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ÜGYVÉD.

fektetve nagy pártot hozna létre, erre utainak. Az ut egyes részei sziklákba vájva minek oka'a nálunk mutatkozó takarmánybőés mintegy öt kilométernyi hosszúságban szik- ség, mert ez évben szénában nem fogunk szűazonban fizikai idő alig vnn.
kölködni. Hogy az árak milyen alacsonyok
Csíkszereda, 1909. julius 12.
Elvitathatatlan lény az is, hogy a ki- lák alatt log elvonulni.
A kir. tanfelügyelő bejelentette, hogy Imets voltak, mutatja azon körülmény, hogy egy 635
A régi kormány uj kinevezéssel be- rálynak legutóbb elfoglalt álláspontjával a János
állami felsőnépiskolái, kilós bikát mindössze 240 koronáért vettek
mutatkozott a képviselőháznak. Ezzel a halvanhetes pártok solidarisak. S ha most Vértes gyergyó-alfalvi
Lajos ditrói állami és Fodor János ineg. A kirakodó vásár nagyon gyenge volt.
végleges
és
teljesen
megnyugtató
megválság ideiglenes rendezésének utolsó
oldás nem is sikerült, e pártok magatar- gyergyó-szeutmiklósi községi polgári iskolai
— Halálozás. A felcsiki járás főszolgabíróakkordjai is lezárultak.
igazgatók 600 - 600 korona igazgatói pótlék- ját, Becze Imrét és családját súlyos csapás érte.
Parlamentáris szempontból teljes meg- tása és erkölcsi súlya elegendő garanciát ban részesültek.
Alig 10 hónapos fiacskájuk, a kis Antal Tamás
nyugvással nem fogadhatjuk a rendezés- nynjt arra, hogy aini most nem sikerült,
A vallás- és közoktatásügyi miniszter a f. hó 11-én délben 12 órakor szebb hazába
nek ezt a formáját. A magyar politika sikerülni fog szeptemberben. Ez pedig
nagy kérdései függőben maradtak; ott nem kis munkát okoz. Mert züllöttek a ditrói X. és XI. laniló állás szervezéséhez bele- költözött. Temetése f. hó 12-én délután 3 órakor
függ feleltük Damokles kardja, hogy bár- politikai viszonyok nálunk ép ugy, mint egyezését adta és a 900- 900 korona állam- volt általános részvét mellett. A mélyen sújtott
Ausztriában, hol még ideiglenes megoldás segélyt 1910. évi január hó 1-tül kilátásba he- szülők találjanak enyhülést megmaradt gyermikor lecsaphasson rájuk.
és véglegesre semmi kilátás. A két lyezte.
meikben.
Ha még az ország biztos volna abban, sittes
pedig annyira harmóniában van
A közigazgatási bizottság Csikpálfalva közhogy az őszre halasztott válság megol- állam
— Királyi vendég Borszéken. Mint értehogy külön nem választhatók. séget kötelezte arra, hogy a meglevő tanítói sülünk
dása idején a függetlenségi párt által ha- egymással,
Erzsébet román királyné a nyarat Borezért nagy baj, hogy mi sohasem állás mellé egy tanítónői állásról is gondos- székfürdön
tározatba foglalt többségi elv érvényesí- Éppen
tölti. Utazásáról a kabinetiroda részvesszük
figyelembe
szomszédunk
politikai
kodjék.
tése a király részéről nem fog elmaradni, szituációit, mert mindkettőt a király tartleteket ínég nem adott ki.
Tárgyaltalotl
a
vallásés
közoktatásügyi
akkor legalább a politikai élet irányát ván kezében, a politika irányelveiben
— Kinevezés. Gróf Majláth O. Károly erminiszternek Rusz Nicodem vaslábí gör. kath.
eleve megállapithatnók. — Erre azonban egyöntetűséget kíván és követel.
