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lie is fejezhetnék referádánkat. ha indítvány, liogy már előre bízhatunk a sikerarra. Iiogv az hez, mely róvid időn belül lehetővé teszi a
par szóra ne megvalósítást.
liizonv az egész vonalon a mindenható kéniok. A .tulipán" jegyében élünk
Az emberiség egy sokat emlegetett ve
esik
Hnniţudy /síron. a b ./a' terményekét elvezni s inert sejólműsor
szedelméról. az alkoholról kell ismeteitcu meg- alkohol az uralkodó.
Citikm indazenten.
nyilatkoznom Szükseges. liogy felszínen maenek
pontjai
honi
munkák,
löviil
meltatasra
Mint
mindig,
ugy most ÍB l9UMfci márradjon ii kertles. mindaddig. mii; hatékony orÁlláspontunknak preciziruzásara előre- cius hó 15-én szép kis ünnepély folyt le a
voslási nem nyert, mert nem lehet elegge Március 15-iki ünnepélyek. szedjük.
bocsátjuk
a
következőket
Romában.
a
Szt.
csikniiiidszenti
iskolás
gyermekek között, az
hangsúlyozni: micsoda mérhetetlen pusztítást
I'eter leinplotnalian vau egy híres szobormű, iskola zsúfolásig megtelt egyik tantermében
f 'stkMZrrrthibn it.
visz Vtígllez ott, allová egyszer beleszfcelte
az úgynevezett „l'ieiá" : Michelangelo e reme- Wégor Ferencz és Demes Ignácz tanitók vemagát
A márciusi napok emlékére l e l k e s iin- keitek nap-nap utan ezrekre menő bámulója
mellett. Mivel ez ünnep vasárnapra
Az orvos nem nézheti közöny nyel annak nepélvt rendezett varosunk ha/alias közönsége. akad. Az egyik csoport nem tudja elegge di retése
egybe olvasztá az Isten és a haza Üna sebnek tovább terjedéséi, melyről jól tudja, A szabadsag szent ünnepen lohogódiszt oltiilt c>enu azt liihatlau es s z e p s e g e b e i i páratlan esett,
: az Isten és a haza iniádását, tiszteleliogy csak az által gyógyítható. Iu a megrom- a varos. hog\ méltóképen iihe meg liatvana márványt, amely Imi a mii készült: a tuasik nepéi
tét és szeretetét. Buzgó hívőkkel megtelt a
lott részt a teslbol kiveti Ha ideje» munka dik évfordulóját. Heggel isfni-tiszielet volt a csoport a világ iniiideu vagyonát adná azon templom
s megtelt a nemzeti unuep csarnoka
hoz lat, csekelyebb faradsaggal tökeleiesebii a róm. kath. templomba. hol niegl'og.v átkozott vesoeit, amely oly művészileg alkotá e remeaz iskola. Készt vettek az ifjak, hajadonok
inunkat végez, mintha egy egesz testrész el- öreg hotiveileillk is megjelentek. A / Ülltl"pel\ ket : a harmadik csoport sem az anyag ritka- is
és
az
öregek
Szép közönség volt együtt l
távolításáról lenne szó.
a kedvezőtlen idő tnialt a Vigadó nagy ter- sagahan. sem pedig a művész zsenialitasában lélekemelő látvány végig tekinteni az ünneplő
Tudós orvosok bebizonyítottak, liogy az mében tartatott meg. Délelőtt II órakor ili sem keresi a mii miivesziessegot; minél tovább néptömeg-t. a honfiakat, honleányokat, kik
alkohol milyen és mennyi kan tesz az ember Balló István kir. tanfelügyelő magas -zariiva ne/i. anual nagyobb gyönyörrel telik meg szive- igaz magyar szivük sugalatát követve, eljötszervezeteben. De nem kell ezt orvosilag bizo lasu beszéddel nyiioila meg az iiunep'lyt. le. ke; eltávozáskor egy a véleményé : .Mily tek megünuepelni nemzeti feltámadosunknak
nyitgatni! A mindennapi élet nem szolgaitat e majd a közönség eneki lle el a ..S/.ozai'-ot. gyönyörű! . * Mi is. Iiogv a szerény kis zenei nagy napját; eljöttek, bogy imájukat az egek
elég példát arra, hogy a legbecsületesebb em- Botár Béla árvsz. ülnök gyújtó hatással sza- aikotá<okat he'yesen megiiii'áljuk. a 3 ik cso- L'ranak bemutatva s szivük áldozatát letegyék
ber is az alkohol következteben a horiö.iheii. valta el l'etóli -Talpra mag\ar"-j.-it. liailuly porttal tanunk, mert ezeu álláspontból kiin e magasztos nap emlékének oltárára.
vagy talán a bitófán végezte be jobb sorsra B. Árpád zenekara periig a Kossutli-nóial dúlva lehet az igazságot valamennyire iliegAz Ünneplők d. u. vecsernye után gyüadta elő nagy precizitással.
érdemes életét ?!
ko/..'Ineni. DománlTt .l'niiepi nyilallja- magya- lekeztek
össze az iskola egyik termeben, hol
Csak futó pillantást, kell liogy vessünk
Az ünnepély kiemelkedő ponlj.it képezte ros motívummal indul, mely Irappatis felhasi az ünnepély a .Himnusz" elénekelésével vette
arra. hogy az alkoho. hatása alatt mi minden Hajnód Ignác kerületünk o r s z á g g y ű l é s i kép- nalas utan szeles „luriilyá"<á" fejlődik, majd kezdetet. Ezután az iskolás gyermekek szavalüti fel fejét a nép között: a könnyelműség, viselőiének ünnepi beszéde, ine'y napjaink az erdei motívum eleukebb feldolgozása köz- tak bátran és űgyeseu. Azután hazafias dalt
munkátlanság, büszke nemzeti erzeseiuek le aktuaiis politikai v'szonvaival foglalkozott s ben a Hymnuszt hallattatja s végül a l'onioli- énekelték. Petőfi „Talpra magyar"-ját Wéger
vtimnak újbóli felfrisitesevel pattauós finálévalFerenz hévvel és erőteljes hangon adta elő.
vetközése, fizikumának s vele együtt lelkének magával ragadta a közönséget.
Keresztülvitele könnyű, összbenyo- A kis ifjúság további szavalatai és hazafias
és erkölcseinek teljes elfajulása, elvadulasa.
Dr <>aál Endre vni. aljegyző Czuczor (ier- végződik.
Megtagadja, önmagát családjai s erkölcstelen- gely _Kiadó"-jat a tőle megszokott hazafias mása hangulatkeltő. „A szabad sajtó* c. fér- énekei kötötték le a a hallgatóság figyelmét.
ségének bűzhödt mocsarában fetreng, mert a tűzzel adta eló. megindítsa a közönségét is fikara lendületes, baladatos; az énekesek ki
Így véget érve az ünnepély, a szép számis aknázták. .Dal a bazarul" meg oly rapszoszesz miatt nem juthat annyi józan eszhez. szavalatával
ibsztikus bevezelessel indul, hogy a folytatás mal összegyűlt hívek csendesen eltávoztak.
hogy belássa cselekedeteinek abnormitását. Az
Az ünnepélyt a közönség a ilimnuszszal képen felhasznált szoprán szóló, majd a telerkölcs züllésevei, az anyagi is karöltve megy.
Folytou pénzre van szüksége az ilyen ember- zárta be. melynél a cigányzenekar i- közre- jes vegyeskar a kontrasztok — a szorzó ezeP r o 1 o g.
ket különben igen szerető s kiválóan alkalnek, mert a részeges ember hitelet veszti. — működött
és uhiiondottu i/r. (imíl Emlrt Csíkszeredán I90&
Délben a Kossuth szállodában az öreg mazza — kiaknazását teljesen bemutathassa. Iilu
ott van legkisebb becsülete, ahová pénzéi
március
15-én
„Ocskuy
l>ri^uJéroa- diszclóadásáu.
hordja; — a korcsmában. Ma elad egy tehe- honvedeket a rondezoliizottsag a közönség ön- \lit szóljunk a -livermek álmai* c. müdalrólV!
Meg most is fülünkben cseng. „Oly szép beA prolog vagyok, képzeletem sebes szárnet, holnap utánna megy a másik. A részeges kéntes adakozásából megvendégelték.
lül az eg . - De mit vetett a .Népdal in- nyú sas. amely fürkészve végig rohan hatvan
ember raffineriájaval rövidesen kezdi belátni,
('Mlksoiiihióii n tiiiiití>ki'i>xliln'ái.
duló ?! . Egyszeri hallasa utan mar a közön- esztendőnek sajgó vörtéoete fölött s a hosszú
(szomorú belátás!) hogy jobb a haszonbére*
ség
inagáéva teszi s ismetelten dudorászva végtelennek feltűnő, zivataros történelemből
gazdálkodás s arcának véres rerejtekévcl keE nevezetes nap líll-ik e\fordulójának
kivnlaszt magának két pontot. Két pontot, a
resett földjét eladja. Hogy többé nem dolgozik, megünneplését — tudtunkkal — a csiksomlyóiezeu induló hangjai mellett távozott.
melyen ma elmerengjen. Egy véreset 1848.
mig pénz lesz a kezében, annyi bizonyos! róm. kath. tanítóképző önképzőköré nyitotta
Ha közreműködők munkájukat kedvvel és hófehéret — 1908.
Ezért hallik ki a korcsmából a legnagyobb do- meg. Dicsérelére válik a rendezőségnek azon
Hideg decemberi éjszaka van. Semmi
log időben is - valóban vadsakalokat megil- tapintatos, mondhatnifinom érzékről tanúskodó végzik, a közönség meg gyönyörrel távozik, aklető — ordítozás, lárma s ezért nem mehet elhatározása, hogy a .nagy napnak" méltatá- kor a szerző celjat érte, szerzeményei bevál- holdja, semmi csillaga nincs nz égnek, zúzmatak.
Szeretnők
ha
nyomtatásban
is
napvilágot
rás zivatarban tekete hollók Tulkai kóvályogvégig az ember az utcákon, hogy minden sát. nehogy lilás intézetekkel, esetleg társa
árokban legalább egy fetrengő részeg embert daltni ily irányú törekvésekkel időbeli össze látnának, nehogy előbb-utóbb elkallódjanak nak. szüntelen kiáltozva alá egyhangú szaAz
összes
enekes
zeneszámokat
Dományáncz
vakban .halál-halál.'
ne találjon, — aki nem ritkán — valamely ütközésbe jöjjön: ünnepségét f. bó J-l-en il. u.
kóbor kutyával ölelkezve ilyen szavakat lúor- fel 4 órakor tartotta arra való hehiseg hiá- I'. zenetanár vezette az ó megszokott komolyA fergetek fütyöl az egész föld fehér
inol: szervusz komám, csak meg ne csókolj! nyában a IV-ik évfolyam — bizony elég sötét ságával. Kissé fósvénykedett. mert dacára a szemfódóvel van leterítve.
Vasárnapokon és ünnepnapokon tisztességes és szük — tantermében. A műsort Erkel E közkivánataak egyetlenegy számot sem
E hózivataros éjszakán ketszázezer emnó ne menjen az utcára, ra'irt arcátlanságok .Hunyadi* nyitánja. a magyar klasszikus ze- ujrazia. Védjük azonban azzal, hogy bizony ber nem alszik fedél alatt. Az ország minden
ily
kicsiny
teremben
oly
nagy
énekés
zeneegész tengere zudul felé.
nének e műremeke vezette be : méltóan csat karral a roppant ho következtében nem igen részén, mint fekete vonalok húzódnak keresztül. a kényszerű sietséggel rohanó hadcsapalakozott hozza Krassovszky Béla IV. é. nöEgy statisztika van kezeim között, mely vendék a nap jelentőségéről szóló komoly és lehet hosszasan működni. Vájjon elérjük-e tok. zúzmara lepte lovasság, utáua rosszul
