*a a l.-.'-v**."
riil'li: f-t "'tiki ut l.-|.-kv.-s,.;,,tt a f.-l.á-..tt
li.ly'i.U'.kk.il mr^ii ilv.-«i:. tl spooiíva vaurv «'vaiijii-ilarali-

• •!•! h.-k-i :iK : u -liaii v • xi• i It
K
II Lv'.'U
''li^/rt.u: hn VK'Í
J\:.|»
Fekete

x'.gy üve^ :iia 1 korona
i'u.'om ü
ára 5 <oro:ia
. \ '-ilú • i l;i tus >r.'»ii |
laio/.erVilmos ttaraban CsihzerődáliaD.

Üzemzavarok kizárva'. Bamulatosan egyszerű
szerkezet! Rendkívül csekely benzinfogyasztás.

13—14-éves flu Is kezelheti 1
Arjegvrék ingyen! Olcsó arak részletfizetésre 1
:,r

Ki'-tszáz ilni-ali elismer,", levél n yiagyiirorszá
goii lizi'iiiben levő motorokról!

OOOOOOOOOOO ) o oooooooooooo
Het darab erós igas lo e l a d ó az Erdi~lyi Rezmüveknel Balanbanyan.
OOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOO

Hosszurovó Cement Födélcserép
majdnem
h akta4a
á r t a l a na mt a4r»t*ó* sal,
s áagamjI
u , , ii*g e —
n k ö n1n_y•ű _fődóaDyag,
olcsó iá r o in . k a p h. a t—
ó
m ii 1 /1 n m
/1 h 1 •

I r o d a : K a p u - a l c a 15.

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.
Nyoma!ni• HiTnhnda JAlwf kAnvvnvnmdAiáhtn. CnikaierMlahui tAoy

I r o d a : K n p u - i i i e » 15.