délyi püspök Körösy Géza gyimesfelsőloki plétanító
fegyelmi
ügyében
kelt
leirata,
melynek
— valljuk meg őszintén — a legkevesebb
bánost Verespatakra kinevezte, helyébe pedig
A válság elodázásának csupán egy következtében a bizottság a tanítás megvizs- Anda Gézát tette; Fülöp János csíkszeredai
remény sem lehet, mert hisz ami eddig
gálására
egy
három
tagu
bizottságot
küldött
mm volt lehetséges és ma sem lehet, előnye lehel. És ezt ki kell használni. Ha
segédlelkészt offenbányai plébánossá, Csomornem fog sikerülni ősszel sem. Ebben bi- azt a kevés időt, mely a végleges meg- ki, melynek elnöke Szász Lajos megyei főjegyző, táni Ignáczot csatószegi és Fodor Nándort ráoldásig rendelkezésünkre áll, kellőképpen tagjai pedig dr Veress Sándor tiszti főorvos kosi segédlelkészszé nevezte ki, András József
zonyosok lehetünk.
és Zakariás Lukács a gyergyószentmiklósi járás
Ha a képviselőház szombati ülésének kihasználjuk, a polilikai életben valamelyes lüszolgabirája. A bizottság az eredményről segédlelkészt pedig Rákosról Csíkszeredára heképét nézzük, látni fogjuk, hogy a volt egyöntetűséget hozunk létre, mely a lehe- folyó évi november hó l-ig jelentést tenni lyezte át.
koalíció mindenik pártja forrong, elége- tetlent a lehetségestől elválasztja, helyes tartozik.
— Lelki gyakorlatok Csiksomlyón. A padetlenkedik. Az egyetértés látszólagos. és tapintatos lesz, akkor a végleges renidei lelki gyakorlata e hó 5—9. napjain
Még szerencse, hogy a Wekerle-kabinet dezés nem fog megrázkódtatásokkal járni. A kir. ligyész havi jelentését a bizottság pok
Az a sok királyi kihallgatás, mely a egyhangúlag tudomásul vette. Bejelentette, volt. Lelki vezetőjük P. Alaker István Jézustagjai elsőrangú erőkből állanak, kik felatya volt. A szentgyakorlaton 59-en
tétlen tekintélyt tartanak minden párt és legutóbbi időben történt, bizonyosan ki- hogy a fogházvizsgáló bizottság Fejér Sándor társasági
vettek
részt,
akik közül 35-en csikmegyeik
alispán
elnöklete
alatt
folyó
hó
8-án
a
fogházak
párttöredék elölt. Elvégre hivatalnok-kabi- jelölte az utat, melyen haladni kell a megA tanítók szentgyakorlatai e hó 13-án
netnek nem mondható. Parlamenti és po- oldás felé. Ily értelmű megbízást a kor- állapotát megvizsgálta és semmiféle kifogása voltak.
P. Alaker István vezetése mellett és
litikai felelősséggel tartoznak az országnak. mány okvetlenül kapott. A mostan ujjó- nem volt. A fogház kibővítése és modern be- kezdődnek
17-én fejeződnék be.
rendezése
tárgyúbán
bejelenti,
hogy
ezek
meglag
bemutatkozott
kormánytól
tehát
várA bemutatkozás a szokott formaságok
— Két gyűlés Csiksomlyón. E hó 9-én
szerint történt. A függetlenségi párt ne- nunk kell, hogy a megoldást szeptem- valósítása a legközelebbi jövőben várható.
A törvényhatósági főállatorvos jelentése sze- két nevezetes gyűlés volt Csiksomlyón, amelyek
vében Bakonyi Samu, az alkotmány párt berre nyélbeiiti.
rint az állategészségügyi állapot elég kedvező egyikét Szabó György nagyernyei alesperesI)r lilllies
Gynlu
nevében Széli Kálmán, a néppárt nevében
nek mondható. A főállatorvos előterjesztése plebános, az .Alkohol ellenes szözetség. elnöke
Molnár János, a nemzetiségied nevében
alapján Csikszeiitdomokos, Kászonaltiz, Szár- liivta össze, másikát a Kath. Népszövetség
Mihályi Tivadar beszélt. E beszédeket
A közigazgatási bizottság ülése.
hegy és Oyergyóalfalu községek közvágóhíd vezetői. Az első gyűlésen a szentgyakorlaton
pedig Justli Gyula elnök jóvoltából egy
Folyó liú 12-én türlotta a vármegye közrésztveti papság nagyrésze jelent meg s egyolyan koncert kísérte, mely beillett voin.i igazgatási bi/otlsjga Fejér Sindor alispán el- építésére köteleztettek.
két érdeklődő világi.