nem nuthetnikus — de vegyUk alapul ezt, mely tart almas felolvasása; majd az önképzököri valahára azt az iilót, liogy varmegyénk ez az öltözött gyalogsorok, hallgató, szótalan nép.
magában is mindennél hívebben beszél, mert énekkar által énekelt .Hon(iilalJ fií/.te a ha- egy középiskolája oly épületbe kerüljön, amely Dübörgő agyuk, egyik a másik után, aztán
félek, hogy a hiteles statisztika még elszomo- zafias koszorút s mintegy t lökésziiettc a han- alkalmas lesz a modern kívánalmaknak meg- megint elrougyolt gyalog nép, lovasaiig megint
rítóbb lenne :
ágyuk és igy tovább. Kardok, szuronyok csilgulatot arra. liogy Beke liábor IV. é növen- felelni •> !
Egy 2001) lakossal biró mezőségi község- déknek l'etofi -N-tnzeti dala" c. szavalata a
Meddig foguuk gyönyörködni abban, hogy lognak az éjszakában. Fel a hegynek. Az
ről van szó. Ebben a községben elfogy évente hazafias hangulatot a tetőpontra emelje. Foly- gyermekeink ilyenkor, midőn lelkesiiltségük- ágyukat nem bírják a lovak, a katonák segí6-iO hl. szeszes ital. Ehhól 4HÜ;bl. közönséges tatta a zenekar „Kurucdalaival". majd Szabó hóz a szülök lelkesültségtí is csatlakoznék, tenek. maguk is leroskadnak. Keresztül mély,
ésfinomított pálinka. 140 hl. bor éa 20 hl. sör. B. III.
alkalmi felolvasása, az énekkar összepréseltctnek mint a heringek s a szülók meredek szikla utakon övigérö hőfuvataghan
Az év minden napiara esik tehát 177 liter „Nemzeti dala", llajkó S. IV. é. szavalata nagy része a közre nem működő tanulókkal éhezve, szomjazva, fázva dübörgő hidakon át,
A 2000 lakosból, egynegyed részt vegyünk el. .Márciusi eskü" s végül a zenekar „Hunyadi- együtt a folyosóról hallgatja a valóban lenyes befagyott folyók jegén. Elül, hátul, oldalról
ide tartoznának az antialkoholistak és a kis indulója*.
eióadast V Meddig alkudozunk és takarékos- üldöző seregek golyó zápora között.
gyermekek. A megmaradt 1500 lélekre iferkodunk saját gyermekeinknek nevelése rováEgy-egy beteg vagy sebesült kidől a
Minden folyékonyan, a tanitói hivatáshoz sára
tiak éa a nók) átlag esik évente fejenkint,
'? Talan tenni is kell!
sorból, ott tuarad. A hó ellepi, megfagy, jól
méltó
komoly
hangulatban
folyt
le.
Az
énekközel 43 liter szeszes ital. De meri — hihejár. A többi tovább megy, siet pihenés ütkötőleg — nem minden nó issza meg az átla- számokat György L. IV. é., a zeneszámokat
Cslknxeiitifiiiiiyi/tin.
zetben van csak. Nyugodt álma, ha elesik.
Dományáncz
I*.
zenetanár
személyesen
vezette
got, minden egyes férfira esik lia—75 liter.
A csikszcntgyörgyi róm. kath. és állami És nem zúgolódik senki. Tűr, szenved, küzd
A tanártestület élen a főtiszt. Karácsony J
S hafigyelembe vesszük, hogy az elfo- igazgató úrral büszkén tekinthet nz intézet iskola növendekei csatlakozva lelek emelóen és meghal. Még akkor is szent ihlet zárja le
szemeit, s a haldokló nem átkozza meg a fölgyasztott italmennyiség túlnyomó része i4tí0 hl.) ifjusagára, mert ezen fellépése is arról tanús- ünnepelték meg március 15-ét.
a mely vérét megissza s testének nem
pálinka, fogalmat alkothatunk arról, hogy ez kodik, hogy a magteriiKitai.ijr.i hullott s a
Az ünnepély es isteni tiszteletről majdnem det,
temetőt s a tűrő nem átkozza meg a szena nép, mikor józanodik ki, mikor cselekszik csíki tanítójelöltek mindig megállják a helyüket. a község összes lakosai a községháza nagy- ad
vedést,
a init nyugalmáért cserélt. Az áldozat
emberi méltóságához illóleg.
termébe vonultak, hol az 500-ra menő gyerA róm. knth.
/öj/imiiiíxhiHibaii.
Ez még azonban nem a legrosszabb vimekkar a Hymnusszal nyitotta meg az Uunepélyt,
íme egy forradalmi éjszaka.
szonyú község e tekintetben. Hellyel-közei
Antal József s. lelkész az ünnepre
Mint jeleztük e tanintézet e nagy napot mely után
Elhalgattak rég az ágyuk, elhalt a csaennél még rosszabb állapotok is vannak.
s a lelkesedő közönséget könnyekig
f. é. március 15 én d u. fél 4 órakor tartatta mélió
tazaj,
elhullottak a hősök. Békés polgárság
Egy gyökeres reformra van tehát szük- fényesen kidiszilett lll-ik tantermében. A mai- megható szép ünnepi beszédet mondott. Az
a
fóldmiveló
csendben akassza vállára
ség. ha neplink olkorcsosodásat megakadá- közölt műsor minden változás nélkül az igen áll. iskola növendékei 4tí-ia vouatkozó egy a szerszámját nép
s a reggel feljövő nap arany
lyozni akarjuk. Szétforgácsolt erővel azonban szép számban megjelent közönség, a tanár- felvonásos színdarabot adtak elő nagy hatas- sugára a haldoklók
halál hörgése helyett a
célt nem érttuk. Bármily alapos munka' vé- testület és az ifjúság jelenlétében gördüléke- sál s az azután következő szavalatok közeit szorgalmas szántó-vető
hallja: Puska
geznek is egyesek, az mind eredmeny nélkül nyen folyt le. A szavalatok és beszedek arról az iskola növendékei töltöttek ki alkalmi éue- helyett ásót, ágyú helyettdalát
ekét, kard helyett
marad. Organizálni kell az erőket a biztos si- tanúskodnak, hogy az ifjúság feladatát komo- kekkel.
vérrel pirosított mezők helyén szorker érdekében. Hí az egész tarsadalom meg- lyan veszi s a nyert utasításokat megszívleli
A másfél óráig tartott ünnepet méltóké- kaszát,
galmason megmllvelt földből kibújó zöld ve-'
tenné kötelességét s nem zárkóznék el ride- É tekintetben első sorban az intézet vezető- pen zárta be főtiszt. Ince Domokos plébános, test lát. A halál képe eltűnt, lassan nyomába
gen a legnemesebb munka elől: akkor a hu- jét: l'ál Gábor kir. tanácsos, igazgató iskelaszéki gondnok, ki megemlékezvéu a köz- lépett az élet, a b kés csendes harc.
manizmusnak egy olyan eszközét állítaná muu- urat, ki a hazafias ünnepséget méltó betart- ségből kikerült mintegy 250 48-as honvédról
íme 60 oszteodőnek a metamorphosisa.
kalatba, melyet eddig, nem sokau forgattak, hatására is mindent elkövet, illeti az érdem; is, kiemeli községünk nagyfiának Gaál Sán- És ebben
az átváltozásban együtt küzdöttünk
mely eszközzel szolgalatot tenne hazajutlak — de a közremUköiló tanártestület is mindnyá- dor ezredesnek hősi érdemeit és az intelligen- mindannyiau,
ur és paraszt, szántóvető és
cia
szUkkörll
mozgalmát,
hogy
hősünknek
az egész emberisednek.
junk őszinte köszönetére érdemes, mert az emléket állítson Szentgyörgy községe, nyilvá- iparos civil és katona, — mindenki.
Még egy et 1
ifjúság lelkesllltségének intenzív megnyilatko- nosságra hozza és felhívja a község lakóit az
G büszke kis csoport a kit színészeknek
Vájjon a nepbolonditók, ágent provoka- zása, nyilt mérlege a testületnek adandó mun- adakozásra. Oly lelkesedéssel találkozott az nevezünk e 60 esztendő inetamoríoiifában
törők, nem a korcsmában szedik-e áldozatai- kásságának.
kat ? A szocializmus hol fajul e| ? A népjóléti
Népünk és az alkohol. összes
iuteznienyekfiaskója honnan iudui ki Vegy körülmény nem kesztetne
olvasn b. figyelmet meg egy
Ezzel
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előadásainak egyikét. Két érdekes té- gavalérosan kijelentette, hogy a maga részészintén erős munkát végezett — Néha testük annyira gyújtott, hogy annak befejeztével a kö- jesztő
mával
foglalkozott a testület ket taţi » Az ről elvben pártolja a mozgalmat Andrássy
zönség
perezekig
tapsolt;
mi
pedig
e
helyütt
isfázott és éhezett lábuk mezítelen id volt
elsó
Kassai
Lajos volt, nki „Shakespeare Gyula azonban a legfinomabb loyalitas es udmét
feléje
nyújtják
az
elismerés
pálmáját
A
darossz fogadtatásban, Üldöztetésben gyakran rab minden szavát is áhítattal hallgatta az ün- költé«zetenek általános
cira-n olva variasság hangján ugyan, de lényegében navolt részük, de szivükben a hazaszeretet lángja neplő közönség, sőt szemet hunyt a díszlet ruha- nőtt (VI. F«lolva<á-át jellemzés-*
azzal
k-zdt.\
hotv ha gyon őszintén és határozottan értésére adta a
égett, lelkükben a rendíthetetlen hit fészkelt
hogy nem tarijá elérkezettnek
és csoportok rendkivül bántó szegénysége fe- Kölcsey ina irna meg a Pannioisst. nem '/•< feininistákiiak.
s ajkukon a koszorús költők reményadó s lel- tár
időt az ilyen célszerűtlen es öltlelszerü
amelyek nélkül az illúziókeltés el sem kép- mondana, hogy „korunk sok isin.-retet kivan*,
kesítő dalaival bebarangolták az országot, fa- lett,
kívánalmak
teljesitésere.
csak. micsoda munkát kel! hanem hogy sok ismeretet és még több elveluról-falura jártak felébreszteni a nemzeti zelhető. Most láttuk
— AZ udvarhelyi állatkiallitas. Az
végezni, bogy ezeket a hiányokat zetet. Vannak azonh.in az elvezetek közt is
öntudatot, lelket öoteni a halottakba, buzdí- azinészeinknek
némiképpen feledtessék. A czimszerepet Fehér igaz
amelyek erény-szamba mehetnek, ilyen udvarhelymegyei gazdá-iaíi egyesület Szekely tani csügged ók «t s még lelkesebbé tenni e gató megrázóan játszotta, kár hogy hangja már a olyanok,
kereszturon
nagysikerű gazdasági kiállítást
épen a jó köm vek olvasása. A világirodalom
lelkeaedóket
második felvonásban cserben hagyta. Gyönyörű legtanulságosabb és legnépszerűbb könyve a rendezett. A bemutatott gyönyörű állat >k
Igy virul ki a tavasz a télre, ig}* mult alakitás volt Baróti Szörényije. Maszkja, megjeles ezután mindjárt következnek Shakes- száma meghaladta a négyszázat. A bemutatott
el a fájdalom, beheggedtek a sebek s lett az nése impozáns, tŐrülmetszett magyaros és megin- Biblia,
müvei, amelyek nemcsak az író korában állatanyag örvendetes bizonyságát mutatta
elnyomott magyar hazából szabad Önérzetes dító a végén. Jól mondta el Tarios hazafias tirá- peare
hatoltak <-s nemcsak egy nemzetnek a tulaj- annak, hogy Hrdelyrészén az állattenyésztés
büszke nemzet.
dáját Medgyessy, az értelem megvolt benne, csak donai. hanem az összes milvelt nemzetek köz- hatalmas lendületben van. A bíráló bizottság
Ma tehát ók is ünnepelnek s hogy ezen a szivet nélkülöztük. A női szereplők közül ki- kincsét képezik. S ez csak a lángelmék ter- Ugrón Akos főispán elnöklésével alakult meg.
ünnepüknek méltó kifejezését is megadják a válót nyújtott Cserey Irma (Dili», megvolt benne mékeinek a sajátos tulajdonsába. Müvei min— Uj Székely Társaság. Berecken egy
szép idók emlékére eléwk varázsolják a ma- a czigányleány Iéktelen szenvedélye és odaadó den nemzet irodalmára jótékony hatást gya- székely
társaság alakult. Elnök Bálint László
gyar nemzet másik szép korát a Rákoci-kort érzelmessége. Kövi Kornélia Tisza Ilonája megin- koroltak Az ö müveivel minden időben foglal- plébános-kanonok",
elnök dr. Tótli
Tapsoljátok meg Ocskai brigadéros vi- dító. poétikus,finom szálakból összerótt asszony. koztak — olvastak, elemezték, magyarázták —Samu orvos, titkárügyvezető
Gábor jegyző
tézségét kinek neve oly nagy volt a csatában, Kedves jelenség volt Sebestyén Kózsika i Jutka'. s a közeliiiiilihan is — hogy egyebet ne em-lettek. Az uj SzékelySziircsey
Társaság,
melynek a
hogy megjelenésének puszta hallatám meg- Taps volt bőven egész este.
lítsünk — Budapesten Shakespeare! matinékat nemzetisegek lakta halárszélen magyar nem
nyíltak az ellen sorai. Szörényi kapitány s
Kacsoh Pongrácz operettjét _ Rá- rendeztek a nagy költő szellemi kincsének zeti szempontjából nagy fontossága van, haOcskay Sándor hűségét. T-irica büszke halalát. kócziitHétfőn
általánosítására, időszerű es érdemes mindig
a cigány leánynak Dilinek labanc szomjas ku- adásban. adták elő a ta\ alyról jól isinert elő- :oglalkozni vele. A költö életrajzi miattinak zafias működését már megkezdte.
— Athelyezes. Az igazságügyniiniszter
ruc vérét, Jávorka diák mélabús kuruc dalát,
elsorolása után áttér drára >i müveinél,' inéit •- Kovács Lajos gyergyószentmiklósi kir. köztapsoljátok meg, mert megérdemlik.
tására A Shakespeare neve alatt 37 drámai jegyzői Betlenbe helyezte át.
KÜLÖiN FÉLÉK.
mú maradt fenn, amelyek közül 14 vígjáték,
— Esküvő. Zátlukál József mérnök
Dr Gulya Lászlót, volt csíkszeredai tör- 10 történelmi dráma, 13 pedig tragedia. S ez f. hó lö-éu vezette oltárhoz :t helybeli kath.
SZÍNHÁZ.
•i
sorrend
legalább
nagyjában
megfelel
a
nagy
vényszéki elnököt magas kitüntetés érte. A napoktemplomban özv. Orbán lstvánné leányát AnA szini évad vége felé közeledik. Még csak ban hozta a hivataloB lap. hogy a király a köz- költő fejlődésének is. Az ifjú kor csapongó nuskat. Násznagyok voltak: Csutak Béla tusnéhány előadás én Fehér Károly BZ in igazgató egy igazgatási bírósághoz bírónak kinevezte. Méltóbb jó kedvének kedves termékei a vígjátékok; nádi fürdőigazgató és Kenessey kultur mérfényesen sikerült szegőn emlékével fog távozni fértint a birói karban nem érhetett e kitüntetés, a komoly tanulmányok kora termeli a törté- nök Brassóból.
körünkből. Az érdeklődés még mindig nein csap- mint épen dr Gulyát. Alig másfél évvel ezelőtt nelmi drámákat; s az élet nagy kerdeseiben
— Hymen. Smilovits Márton, a Smilopant meg. a közönség színházlátogató kedve az vált meg a csíkszeredai törvényszéktől, hol mint elmélyedő férfikor adja a költészet remekeit:
elmnll héten is oly élénk volt. mint az évad de- elnök működött 2 és fél évig. Xngy tehetsége, kü- a tragédiákat. S ezen müvekből megismerhet- vits Zélig és Társai czég beltagja, folyó évi
hó 17-én eljegyezte Schlesinger Sárekán.
lönösen páratlan jogi tudása rövid idő alatt köz- jük a költőt magát; gondolkozásai, érzései márczius
rika kisasszonyt Gyimes-Középlokon.
K e d d e n egy angol operett, a .Bál király né* kedveltté tette a Katal elnököt, s mondhatni, hogy olyanoknak tűnnek tel az olvasónak, mintha ó
— Biroi es ügyeszi kinevezések. A
került nálunk először színre, igen mérsékelt si- különösen a jogász közönség rajongásig tisztelg- maga gondolná és érezné azokat. S ez a sugkerrel. Ennek oka nem is annyira i darabban — és Bzerett* Csíkban. A milyen nagyon fájt nekünk geraló ereje egyik leghatalmasabb jellemző hivatalos lap f. hó 13-án megjelent szama
vonása
miiveinek.
S
nincs
az
életnek
oly
fonközii azokat a biói és ügyészi kinevezéseket,
melynek zenéje igen kellemes, fülbemászó és szö- a közelmúltban dr Gulya távozása, most ép olyan
vege is tűrhető —, mint inkább az előadásban és nagyon öiülünk előléptetése alkalmával. Mint érte- tos kérdése, anielylyel ne foglalkoznék. Sze- melyeket az 19C8. évi VI. törvénycikk alapján
replő
személyei
—
bármily
társadalmi
állásnak,
történlek. 572 biró és ügyész lepett a VII.
a rendezés fogyatékosságában rejlett. Kaptunk egy sültünk nz ügyvédek és ügyvédjelöltek táviratilag
kiállitásos tánezoperettet. kiállítás és táucz nélkül. gratuláltak nz nj közigazgatási bírónak. A mngitnk bármily rendűek stb. legyenek is azok — fizetési osztálybau, U02 u'ibirót es alügyészl
Ezenkívül az előadás főhibája nz volt hogy a fő- részéről is sok szerencsét és boldogságot kivánunk i mindig csontból, vérből s izomból álló, egyé- pedig törvényszéki bíróvá, járáshiróvá és
niséggel biró, cselekvő s érző emberek. Nem ügyésszé nevezeit ki a király. A király az
szerepnek nem volt a megfelelő személyes itője. A
— Doktorrá avatás. Ifj. Gál Józsefet az önzés, nem a szeretet vezérli alakjainak a igazságügyininiszter előterjesztésére minket
líáikirályné egy bájos, sikkes, üde fiatal leányba,
folyó
hó
14-én
avatták
Kolozsvárt
a
jogtudojellemzésében;
az életet ugy rajzolja, amint erdeklóleg következőkkel nevezte ki. A VII.
ki irányitója, mozgatója az egész cselekménynek.
van. Személyeit alaposan ismeri s a maguk fizetési fokozatba kinevezték: Bodor Ödön,
Turi Marcsa semmiképpen sem tudta magát bele- mányok tudorává.
— A központi választmány ülése. valóságában állítja őket elénk. Mindig és min Fekete Imre, Báldi Aurél csíkszeredai, AntalITy
élni ebhe a szerepbe. A többi szereplőről is legA vármegyei központi választmány az országgyű- den helyt megvan az okos mondanivalója. Elő- Gábor dési, Dózsa Ferenc tordai, Balló Lázár
jobb meg nem emlékezni.
lési képviselőválasztók lilOS. évi névjegyzékének adása kiváló és szorosan összefüggő. Kiváló- gyulafehérvári, Bayler Kálmán kézdivasárhelyi.
S z e r d á n Sebestyéo Kózsika jutalomjátéösszeállítása, illetve az 1907. évi névjegyzék ki- sága müveinek a derült hangulat is, ami nél- Császár Béla brassói, dr. Endes Miklós kolozskául .János vitáz* ment telt ház előtt. Szívből örigazítása tárgyában folyó évi március hó 17-én kül nagy kölló nem is lehet. Felolvasásának vári, Lakuer Géza nagyszebeni törvényszéki
vendtiink Sebestyén kisasszony fejlődésének, aki
Fejér Sándor alispán elnöklete mellett illést tartott. kiegeszitéséül és befejezéséül megemlíti, hogy bírákat es Jeuey László csíkszeredai, Sztujiúgyszólván a szemünk előtt nőtt vérbeli színészAz ülés tárgyát képezte a névjegyzékek összeállí- a költő szülőhelyén Stralfordban Shakespeare jár Samu erzsébetvárosi ügyészeket. Welmanu
nővé. Csak tanuljon szorgalmasan, mint eddig:
tásának előmunkálataira az összeíró küldöttségek színházat, könyvtári és képtárt állítottak fel Samu brassói alügyészt ügyésszé; Száva Anszép jövő előtt ált. Egész este tapsolták, azonkiküldése. A választmány kiküldte a csikszentmár- Egyik londoni előkelő intézet összes müveinek tal es dr V'égh Elemér csíkszeredai, Gozsy
kívül gyönyörű virágcsokrot és több értékes emtoni választó-kerületben a kászoni öt községbe aníol kiadásait es fordításait gyűjtötte össze, l'eter es Szabó Alajos Csikszentmártoni, dr.
léktárgyat knpott. - Cserei kitiinŐ János vitézéAndrás I.ajos elnöklete mellett Balázsi Lajost és 1«G4 ben pedig 300 éves születésének evfur Benyei Karoly, dr. Beszterczey István és Incze
vel már első előadása alkalmával behatóan foglalCsobot Istvánt; a választó-keriilet Nyergesen inuení iluloja alkalmából az egész müveit világ ün- Dénes gyergyószentmiklósi járásbirósági albikoztunk.
községeibe pedig Bartalís Ágoston főszolgabíró nepelte. Magyar nyelven összes müveit lefor- rakat járasbiróvá nevezte ki.
C s ü t ö r t ö k ö n „Josette kisasszony a fe- elnöklete mellett Lörincz Jánost és Puskás l.ujiist dították Díszes kiadásban a Csiky Gergely
— Az erdélyi tagosítás elökeszi
leségem". egy szellemes és végtelenül kedves frnn- A csíkszeredai választó-kerületbe Madélalva és Csik-magyarázataival jelenlek meg. Ezután rö\iden
ezio vígjáték került szinre Kövi Kornéliával a szentmiklóstól lefelé — Csíkszeredát is beleértve —megemlékszik a magyar költőkre gyakorolt tese Az erdélyi tagosítás rendezeséhez szükczitii:;zeri'pbcn. aki ismét nagy lépést tett a kö- dr Márton Ijászló tb. tőszolgalnró elnöklete mel- hátasáról. Végül azt az óhaját fejezi ki, bár séges intezkedesek előkészítése céljából f. hó
zöuség szivéhez. Bájos egyszerűséggel és termé- lett Tompos Károlyt és PáltFy Andrást; Mindszent. hatva a Shakespaere szelleme a jelen kor 12-en szaktanacskozás volt a földmivelésügyi