Indítvány nem tétetett.
iiK.cskazeuének is.
nöklete alatt rendes havi Illését. Az ülésen
Ezen a gyűlésen az összehívó elnök nagy
Az ülés végén elnöklő Fejér Sándor alisJustli Gyula a szombati illésen ismé- általánosabb érdekű U^y nc;:i került tárgyapán örömének adott kifejezési azon kitünte- szakavatottsággal ismertette az alkohol káros
telten levizsgázott. Nem elég, hogy mint lás alá.
házelnök púrlot csinált a pártban, szétAi árvaszéki elni'ik és kir. pénzűgyigazgató tésért, mely a bizoltság egyik érdemes tagját, hatását az ember testszervezetére s lelki élehúzást és egyi. netlenkedést idézett elé, havi jelentéseit a bizollság egyhangúlag tmlo- Takó János dilrj plébánost főesperessé történt tére. Sorra megcáfolta azok állításait, akik vétovábbá a válság folyamata alalt paktált misul velle.
kinevezése alkalmából érte. A bizottság a jelen- delmükbe veszik az alkoholt és gyógyító stb.
a nemzetiségiekkel, hanem elnöki funkA tiszti löorvos jelentése szerint a köz- levő Takó Jánost lelkesen megéljenezte. Ezzel erőt tulajdonítanak neki. Határozati javaslatációival képes felzavarni a pártoknak lát- egészségügyi állapot kedvezőtlen, mert a vár- az ülés véget ért.
ban indítványozva, mondják ki, hogy minden
»• «.
szólagos nyugalmát is. A parlamentariz- megye területén egyes betegségek járványszeegyházközségben fiókegyesOleteket alapítsanak,
mus elveivel abszolúte nincs tisztában. rüleg léptek lel, melyek napról-napra szedik
hogy ezáltal felkeltsék minél szélesebb körben
KÜLÖN FELÜK.
Képviselőházi elnöknek nem szabad bele- áldozataikat. A járványok tovább terjedése ellen
az érdeklődést a társadalomra nehezedő ezen
dobni magát a pártpolitikai mozgalmakba, az óvintézkedések megtétettek.
— Áthelyezés. A király Jurkovics Olhmár súlyos baj iránt; felveszik a küzdelmet az ivási
kir. törvényszéki bírónak eddigi minőségében kényszer és szokások ellen. Dr Kászonyi Alajos
legkevésbbé pedig olyan vezetőszerepet
Tárgyalás alá került Orbán János gyógyvindikálni magának, mely személyes har- szerész, csíkszeredai lakós kérése, melyben a az újvidéki kir. törvényszékhez saját kérelmére radikálisabb módot ajánl s azt kéri kimondani,
leendő áthelyezését megengedte. A távozó tárcot provokál a kabinet tagjaival szentben,
bizottság azon előbbi határozatát, sadalmunknak köztiszteletben és közszeretetben hngy a teljes siker érdekében száműzzék valakikkel éppen a parlamentarizmus elveinél közigazgatási
mely Orbán János gyógyszerészt gyógyszer- álló tagja volt, kinek távozása felett csak saj- mennyien az alkoholt asztalukról. Jakab Lajos
fogva eo ipso solidaris. Ez az oka, hogy a tárának
alesperes csak az állam hathatós támogatása
áthelyezésére folyó évi augusztus hó nálkozunknak adhatunk kifejezést.
pártok becsülését és népszerűségét elvesz- l-ig kötelezte,
— Kitüntetés. Deák Ignáczot az erdélyi által hiszi a sikert elérhetőnek. Bálint György
hatályon kivül helyezni és a
tette. Logikusan csak ugy cselekszik, ha
közbejött elháríthatatlan akadályok miatt a je- róm. kath. státus ny. uradalmi intéző főtisztjét tanár beszéde után az összegyűltek a Szabó
állásáról lemond.
lenlegi állapotot tenntartani kérte. Egy város- a király a gazdasági téren szerzett érdemei el- György indítványát teszik a magukévá.