szetességgel és aiui a fő, lélekkel telt játékával Szentlélek, Zsngöd, Szentkirály Szentimre. Szent- drámaíróira és közönségére is, hogy a szép, minisztériumban. A tanácskozás elé inegvitatas
mély hatást keltett. Partnere Baróti volt. kinek símon és Csatószeg körbe dr Györgypál Domokos jó és igaz iránt való szeretettől indíttatva visz- vegett a fóldmivelesügyi és igazságügyi miehhez az alakításához őszintén gratuláltiuk. A sze- elnöklete mellett Kovács Bélát és Keck Ferencet. szautiisitáiia mindent, ami a vallást, a kegye- nisztereknek az erdélyrészi tagosítás hasznos
rep voltaképpen kivül esik nz Ő szerepkörének A karcfalvi választó-kerületben a gyergyói közsé- letet és erkölcsi érzést sérti, s az emberise.; vulta es célszerű keresztülvitele kerdeseheu
meghatározott keretén; de kiváló intelligeucziája gekben Wellaian Géza tb. főszolgabíró elnöklete legszentebb erdekeit veszélyezteti. EZUMII dr. hozandó határozatok, az állandó gazdasági
könnyen segítette át a játékbeli nehézségeken. Si- mellett Balogh Istvánt és Csató Józsefet; a Ködöu Dobos Ferencz tartotta meg szabnd előadását, szakbizottság, továbbá a közlegelok átalakítása,
került volt Kovács Pauanl-je is. Annál rosszabb felüli 6 községbe Dániel József elnöklete mellett amelyben a portugált, holland, angol, francia, kicserelese es feloszlásáról szóli reudeletuek
volt a többi. Egyeseknél a szerepnemtudás bosz- Balázs Jánost és Antal Dénest; Kákos, (röröcs- orosz és német nemzeteknek az uj korban val • tervezete került. K rendelet szerint a birosag
szántó volt, Dányinál pfdig egyenesen botrányos. lalva, Vacsárcsi, Szentmibály, Szépviz és a három térfoglalását Ázsiában fejtegette történelmi a tagosítás megengedesere irauyuló eljárást
Ez annyival iukább megrovandó, mert a főszerep- gyimesi községbe pedig Becze Imre főszolgabíró alapon, ismertetve, hoiy mily sorrendben sze- csak ugy teheti folyamaiba, ha a földmiveleslők szereptudása kifogástalan volt.
elnöklete mellett Mánya Antalt és Itusz Sántha rezték befolyásukat Ezután topogroliailag is ügji miniszter egy, ugy nevezett állandó szakkimutatta, hogy az angol és orosz nemzet bizottság véleményé utján előzetesen határoPénteken szép közönség előtt másod- Jánost. A gyergyószentmiklósi válaaztó-kerületben miként
versenyzett és versenyez Ázsia birto- zatot hozott abban a kerdesbeu. vajon a
a tölgyesi járás községeibe Veress Lajos főszolszor ment Csereivel a „Yig Özvegy".
elnöklete mellett Uracsán Jánost és Csató kaiért. A versenyző felékkel a japánok álla- tagositas a községre nézve hasznos es celszeSzombaton láttuk végre a sokat emle- gabíró
a választó-kerület többi községeibe pedig nak szemben. Ismertette ezutáu a japánok rüeu kere zlül vili-tó e V Ha a miniszter a
getett .Nincs-e elvámolni való?" czimü frenezia Sándort;
—
Gyergyószentmiklurs
r. L várost is beleértve — térfoglalását Maudzsuriáhan., akik annaK az bizottság javasluta alapjan nem engedi meg
bohózatot A vörös színlapok és a darab borsos hireZakariás Lukács főszolgabíró
elnöklete mellett Pus- eszmének a képviselői, hogy Ázsia az ázsiaiaké. a tagosiiust, csak üt ev múlva lehet újra kerm.
nem tévesztettek hatást: a színház zsúfolásig megAdolfot és Zathureczky Bálintot. A kiküldött Mindkét felolvasást, illetve előadást a közön— Fegyvergyakorlatok. A tavaszi
telt hőkkel és férfiakkal egyaránt, kik kitűnően kás
küldöttségeknek a névjegyzékeknek össze- ség élénk tetszéssel fogadta. Végül előkép fegtvergyakorlaiok
f. évi április 1-éo veszik
mulattak az igazi gall szellemességgel és esprit- összeíró
volt: a Hit. Remény és Szeretet megszeméállítására
vonatkozó
előmunkálatait
folyó
évi
áprivel átszőtt sikamlós jeleueteken. A színészek ki- lis hó 8-ig be kell fejezniök s 12-ig a központi lyesítői Pálffy Ida, Ambrus Juliska és László kezdetüket. A legenység 13 napra, a tartalétettek magukért, kedvvel és lelkesedéssel játszot- választmányhoz közvetlenül beterjesztik. Az elő- Ilona voltak. Az estély tiszta jövedelme 41 kos tisztek és hiidapródok pedig 28 napra
tak : a beavatatlanok nem is vették észre, hogy munkálatok megvizsgálását a központi választmány kor. roit. A gondos rendezésért elismerés illeti tartoznak bevonulni. A hadügyminisztérium
ujabbi rendelkezése értelmebeu ind ikolt kereez a darab alíg bárom próbára ment Az előadás folyó évi április hó 14 én tartandó Illésében esz- meg a rendezőséget.
tem eseteben mindeu nagyobb uehézséggel
gyors folyamatban, kerekded, összevágó, diszkrét közli, mikor is az összeiró küldöttségi elnökök az
megadjak
a kért haladékot, azon kikötessel,
stílusban pergett le. Az est sikeréből az oroszlán- eredményről személyesen tesznek jelentést! A vá— AB erdélyi birtokrendezes dolgá hogy a kérelmező
köteles a hadgyakorlatokra
rész Barótit és Kövi Kornéliát illeti. Baróti a ki- lasztmány egyidejűleg elrendelte a községekben füst- ban hosszabb
beadványt
intézett
Kelemen
kapós vén félj szerepét a tőle már megszokott szám szerint megejtendő választókat is. Minthogy „dám birtok rendező mérnök Darányi Ignác kitűzött időn belül katonai kötelezetlségenek
tökéletes, átgondolt alakításban mutatta be. Kövi minden évben gyakran előfoidnl, hogy jogosultak földmivesügyi miniszterhez. Kéri, hogy a bir- eleget tenni.
Kornélia egy félvilági hölgy felette * sikamlós sze- téves elnézés folytán az országgyűlési képviselő- tokrendezési törvényt életheléptető rendelet
— Katonatisztek uzsorapöre. A brassói
rvpét tinóm ízléssel, diszkréten, de a mellett pezsgő választók állandó névjegyzékéből kimaradnak, ha- készítésénél vegyék figyelembe beadványát. kir. törvényszék nagyon érdekes uzsorapörben monelevenséggel játszotta. Sikerült jelenetei voltak sonló joghátrányok elkerülése céljából már most Sok minden gyakorlati szempont mellett leg- dott legutóbb Ítéletet. Félévvel ezelőtt a brassói
Egyed Margitnak és Kovácsnak. Ny árai ügyes fiu,
a jogosnltaág és az állandó névjegyzékbe inkább fölemlítendő nz a észrevétel, hogy 2. gyalogezrednek kapitánya Simonis Lajos agyonde szertelen túlzásaival nagyon sokat ront alakján. időszerű
mivel a havasokon 100 hold sem elegendő lőtte magát, mert uzsorások körmei közé keililt
A két jutalmazott: Kiss Árpád és Krassói Józsika való felvétel iránti igény bejelentése,
arra, hogy abban önálló gazdasagot lehessen és nyolcezer korona kölcsön után harmincezer koaz előadás leggyöngébb alakitói voltak. KisebŐl
— Lelki gyakorlatok. A csiksomlyói folytatni, annál kevéshbé 1—10 holdig terjedő ronát tartozottfizetni, végső szorultságában olyan
hiányzott a könnyed elegánczia. mi szerepének föHa Igy elaprózzák a birtokot, ak- útra lépett, melynek következményeit elkerülendő,
kelléke. Krassói Józsika színjátszó képessége még róm. kath. főgimnáziumban az idei lelki gya- területen.
a gyergyói 30—35,000 hold havasi terü- önkezével vetett véget életének. Simonison kivül
sokkal gyöngébb, mintsem hogy lelket és életet korlatuk folyó hó 23—38. napjain lesznek, a kor
tanitóképző-intézetben pedig folyó hó 28—31. let egyszerre értéktelen lesz. A kisbirtokos még vagy tizenöt brassói közös hadseregbeli tiszt
tudjon szerepébe önteni.
és április 1. napjain. A lelki vezető P. Kulcsár pedig látva, hogy a részére kiadott csekély állt a kapitány uzsorásaival összeköttetésben. Kahavasi terület haszonvehetetlen. akkor potom tonai felsőbbségük utasításira perbe fogták RögV á s á r n a p díszelőadásai szorongásig meg- Antal Jézus társasági atya.
Jakab és Fuhn Száli notórius pénzügynököket,
telt nézőtér előtt „Ocskay brigadéros* ment A
— A csiksomlyói tea-eatélyről. A áron elfogja adni, hogy megszabaduljon a ner
akik mögött mint nzsorások, gazdag brassói lakóközönség ünnepi hangalatban nézte az előadást Csiksomlyói Jótékony Nőegylet harmadik tea- községi terhektől.
melyet az egésa személyzet által énekalt Himnusz estélyét folyó hó 14-én tartotta meg. Ezen
— Feminista küldöttség a Házban. sok illának. Sienzioiót keltett az egyik katonavezetett be. Majd Zareczky Jenő lépett a szinre est siker tekintetélien méltón sorakozik az elő- Nagy érdeklődést keltő küldöttség járt f. hó tisztnek az a vallomása, hogy tudomása szerint a
és gyönyörűen elszavalta Endrődi Sándor „Gyer- zőkhöz. Az érdeklődók nagy várakozással néz- 10-én a képviselőházban; az Országos Femi- brassói helyőrség tintikannak ötven százaléka
mek - czimü költeményét A publikum viharos taps- tek az estély elébe s reményükben nem csa nista Egyesület harminc tagu hölgy-küldött- összeköttetésben állt a vádlottakkal; Wellmann
sal köszönte meg a nyújtott élvezetet — Majd latkoztak, mivel a rendezőség, nemcsak a test- sége. A hölgyek Justh Gyula képviselőházi Sanra kir. ügyész a vádlottakra súlyos büntetést
ismét felgördült függöny és az Ocskay szereplői- nek való táplálékról gondoskodott, hanem szel- elnöknél és Andrássy gróf beügymioiszternél kért, a bíróság Rosner Jakabot másfii évi, Fuhn
ből alakalt kép előtt Gál Endre dr. mély gondol- lemi élvezetről is. Ugyanis az egylet tea-esté- tisztelegtek, akiknek átadták az egyesület kér- Szilit pedig egy évi fogházra ítélte.
kozásra valló, magas szárnyalása, hazafiságtól át- lyével kapcsolatban tartotta meg a főgimnázium vényét, élőszóval is előadván a nők választói
— Komania elégtétele. Még élénk emhatott ünnepi prológusát mondotta eL Előadása is tanártestülete aa idénre tervelett ismeretter- joga mellett fölhozható érveket. Justh Gyula
lékezetünkben van az a borzasztó merénylet, me-