A szombati ünnepélyes bemutatkozás ban több gyógyszertár fennállása esetében ismeréseül koronás arany érdemkereszttel tünA Kath. Népszövetség gyűlésére a központmegzavarása meglehetősen forrongásba ugyanis a törvény szerint a gyógyszertárak a tette ki. Az érdemkeresztet Csathó Gábor alis- ból megjelent dr Ernszt Sándor és Zboray
hozta a pártokat. Sőt a Vlád Aurél indít- forgalmasabb helyeken, de egymástól lehető- pán f. hó 11-én ünnepélyesen adla át Radnó- Miklós országgyűlési képviselők, Görcsöni Déványánál oly össze-visszaságot mutatott leg elszórtan helyezendök el, mi okból a köz- ton Deák Ignácznak.
nes iró és Haller István főtitkár. A papságon
a képviselőház, hogy abból kétségtelenül igazgatási bizottság Orbán János gyógyszer— Esküvő. Dr. Balló István kir. tanfelügyelő kivül jelen volt: dr Nagy Béni, Orbán János
megállapítható, mi szerint parlamenti több- tárának más utvonalat jelölt ki. E határozat- Pászton folyó évi julius hó 20-án tartja eskü- Szabó István, Szlávik Ferenc, Zsögön Zoltán
ség a holdban van. A függetlenségi párt nak azonban Orbán János a kitűzött határ- vőjét Láng Lajos áll. polg. iskolai igazgató és és Ambrus Ferenc. A gyűlést Zboray Miklós
bomlik. Két nagy csoportból áll, melyek időben nem tudván eleget tenni, a közigazga- neje Mosolygó Juliánná leányával, Irénkével. nyitotta ineg, őutána Haller István ismertette
egyikének élén Justh Gyula, másikának tási bizottság egyhangúlag elfogadta dr Veress
— Országos vá3ár. A szokásos Margit napi a népszövetség céljait, fontosságát és az egyeélén pedig gróf Apponyi Albert áH. E Sándor megyei tiszti főorvos, előadónak azon országos
vásár f. hó 10—13 napjain tartatott sülés szükségét. Emszt Sándor hosszabb bekét nagy csoporton belül élesebb distink- javaslatát, mely a gyógvszertár áthelyezésére meg városunkban.
három első napon meg- széd kíséretében indítványozza, hogy szept.
cióval más árnyalatokat is lehet megkü- 1910. évi október hó l-ig további haladékot tartott állatvásárra Aszokatlanul
sok szarvas- első vasárnapját tegyék az egész egyházmelönböztetni. Olyanok mint a gubók, hogy
agitácionális nappá. Zboray Miklós szép
szeptemberre kikelnek-e és mi lesz belő- ad. E határidő lejárta előtt Orbán Jánosnak marha hajtatott fel, mi okból azoknak ára is gyében
buzdított a népszövetség ügyének
lük, azt ma megjósolni bajos lenne. Par- gondoskodni kell a kijelölt útvonalba eső meg- alacsony volt. Magyarázatát abban találjuk beszédben
felhasználására. Görcsöni Dénes rámutat arra,
felelő
helyiségekről.
hogy
a
szomszédos
Udvarhelymegyében
ez
évlamenti többség bizonyosan nem. Egy
A kir. államépitészeti hivatal főnökének ben sem volt elegendő takarmány és igy a me- mily keveset tettek még az erdélyi egyházkülönböző árnyalatokból álló többségi
pártot összetartani képtelenség. Okszerű jelentése szerint a nagyfontosságú gyergyó- gye ismét inség elé néz. Számitásunk szerint megyében a népszövetség érdekében. Nagyobbelőkészítéssel talán oly szerencsés fordu- szentmiklós—békási állami ut közigazgatási be- Udvarhelymegyéből e vásárra mintegy 800— foku tevékenység kifejtését látja szükségesnek.
lat állhatna be, mely egészséges alapokra járása már megtörtént. Információink szerint 1000 drb. szarvasmarhát hajtottak át, mi régen Szabó György köszönetét fejezi ki az előadá-

Bemutatkozás.

az építendő ut egyike lesz a világ legszebb történhetett meg. A kereslet elég élénk volt, sokért. Hosszú Ferenc és Orbán János felszó-
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lisai után az agilációnális nap megtartását el- vendékei a felsőbb leány iskola internátusában fenyő haszonfa, valamint 252.194 m* göm-Szám 429—1909. végrh.
határozták. Mindkét gyűlés tárgyáról jövő szá- nyernek kedvező feltételek mellett elhelyezést. bölyű bükk haszonfa és tűzifa 2.820,000
Árverési hirdetmény.
is amig a nevezett internátus felépül, kor. (kettőmillió nyolezszázhuszezer komunkban részletesebben is be fogunk számolni, Addig
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
szívesen jár közbe a város tanácsa és az is- rona).
LX. L-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
mivel most helyszűke miatt az nem volt le- kola igazgatósága, hogy a növendékek uri háTovábbá a vármegye közönsége tulaj- teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek
hetséges.
—k. zákban helyeztessenek et. Beiratkozni lehel
1908. évi 48188. polg. számú végzése követÜnnepelt főmérnök. Szokolay István szeptember 6-ikáig a felső hereskedelmi is- donát képező .Csobányos-völgyi" erdő- keztében,
dr Szántó Samu csíkszeredai ügyvéd
marosvásárhelyi máv. fömémOk, ki hosszabb kola igazgatójánál, aki bármi tekintetben szol- ségeiben :
által képviselt Budapest-Erzsébetvárosi Bank
ideig működött nálunk mint osztálymérnOk, gál felvilágosítással.
2.
M.
kir.
földmivelésügyi
miniszter
javára 2100 kor. s jár. erejéig
most ünnepelte meg hivatatos működésének
— A „Szultán*4 lítium forrás kltOntetése. urnák 1381—906. számú rendeletével meg- Részvénytársaság
1908. évi május hó 19-én foganatosított kielé25 éves évfordulóját. Ez alkalomból az összes A világ ásványvizei közt folyó nagy verseny- adott engedély alapján a .Keresztesha- gitési
végrehajtás
utján lefoglalt és 3000 koromáv. tisztviselők az ünnepelt tiszteletére ban- ben egy magyar fonás vize mind diadalmabecsült következő ingóságok, u. m.: egy
kelett rendeztek.
sabban nyomul előre. A -Szultán» lítium-forrás vasnak" .Sulca-völgyére" hajló részén nára
drb favágó motor-gép, nyilvávos árverésen el— Jullálls. A csíkszeredai ipartestület folyó ez a kiváló és egészségügyi tekintetben is kel- 393-55 k. holdon megbecsült 41888 m> adatnak.
évi julius hó 18-án, vasárnap Zsögödfürdőn lemes izénél fogva egyaránt jeles víz, mely gömbölyű lucfenyő haszonfa és 24134
Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járása testületi ház-alap javára juliálist rendez. In- többek közt ama nagyszabású ebéden is sze- m* gömbölyű bükk mü- és tűzifa 221.507 bíróság
1909. évi V. 452/1. számú végzése
dulás délután 1 órakor kocsin az ipartestület- repelt, melyet XIII. Alfonz spanyol király adolt kor. (kettőszázhuszonegyezer ötszázhét folytán 2100
korona tőkekövetelés, ennek 1907.
től, melyet taracklövések jeleznek. Lesz több- legutóbbi itt tartózkodásakor a budapesti tiszti- korona).