Márczius 1 .
Ivet a szomszédos romániai határon Zatnreczki
József K^iinpsi községi jegyzőn az oláhok elkövettek, kegyetlenül lemészárolva őt. A véres esetnek diplomáciái uton is lolytatása volt. mely most
nyert végleges befejezést. A belügyminiszter ugyanis
kiizli a vármegye közönségével, bogy a gyilkosok
közül, Oprea (îli. X. 7 évi, Cninan Marghida 5 évi
fegyház. Sanda Demeter pedig 2 hónnpi börtönbüntetésre és 21 Hl frank pénzbirságra ítéltettek.
Kzen kivül egyetemlegesen 301X1 frank kártérítésben marasztaltattak el özv. Zuturerzki Józsefné
, javán».
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1844 - 908. telekkönyvi szám.

162—1908. végrh. szám.

Hirdetmény.

zives tudomására hozom a mélyen
tisztelt liülgyküzönségnck, hogy elvállalom bármilyen divatos női kal.-t
póknak a feldíszítését ós átalakítását.
Kiváló tisztelettel Szvoboda Erzsike
Lakatom öiv. Karácsony Janosnsnal, placi-ter.

Árverési hirdetmény.

Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi
Csikborzsova községre nézve az 1892.
XXIX. t.-cikk értelmében a tényleges birtoko- LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel közsok tulajdonjogának a telek-jegyzőkönyvekbe hírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásvaló bejegyzése és a telekjegyzókönyvi be- bíróságnak 1908. évi 97.98. számú végzése köjegyzések helyesbítések iránti eljárás befejez- vetkeztében dr. Bernhard Miksa ügyvéd által
tetvén. ez azzal a felszólalással tétetik közzé: képviselt Blum és társa javára Jakab József
1.. hogy mindazok, kik uz 188li. évi csíkszeredai lakos ellen 96 és 91 korona s
XXIX. törvénjeikk 15 és 17. §§-ai alapján járulékai erejéig 1908. évi február hó 4-én
idézve e g-oknak az 1889. XXXVIII, törvény- foganatosított kielégítési végrehajtás utján le— E r d é l y . Most jelent meg n 17-ik év- 1027—90S. ki. szám.
cikk 5. és li. § aiban és az 1891. XVI. tör es felülfoglalt és 680 koronára becsült követfolyam 1—2 szamu. hogy hazafias kitartással
vénycikk 15. §-a pontjában foglalt kiegészí- kező ingóságok, úgymint: 1 darab zongora,
folytassa azt a nemzeti missziót, melyet az
téseit is — valamint az 1889 XXXVIII, tör- 2 stelázsi, nyilvános árverésen eladatnak.
Erdélyi Kárpát Egyesület hivatalos közlönyeMely árverésnek a csíkszeredai királyi
vénycikk 7. § és az 1891. XVI törvénycikk
ként az erdelyi részek ismertetése és idegeliCsikrákos körje^yzösétíhen ujonan 15
b. pontja alapján eszközölt bejegyzések járásbíróság 1908. évi V. 97. 98/3. számú
lurgalma erdekében maga elé tűzött. Az uj rendszeresített s 1000 korona lillain- vagy az 188<>. XXIX. törvénycikk 22. §-a végzése folytán 96 és 91 korona tőkekövetefüzet tartalmának mintegy prcgrammszcrUsé- segélylyel dijuzolt .se^édjegy/.ői állásra alapján történt többek érvénytelenségét ki- lés, ennek 1907. óvi június hó 1-só napjától
get kölcsönöz az a körülmény, hojy jóformán
mulatthalják. e végből törlési keresetüket hat járó 5"/, kamatai. V|°/o váltódij és eddig ösz.székely* sz:inmak felel meg. a mennyiben a ezennel pályázatot hirdetek s telliivum hónap alatt vagyis az 1908. evi március hó szesen 24 korona 20 fillérben bíróilag már
cikkelyek túlnyomó része sz-kelylár^yu. A mindazokat. akik ezen állást elnyerni 20-lk napjatol 1908 szeptember 20 ik napjalg megállapított, költségek erejéig, a végrehajtást
vezeió cikkely József királyi hercegnek és K. óhajtják, lio^'y az I 9<lu. évi XX. t-ez. bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák szenvedett lakásán Csíkszeredában leendő megK. E. védőjének a,, elsó hóról irt hangulatos •I. §-:iban megállapított képesitésÜKel be. mert az ezen meg nem hosszabbítható tartására 1008. évi márczius hó 23-ik
nijz.it foglalja magában. majd Tégla* István s eddigi alkalmaztatásukat igazoló ok- zaro; Határidő eltelte után indított törlési ke- napjának délutáni 4 órája határidőül
tanfelügyelő a zsidovinai úrias címen tordareset annak a harmadik személynek, aki idő- kitüzetik és ahhoz a venni szándékoaranyosi népmoudal. M-rza livula szerkesztő mányaikat folyó hó 2'í-ig hozzám an- közben nyilvánkönyvi jogot szerzett hátrá- zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg,
nál
is
inktthli
iidják
lie.
mert
a
késóliegy a Szovatáról a liucsiu-on át a Uyilkoslóhoz
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.
nvara i.em szolgálhat;
tett gyergyói kirándulását ismerteti. H inn itli hen érkezeit tolyamoilviinyokat ligye107. és 108. §-ai értelmében készpénz2., hogy mindazok, akik az 188U. XXIX. t.-cz.
Lujza a székely folklore körébe tartóz-, népies lemhe nem veszem
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség
I,- cikk Ili es IS. iţ ainak eseteiben ideértve az fizetés
gyűjtéséről. Kovács József,a székelyeknél divo
esetén
becsáron alul is elfognak adatni.
mól.bi
ţi-cik
az
1889
XXXVIII
5.
és
(i.
3-aihan
A választási folyó hó 'JS .-• n d. e.
gilincselésról illetve csaklyázásrói. mint népAmennyiben az elárverezendő ingóságofoglalt
kiegészítéseit
és
a
tenyleges
birtokra
turajzi érdekességekről adnak szamot. A nagyobb 10 órakor Csikr.ikus községházánál tar
lajdonjogának bejegyzése ellenében ellentmon- kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra
cikkelyek sorát H Kovács tíeza közlése le- tom meg.
dással
élni kívánnak, Írásbeli ellentmondásu- kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés
jezi be. mely egy régi székely verses dalgyűj1881. évi LX. t.-cz. 120. § értelmében
Csíkszereda, 1908. ir.árcziiM lió ln. kat hat hónap alatt, vagyis 1908. évi március az
teményből ad szemelvényeket Az apróhl. közleho 20-ik napjatói 1908. szeptember 20-lk nap- ezek javára is elrendeltetik.
mények birka mozaikja után a haromszékmeDr. Márton László, jai] bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújt
Csíkszereda, 1908. évi február bó 26.
gyei osztály újjászervezése tűnik ki, mint az
ii». ítis/.olí::iliirt'i.
sák. mert ezen tueg nem hosszabitliató záros
Molnár Sándor,
egyesületi elet ujabb jelentós mozzanata. A
határidő letelte ntau ellenmondásunk többé
kir. bir. végrehajtó.
csinos füzetet 'J sikerült illusztráció diszíti.
figyelembe
vétetni
nem
lög;
Az .Erdély'-t az E. K. E. tagjai li korona
3.,
hogy
mindazok,
akik
az
1.
és
3.
ászon-Ujfaluban
az
országút
évi tagilij fejében ingyen kapják Minden újon1952—908. ai. szám.
körül irt eseteken kívül az eljárás is
nan belépő tag a (iyilkos-tó vagy a líem-tei
mellett 4 szoba, egy kamra, pontban
az ennek folyamán történt bejegyzések által
sziklaszoros sziues nagy ai|uarel képét kapja
konyha, pinczi*. kocsi-szin, < lóbb nyert nyikanknnyvi jogaikat bármily
díjtalanul.
Csikvármegye közigazgatásánál előistálló (kóből epitve) és sertés- irányban senve vélik, — ide értve azokat és
a tulajdonjog arányának az 1889. léptetés folytán üresedésbe jött egy jáól eladó. — Értekezni lehet a akik
XXXVIII, törvénycikk Ki. §-a alapján történt rási es egy központi dijnoki állásra
belyszinén V e r e s s A n d r á s s a l . bejegyzését sérelmesnek találják — e tekin- ezennel pályázatot hirdetek.
tetben felszólalásuk at tartalmazó kérvényüket
A „Hermea" Magyar Általánoi Váltóüli it RésaA járási dijnoknak évi 808 koa telekk'iinvi hatósághoz hat hónap aluit.
vénytáraaaág, Budapest, h9ti jelentése n töasdevagyis 1908. evi március hó 20 Ik napjatói rona es a központi dijnoknak évi 880
forgalomrót éa a pensplaoról
1908 évi sieptember 20 ik napjaig bezárólag korona.