évi december hó 31-ik napjától járó 6"/o kaféle társasjáték: Kugli-verseny díjazva doboz kaszinóban. Ez a kitüntetés nemcsak a mamatai,
'/•"/o
váltódij és eddig összesen 214
3. M. kir. földmivelésügyi miniszter
szivanal, kötélhúzás, lepényrágás, zsákfutás, gyar, de a külföldi ásvluyvizck közt is szinte
66 fillérben bíróilag már megállapított
világposta, konfetticsata, léghajó felszállás, szép- egyedül a lítium forrást érte. A m. kir. föld- urnák 50665—900. számú rendeletével korona
erejéig, végrehajtást szenvedett lakáség-verseny, orr-verseny, este tűzijáték. Belépti mivelésügyi minisztérium hivatalos átiratban jóváhagyott rendszeres gazdasági üzem- költségek
sán Csiktaplocán leendő megtartására 1909.
dij személycnkint 1 korona. Ez élvezetesnek értesítette a Szultán forrás kutkezelőségét, hogy terv szerint kihasználásra esedékes a .Cso- évi
julius hó 24-tk napjának délutáni 5 órája
Ígérkező mulatságra felhívjuk a közönség fi- vizüket állandó és kitűnő vegyi összetételéért
bányos-völgyére" hajló .Bogársarok" er- határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéLondonban kitüntették.
gyelmét.
dórész 47 25 k. holdon megbecsült 7187 kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg,
— MegdObbeotő öngyilkosság. Egyjórehogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX.
m* gömbölyű lucfenyő haszonfa és 2835 t.-c.
ményü fiatal ember, ki tanulmányait most vé107. és 108. §-ai értelmeiben, készpénzKÖZGAZDASÁG.
ut' gömbölyű mü- és tűzifa 37069 kor. lizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség
gezte és pályáját alig kezdte el, gólyót röpíA
„Hwnes"
Magyar
Általános
Valtófi'
l
et
Reu
tett fejébe. Az eset a milyen megdöbbentő, ép
(harminchétezer hatvankilenc korona).
esetén becsáron alul is el fognak adatni.
oly tragikus is. Részletei a következők: Csergő «MytarsMag, Budapot, heti JelantéM a tíiid>
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
4. M. kir. földmivelésügyi miniszter
Gábor gyergyószentmiklósi közigazgatási gyaforgakmról ei péniplaciról.
urnák 84972—903. számú engedélye alap- mások is le- és felülfoglalta ták és azokra kikornoknak egy kellemetlen lovagias Dgye táButi -pest, 1909. julius 8.
ján mintegy 1996 80 k. holdon összesen elégitési jogot nyertek volna, ezen árverés az
madt, melynek elbírálására egy öt tagu becsüA belpolitikai viszonyok ideiglenes elintézése mintegy 95333 t. m* luc- és jegenyefenyő 1881. évi XL. t.-c. 120. §. értelmében ezek
letbíróság Olt össze. A becsületbíróság f. évi
javára is elrendeltetik.
junius 23-án Gyérgyószentmiklóson hozott ha- nem nagyon kedvező Imtússul volt az értéktőzsde haszonfa valamint 800 t. m* bükk fára
Csíkszereda, 1909. évi julius hó 5-én.
tározatával disqualifikálta Csergő Gábort. — A hangulatára én a vezető értékek árfolyamai — becsült fatömeg 477.000 kor. (négyszázMolnár Sándor,
határozat erkölcsi halált jelentett Csergő Gá- tekintettel arra. Iingv a speculátió iámét várakozó
kir. bír. végrehajtó.
boría. Ugy látszik, hogy semmiképen nem tu- álláspontját foglalta el — néliánv koronával le- hetvenhétezer korona) kikiáltási árban,
dott helyzetébe beletörődni. Ambiciosus, tö- morzsolódtak. Általában a forgalom igen minimalii» folyó évi augusztus*hó 30-án délelőtt Sz. 8903-909. tlkvi.
rekvő, jó pennáju fiatal ember volt, ki az iro- volt és I-111H'/• képest az árfolyamok is csak cse- 9 órakor a megyei magánjavak igazgaÁrverési hirdetmény kivonat
dalommal is foglalkozott. Költeményei révén kély változásokat tüntetnek fel, bár uz alapirány- tóságának irodájában' (Csíkszereda, várA csíkszeredai kir. törvényszék mint leiekismert volt neve. A becsületbíróság határozata zat tartottnak mondható. Az üzlet elő:eréhen ezen megyeház) megtartandó nyilvános árvekönyvi hatóság közhírré teszi, hogy az Agrár
után megfordult városunkban, honnan Sepsi- a héten is a riniamárnnyi vasinii részvények állotszentgyörgyre, majd Brassóba utazott. Nem tak és n különböző csoportok vásárlásaikét igen résen, szó- és zárt írásbeli ajánlatok mel- Takarékpénztár Részvénytársaság vegrahajlatótudott sehol sem megnyugodni, mig végre f. nagy mér.ékben továbbra is folytatták. Ennek lett a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. nak 450 korona tőkekövetelés és jár. iránti
ügyében, a csíkszeredai kir. törhó 9-én délután 2 órakor Brassóban, a Cenk- folyományaképpen n rimamurányi részvények árAz 1—4. alatti erdőrészek fatömege végrehajtási
vényszék területén levő, Csikszeutmihály és
tetőn halántékon lőtte magát. A golyó jobb folyama egészen 594-ig emelkedett és an ennyiben
külön-külön
fog
a
hirdetményben
mega
fentemlitett
csoportok
vásárlásaikat
be
nem
szünSzépviz
községek
határában fekvő, a szépvizi
halántékán ment be és megakadt a koponya
esonlban. Az életveszélyesen sebesültet, ki még tetik, ezen részvények árfolyamának rohamos emel- jelölt sorrendben árverés alá bocsáttatni, 1728. számú tjkvben A t 1. rdsz. 3113/4. brsz.
egy közeli házig támolygott, a mentők beszál- kedése továbbra is várható, annál is inkább, mint- de írásbeli ajánlat együttesen az ajánlati alatt foglalt ingatlanokra 15 kor., az odavaló
lították a brassói városi közkórházba. Orvosai hogy a magasabb árfolyamok mellett is mindinkább ár külön-külön való megtétele mellett is 1967. számú Ijkvben A f 7. rdsz. 3113/1.,
3113/2., 3113/3., 3137. hrsz. alatt foglalt ingata golyót még nem tudták eltávolítani; életben kevesebb ám mutatkozik a piacon. Albuiil.í vásár- benyújtható.
lanra 1698 kor,. a csikszentmihályi 1181. száma
maradását orvosai reménylik. Ha azonban élet- lások észlelhetők a magyar vasúti forgiilmi részA kikiáltási ár 10 százaléka bánat- tjkvben A t 2. rdsz. 11774. hrsz. alatt foglalt
ben is marad, jobb szeméi elvesztette a lövés vényekben is. mely papírt, tekintettel a vállalat
D
jö
hírnevére
és
a
na--y
jövedelmezőségre
tkb.
l
i
\
u
t
pénzben az árverés megkezdése előtt az ingatlanra 32 korona, az 5: rdsz. 11775 hrsz.
következtében. Édes apja, Csergő Vencel fia
tőkebefektetésre is keresik.
alatt foglalt ingatlanra 12 kor. ezennel megbetegágyához utazott.
árverési biztos kezéhez leteendő.
állapított kikiáltási árban azzal a korlátozással,
A
befektetési
értékek
piaca
eléggé
tartott
irányA
szabályszerű
bélyeggel
ellátott
írás— Ötezer munkás munkanélkül. Vármehogy az ingatlanok a kikiáltási ár '/s-ânţl
gyénk alispánjához, a következő szövegű távi- zatot követett és a koronajáradék árfolyama néhány beli zárt ajánlatok szintén 10 bánatpénz- illetve '/i-énél alacsonyabb áron eladatni nem
rat érkezett: »Alispánnak Csíkszereda. Kérem lillérrel jn\nlt, mig a 4'/-';n kincstári jegyek iránt zel, vagy megfelelő óvadékképes érték- fognak és hogy a fentebb megjelölt ingatlamegtelelő módon gazdasági egylettel, építés- is nintatkozott némi kereslet.
nok az 1909. évi szeptember hó 20-lk napÁllandó szilárdulást mutat a sorsjegypiac, ugy papírral látandók el és tartalmazniok kell ján d. e. 10 órakor Cslkszentmlhály és d. e.