Budapest, 11108. niiirriiis 12-én.
nyújtják be, inert ezen meg nein hosszabbítFelhívom mindazokat, kik ezen álTabak
és
Deutsch
csíkszeredai
be
nem
ható záros határidő elmulta utan a/, említett
Az iizletellenség ismét uralja a budapesti
lások
valamelyikét elnyerni óhajtják,
bejegyzéseket
csak
a
törvény
rendes
utjáu
értéktőzsdét és az elmúlt hét folyamán a lor jegyzett kereskedőcég csődügyében a csődcalciul lanyhuló irányzat mellett igen sziik választmány határozata alapján közhírré és esak nz időközben nyilvánkönyvi jogokat hogy az 1883. évi I. t.-cz. 19. ós 33.
korlátok közt mozog. A külföldi értéktőzsdék tesszem, hogy a csődleltár 37-től 653. szerzett harmadik személyek jogainak sérelme §-uihiiii előirt képzettségüket s eddigi
nelkiil lámadhatják meg.
szolgálatukat igazoló okmányokkal fellanyhasága, valamint a neme-országi pénzviKgyuttal figyelmeztetnek azok a felek, szerelt, sajátkezüleg irt kérvényeiket
szonyok ujabb megszülése kedvezőtlen hatást sorszáma alatt felvett, összesen 4518 korona
25
fillér
értékű
rövidés
röfösáruk,
akik a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak u vármegye főispánjához czimezve, az
gyakorol a budapesti értéktőzsdére. A tőzsde
érdeklődését csuk a magyar jelzálogliitelhank bolti berendezések, árusátor készletek, at. lio.iv a mennyiben azokhoz egyszersmind 1908. évi április hó 5-éig bezárólag
e héten tartott iga/íalósági ülése tudta felkel- szóbeli nyilvános birói árverés utján, ki- egyszerű másolatokat is osztottak, vagy ilyeteni. melyben nevezett intézet ezidei osztalé- küldött végrehajtó közbejöttével, egy tö neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a alulírott alispánnál nyújtsák be, mert a
később beérkező kérvények nem fogkát lő (rankhan állapította meg. a inult évi megben, esetleg külön leltári télelek alatt telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
27 frankkal szemben. Hír szerint a nevezett
nak
figyelembe vétetni
A
királyi
törvényszék,
mint
telekkönyvi
intézet a mult évben a rossz pénzviszonyok is eladatnak.
hatóság.
A pályázat mikénti benyújtására a
következtéién ért veszteségek a mérlegekben
Az árverés határideje 1908. évi ápriCsíkszereda, 1908 február 14.
125000—1902. Bm. számú rendelettel
teljesen leírattak. Érdekes, hogy az intézet lis 4-én d. e. 9 óra, a Tabak és Deutsch
Jurkovics,
kiadott vármegyei ügyviteli szabályzat
mérlegének publikálása után a részvényekben cég üzlethelyiségében.
2—3
királyi törvényszéki biró. 4. és 5. §-»iban foglaltak az irányadók.
nagvaiérvü kereslet mutatkozott és a részvéKikiáltási ár a beszerzési ár, azonban
nyek íirfolyama 437 koronáig emelkedett, ami
Csíkszereda, 1908. márczius 2.
magyarázatát némileg a nagyszabású contre- az áruk a fenti összegen aluli árban is 214 -908. mj. szám.
inine engagementok hefedezésében leli. Utóbb eladatnak.
Fejér Sándor,
ezen részvények árfolyama a tőzsde hangnlata
2-3
A vételár készpénzben, azonnal alulalispán.
és a nagymérvű kinálat folytán 426 koronára irt tömeggondnok kezéhez kifizetendő, az
csökkent.
áruk pedig legkésőbb 1908. április 15-ig
Közhírré teszem, hogy Csikvármegye
A pénzviszonyok alakulása következtében a j.iradékpiacz is árfolyam-csökkenést elszállitandók; az árverés határnapjától magántulajdonát képező Bojtorjános,
A szépvizi olvasókör a felügyelői
mutat és a 4%-n-t magyar korona járadék ár- azonban a csődtömeg semmi felelősség- Tiirlmvus, I. Kisbákkós, Magyurósvölgy,
gel nem tartozik.
Kisimigvnrós. Nngymugyarós, Vámkiit, állasra az alábbiak szerint pályázatot
folyamn 'V/o-kal hanyatlóit.
Az elárverezendő áruk és készletek Füstölőkért, Harugos, Kisliavas, Czibles, hirdet. Pályázbutik minden fedhetetlen
Nagyobb érdeklődés tárgyát képezték a
Pannónia viszontbiztosító részvények, melyek- az árverési határnapig a tömeggondnok Fejérh;ivus, Yereskö. Koniarnik, Kopár- életű nős egyén.
nek árfolyama az elmúlt hét folynmán 50 ko- közbejöttével az irodai órák alatt megte- heg), Tölgyessarok. Nagysarok, CzirjákA felügyelő jövedelmét képezik:
ronával emelkedett, miután az osztalék az kinthetők. Az áruk minőségéért a tömeget sarok, Veresmarf, Czibles ilj-rét, Kikö1. Bor és italok utan megállapított
előző évivel szemben 30 koronával magasabb semmi felelősség nem terheli.
lök. Kisrét, Pojáuai fűrészek és kaszá- kiszolgálási dij.
összegben állapíttatott meg.
2. Bankettek, bálok és minden
Egyebekben az 1881. évi LX. tör lók, Tóblus.-irok. Balázssarok, HegyesA hét nevezetesebb árfolyam változásai vénycikknek az ingó árverésre vonatkozó lmvas, Csiszérsurok, II. Kishükkös, Kö- más alkalmakkal kiszolgált ételek utáni
a következők voltak :
szörükópiuak-huvas, Tyukos-havas. Pó- jövedelem.
határozatai nyernek alkalmazást.
mArc. 5. márc. 12.
3. Az olvasókör tulajdonát képezd
Csíkszereda, 1908. március 16-án. dics, Köszürükópataki 3 kert. Tölgyesi
4''„ magyar korona járadék —
9445
94-—
mészégetési jog és mésztelep nevű billiárdnak 50 százalékos jövedelme.
Mtigvar hitel részvény
77475
77l'50
Dr.
Nagy
Domokos,
kuszáló- és legelöbirtokok, illetve jogok
Pauiionia viszontbiztosító r. — 2325'—
2380'—
4. Tekepályának egész jövedelme.
tömeggondnok.
1908. évi április hó 2-án délelőtt 8
Magyar jeliáloehltclbank r. —
43225
42575
&. Kártya-játék után megállapított
Knnmmiranyl vasmű részvény
541*75
'54025
órakor (lyergytölgyesen u gazdatiszti dijak.
t-l-ó inugvar ált. Iilit. részvény 10,625— 10,600 —
irodában megtartandó nyilvános szóbeli
6. Fa általány 60 korona.
7. Veteménynek egy darab föld.
Alattirt állami iskola gondnokit és zárt Írásbeli versenytárgyalás alkalmával
Ibgiiuk
uz
1908.
evre
haszon8. Szabad lakás a kör helyiségében.
ezennel közhírré teszi, hogy n csikmeim
Ezzel szemben köteles felügyelő a'
súgi isk-jla tulajdonát képező lol hold bérbe adatni.
(E rovatban kOzIfittekért nem felelős a saerkesxtn.) kaszáló s legelő területet az 1908. év
A feltételek szerinti kikiáltási ár hírlapokat gondozni, a kör helyiségét
nyarára haszonbérbe adja nyílt árveré 10—10 százaléka az árverező bizott- es bútorait tisztán tartani, fűteni és
Xyilotkoxnt.
A .Székelység' 1907. évi 44-ik és a seu a legtöhhet ígérőnek. — Az árve- ság kezébe uz árverés megkezdése előtt világítani.
Megjegyeztetik, hogy az összes he*
.Csiki Lapok* 46-ik számában Búzás János rés Csikmenaság községházánál 1908. bánatpénz fejében leteendő.
kántor-tanitó úrhoz intézet azon kijelentésemet, április hó 2-án délelőtt 8 órakor fog meg
Utóajánlatok nein fogadtatnak el. lyiségek — a teke-pálya is — Benoidhogy én kritikáu aluli embernek tartom stb. tartatni, 310 koroun kikiáltási áron
Az árverési általános és részletes gázvilágitásra vannak berendezve, mely
Árverezni szándékozók kötelesek
ezennel visszavonom és neki elégtételt szolfeltételeket a gyergyótölgyesi gazda- világításnak lángja óránkint 2 fillérbe
a kikiáltási ár 10 százalékát, vagyis 31
gáltatok.
tiszti irodában a hivatalos órák alatt kerül.
korona bánatpénzt az árverés tnegkez
Bővebb felvilágosítást Zakariás I.
Csiktaplocza, 1058. március 16.
bárki betekintheti.
dése előtt letenni. Egyéb teltételek saAntal ur ad, kihez a pályázatok is folyó
Simon Ede.
Csikvármegye magánjavainak igaz- évi április hó 15-éig benyújtandók.
ját lakásomon bármely időben meggatósága.
tudhatók.
A választmány megbízásából:
Szerkesztői üzenet
Csíkszereda, 1908. márczius 3.
Csikmenaság, 1908. márczius 2.

Pályázati hirdetmény.

K

Pályázati hirdetmény.

KOZGAZDASAG.

Csődtömeg eladási hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Pályázat.

Hirdetmény.

NYILTTER.

Cs. V. Tudósítása későn érkezett Jövő
ben közöljük.

Csedó Gábor,

2 3

ai állami Iskola gondnoka. 2—2

Dr. Csiky József,
igazgató.

Zakariás IC Antal.
Zakariás I. AntaL
2
Teutsch Frigyes.
2

C S Í K I

Márccias 18.
2l(i—908. mj. szám.

Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy Csikvármegye magántulajdonát képező, Csikbzentmárton község közigazgatási határában fekvö „Öolyooitár" és „Keresztes" havasnak s illetve erdőségnek nz
Üzemterv és fennálló rendelkezések
szerint legeltethető ós kaszálható, öszszesen mintegy 1400 kut. holilut kitevő
területe 2753 korona kikiáltási áron;
továbbá folytatólagosan a .Baskaliavas"
pusztája, körülbelül S(,7f> k. hold ki
terjedéssel 400 korona kikiáltási árou
folyó 1908. évi márczius hó 26-án délelőtt 9 órakor a megyei magánjavak
igazgatósága irodájában (Csíkszereda,
vármegyeház) tartandó nyilvános szóbeli
és zárt írásbeli versenytárgyaláson —
árverésen — folyó 1908. év tart»
mára haszonbérbe fog adutní.
A kikiáltási ár 10—10 százaléka
az árverező bizottság kezébe az árverés megkezdése előtt bánatpénz fejében leteendő.
Utóajánlatok nem fogudtatnak el.
Részletes árverési feltételek a hivatalos órák alatt a megyei magánjavak igazgatósága irodájában betekinthetők.
Csikvármegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszereda, 1908. márczius 3.

A „TRIFOLEUM" HAJPETROLE

FRISS SZÉKELY CSEME6E-TURÓT

elejét vessi a fejbor m e g b e t e g e d é s é n e k

—«>
kg.-ját K. 110
I. túrót
„
„ 1—
II. túrót
„
. 0 96
árban szállit bárhova hüilöiiökheii vagy
hólyagokban, frankó. Nagyobb vételek
nél árengedmény — Megrendelhető

> jpy HH'pikadHlyozxti a Imi kiliullásái s inepvéti \ ni'iiu'SHk a külső káros be hut ások tói, de
mi'L'ukmlálvozza a lmj kihullását mép akkor is.
ha sulvo* Ik'IsŐ heti-^sé^hen sínylődünk. - A
.Trifo eum" « lmunk u^yszólván tMpláléka s
i_v n liaui k vi-lo való ri'inlsz»Ti.f< ápolá-tu által
a h-1 solinsi'iu koţmszoilik és csuk a h'irkésnhh
«'»n-p'.é«l»"ri <»s/.iil
Használatú n l«»^opysz<riilih : i'stoiikiiil loíokvés előtt a lolrá/ott íolva«lókkiiI nioyn.-dvo-iti-tt spotigyu vniry ^vapju-ilnrehl'iil n I.T«rl lirkcnilk: uéliánv uu|>i hnsználat
ut.1 u in. -s/ünik a haihiiIlás és kor|<ukép/.«'u|és
llöl^yi-kn K, a >u'i<l" lias/.tiHÍai i ii' Ikiilözlii-tl.-n

Berkó turónagyraktárában Élőpatakon.

Egy üveg ái a 2 korona.
árom üveg ára 5 korooa.

Hirdetés.

Van szerencsém a t. helybeli és
vidéki közönség I). tudomására hozni,
hogy a madefalvi vasúti állomással szem
ben levó Jellinek és Sclllesinger féle
fn rak tárba n nagyobb mennyiségi! korlátés használt fedeldeszka eludó.
Értekezhetni ugyanolt.
Madéfnlva, 190S. márczius 12.
Tisztelettel:

F u c h s Adolf,

2—3

Fekete Vilmos i ' S ; Csümdálian.
Köhögés, rekedtség es hurut ellen legjobb a

Réthy-féle pemetefű cukorka.

Vásárlásnál azonban vigyauunk és határozottan Rathy-felet kérjünk, mivel sok haszontalan utanzata van.
Eyy dobox 60 fillér.

Csak Rethy-félér fogadjunk el.

r«ktárk< *i Ili.

Üstetem folyo évi oktober bó l-iol
Kapu-utca 48. B*. alatt nyílik meg

SZÜCSMÜHELYT

nyitottam, liol ki/.áról ip saját késsitracnyü mi ml--iiiH-tuü nöi gallérok
(l'Oiik) karmantyúk tniuiiok). szőrme,
krimmer és szövet stipkák a IIÍTUUIM»

n y i t o t t a m , hol elvállalom
minden e szakmatia
munkák
gyors cs olcst) elkészítését — A
nagyei'demii közönség hazafias pártfogasat kel ve, vagyok tisztelettel :

l-töl kezdödöleg a pénzpiacz javultával
kisebb kölcsönöknél l'i százalékkal, nagyobb kölcsönöknél 2 százalékkal kamatlábát leszállította.::

«liViii uiiin U lr-olc<.jlil> árak mollrtt
kn|>liat«.k
l'i:y « íövárosliun. ini II t a k í'ilföl.lí'ií >z<-r /, u 1 ap •</,' .1 lat nini c térrn
nhlnin i kcll'-iiirs li-'lvZ' tln1 juttatnak,
liojjy u h'^iif-szrMi íu<*im> i/.li'Srkiii'k
u It'^poir«isaliliau1és li'^mi^yolili n»c<rrléiC'léstv iiifţir< n<li'Iús uhui i'lop't
tudok ti-iini.
A írni riiilil'-llrkni kivül készítek
H ll^'IIJIll'll lli Víit II t a II I lt i 11 ll <' 111 M'lllí I

ANTALdYULA
12

SZHUA- KS CZIMFKSTO.

05

sEonne, nöi es gye: mek-kabátokat,
Akarok cs paletokat, <'vry-/< v.il

IBIIBIH151I31H15H31B15IIBIB151IBIH151IB1B151I5I
2—908. kbirt. szám.

Faeladási hirdetmény.

A csikdánfalvi közbirtokosság nevében közhírré tétetik, hogy a tulajdonát képezó Csikmadaras II. hátárrész
„Bükkhavas" erdörészbeti törzsenkénti
becslés utján 5490 köbméternek talált
fenyő haszoufa eladása czéljából folyó
évi március hó 21-én délelőtt 11 ómkor Csikdánfalva községházánál nyilvános szó- és zárt Írásbeli versenytágyalás fog tartatui.
Az erdórész a damukvölgyi ut mellett fekszik mÍDdeu nagyobb belektetetés nélklll kihasználható.
Kikiáltási ár 36244 korona azaz:
hnriniuczhatezer kétszáznegy vennégy korona.
Árverezni kívánók kötelesek az
árverés megkezdése előtt a kikiáltási
10 százalékát bánatpénz gyanánt letenni készpénzben vagy ovadékképes
értékpapírokban.
A fatömeg becsáron alul eladatui
nein fog.
A szóbeli árverés megkezdése előtt
zárt írásbeli ajánlatok is beadhatók.
Árverezni kívánók erről azzal értesíttetnek, hogy a részletes árverési
és szerződési feltételeket és a becslési
kimutatást megtekinthetik Csikdánfalvn
községházánál.
Csikdánfalva, 1908. február 19.

Antal Dénes.
Itirl. jepyzti.

3—3

I

KÖVÉR GYÖRGY
géplakatos Csíkszeredában.

MOTORVEVÖK FIGYELMÉBE!
HERKULES-MOTORVALLALAT
Budapest V., Vácri-ut 30.
Ajánlja upy i-svplési, mint liililuinu/elini- kitűnően idkiihiius. b*e«-gy>zi-riil>l> beiiy.mhjkoiihiliiljuit. inelyek V. kel-.. Yúrzi-ut íill. szám uliitli
gyárban Winiiikoi' ü z«-in In-n m e g t e k i n t h e t ő k .

Teljes jótállás
kifogástalan
:::&zemért:::

Antal 6ergely.
hírt. eltiök.

Tájékoztatás.

Aki a Kákóczy-ulczai .122. szánni
Dávid János féle ház megvételére haj
landó. az csak felére alkudjék, mert az
én részem nem eladó.
Dávid János.

s/.ik múl 10/ t ii rt <»zú üss/os r/.ikk"k«'t
|(>-^^v<ir»a!ií>iiii ponios kiszolgálás é<
N'^roi.'súlfli iiri'k iiicllcit
iy w .iiité , elvállalok bebelelé-

Üzlet áthelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű
közönség becses tudomására hozni,
hogy üzletemet a Kossuth Lajos
utca 382. házszám alá (saját ház)
helyeztem át, (Trohán József vegyeskereskedése melleit).
Ahol a mai modern kornak
megfelelő berendezett gépműhelyt
nyitottam.
A mélyen lisztéit közönség szíves pártfogását kérem továbbra is.
Kiváló tisztelettel

Üzemzavarok kizarva! Bámulatosan egyszerű
szerkezeti Rendkívül csekely benzinfogyasztás.
13— 14-éves flu Is kezelheti t
Árjegyzék ingyen! Olcsó arak résiletDzettsrel
Kvtsziiz

darab elismerő levél n llagynrorszá
gen ii/.eiiibeu li-vii mntui-okl'úl!

5

MOTOR- ÉS GEPGYARA *

\ áro^i raktár;
(•vár és iroda :
V, Lípót-kornt 18. BUPAPEST VI.,flleg-Mcu 19.
Ajánlja u^y cséplőgép, mint inulouiii/cniro loj;i'fíysr.rrillib ln-uziuinotorjtiit, l>»'tiziulokomol>illjail, valiiiiiint sziv<)-<;á/iii«jlorj«:t, nirlvok V Lipót-körur !8. hármikor ü/.nnlu-n iiio-teklnthotnk.

Leosor 26. s<?ám Blatt ideiglenesen

SZOBA- ÉS CZIMFESTÖ
ÉS MÁZOLÓ ÜZLETET

Az Agrár Takarékpénztár CsíkszeredaifiókintézeteI908. márczius

KALMÁR IS EM6EL

Vun szr roncsén a t. köz'njsn'.^ I»,
tudomására lio/.ui, ln>j:y Brassóban,

Csikszereilábaii i Apáti uteza 2 0 1 . sz.
Dávid I'eter ezipesz mester házában)

i^az^utu.

35

K:iph;itó ii/. »yeilüii f IuIus11ónI:

Vg é talie tsi ss zzvteieirlleeenkt teeesl enmaé rgtyeCéssíritlkeesnmzi e,ür e imkl aiöszzövenársri oén -st

Dr. Csiky József,

2-2

12. szám.

L A P O K

seket. preraezéseket, javításokat és
atalnkitjsoknt.

Nál.nii vá '.rolt szötmráruk díjHrcsrs pári íu^ú-ál kérvr. vagyok
kiváló tisy.U'lrltol

mentesen tisstiitatoak.

Weiszfeiler Sándor,

30-62

pipi-iv—zűrs.

Vidéki megrendeiese* a leggyorsabban leesnek esskóeolve.

o o o o o o o o o o o J<

--Teljes jótállás - kitünó csóplésórt!

K/O. U motorok «-y.-nli'i.^ járásunk és hámulntos
opys/iTit s/rrki'Z<»iük folvtán hárini'ly loe'iáratliinahl» i'nil»er által is :>/.onnalkönnyn ki-zi'lhotök.
Arjegysék ingyen. Olcsó árak réssletflaetési e

Kétszáz korona a modern
technika legújabb remeke

A tyláNON IRÓ6ÉP
Kiiloniis előnyei: Bárki tanulas
nélkül rögtSn ir. Azonnal és állandóan lathato Iras. Legegyszerűbb szerkezet. Aczelbetük.
Másol és sokszorosít. Bármely
draga írógéppel egyenrangú.
— Egyévi jótállás.
=

Szabadalmazott ipar!!
Iluda|ii-.st. VII., t'si'iigery-ute/.ii '24.
Megr ndelhetö:

I.apank kiadohivatalăban

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0!0 : 0 0
0
ÉRTESITES.
Vilii szerencsém a iiafryérdemll közönség becses Hlyeimét felltiviii. 0
miszerint a Rakóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő
0
NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN
minden e szakmáim vágó munkák elkészítését a legnagyobb készség- 0
nél vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elké- 0
szítem. Raktáron tarlók a mai kornak megfelelő, mindenféle nagyságú
0
RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT
J — l l — L — — — — — •

E9
0
59
53
0
0
0

0
0
0

azért, liogy ilt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó i —
árban, mint bármely nagyobb városban. Továbbá ludutoin még a 0
melyen tisztelt közönseggel azt is, liogy állandóan raktáron tart.ik

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT.
Végill a nagyérdemű köziinseg szíves figyelmét felhívom azon körülmenyre, liogy a kocsik. Miliiinint minden e szakba vágó munkák
javítását clva'laloni. — Magamat a nagyi rdeinü közönség jóinduli'iu pártfogásába ajaiiiVa maradtam kiváló tisztelettel:

Bájer Ferencz, nyerges ós kárpitos. Csíkszeredában.

0 0 0 0 0 E3

K l l O n C n l n f i n é e U én IrgiMMKnMiibb ««llárd-Asiu

P«i

0
0

0

0

0, 0 0 0 0 0 0
njiiiil IIICMI Ariin a

PORTLANP-CEMENT-tíyAR BRASSÓBAN.
Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében.
Nyomatni- Mxvnhnd» ilAaapr kAnvTnTomiiAiAhiin (VihiiitHrMliihRn 1(108