vezetőségekkel s általában munkaadókkal azonnal közölni, hogy Nagyivánban (Hevesm.) 50, nagyobb, mint kisebb sorsjegyek terén. A pesti egyúttal azt a kijelentést is, hogy aján- 12 órakor Szépviz községházánál megtarlattevő az árverési és szerződési feltétele- tandó nyilvános árverésen a megállapított kiEndrödön (Békésm.) 500, Ujszentivánban (To- hazai első takarékpénztár nyereménykötvényeinek
n
rontálm.) 60, Csanádmegyei Apácán 120, Ma- árfolyama ezen a béteu 103-50-ig, a 3 / c -os jelzá- ket ismeri s magát azoknak aláveti.
kiáltási ár */| illetve '/s-énél alacsonyabb áron
log
sorsjegy
árfolyama
pedig
103-ig
emelkedett,
gyarbánhegyesen 160, Tólbánhegyesen 170,
Elkésett és utóajánlatok nem fogad- eladatni nem fognak.
Magyarcsanádon 50, Kovácsházán 40, Zenián mig apróbb Borsjegyek iránt is állanilónu mutattatnak el, valamint a hirdetményben kiÁrverezni szándékozók tartoznak az ingat200, Centésen 1000, Szeghalmon i Békésm.) 115, kozik érdeklődés.
telt erdőrészek falömegei kikiáltást áron lannk becsárának 20"/<>-át készpénzben, vagy
Dévaványán (Jásznagykunszolnokm.) 380, Nádaz
1881.
LX. t.-c. 42.§-ában jelzett árfolyamalul eladatni nem fognak.
udvaron (Hajdúm. 1100, Gyöngyösön 100, Mamal számitolt és az 1881. évi november hó
gyarkanizsán 230, Mezőkövesden 500, NagyAz
árverési
feltételek
és
a
becslésre
kamaráson (Aradm.)50, Hajduböszörmcnyesen (E rovatban küzlötte'iért uctn felelős u szi-i kcsztó.) vonatkozó közelebbi adatok mind a 4 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes
500, Szegváron 200, Alsókalocsán (MáramarosNyilatkozat.
erdörész fatömegére külön-külön Csikvár- értékpapírban a kiküldőit kezéhez letenni, avagy
ínegyc) 500 gazdasági és földmunkás van munka
Alulírott tisztelettel kijelentem, miszerint a megye magánjavai igazgatóságánál a hi- az 1881. LX. L-c. 170. §-a értelmében a bánélkül. A munkaadóknak közvetlen levélbeli,
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésévagy távirati megkeresésre a községi elöljáró- Dájbukát Gcrő ur ellen használt sértő kifeje- vatalos órák alatt megtekinthetők.
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolságok készséggel közvetítik a munkások sze- zést visszavonom s tőle ez utón kérek bocsáCsík
vármegye
niagiínjm
niimk
gáltatni,
s a vételár </,-ét a kiküldött kezéhez
gödtetését. Földmivelésügyi minisztérium mun- natot.
azonnal lefizetni.
igazgatósága
kásügyi főosztályai. — A táviratot egyszerűen
Herskov'wa Samu.
Csíkszereda, 1909. évi junius hó 25.
minden megjegyzés nélkül tesszük közzé. A
Csíkszereda, 1909. julius 4.
maga rideg adataival, számaival igy is elég
A csíkszeredai kir. törvényszék,
Szerkesztői
üzenetek.
i—2
Az igazgatóság.
szomorú ékesszólással beszél válságos gazdamint telekkönyvi hatóság.
Csak egyedfll... Absolut rossz. Vein közölsági viszonyainkról.
Oecző Béla,
hető ; a papírkosárba tettük.
Sz. 479—1909. végrh.
kir. törv. bíró.
— Festőművész a Qyllkostónál. N a g y
Prokul.
Mindenik
nem
üti
a
mértéket.
VáloIstván festőművész, vármegyénk szülötte, több
Árverési hirdetmény.
Sz. 481—1909. végrh.
nap óta a Gyilkostónál tartózkodik, hol fest- gatunk belőlük.
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi IA.
Árverési hirdetmény.
Dalárdlsta. Annak a nótának n ivfrainj i köményeket] készít természet után. — Munkáit
t.-e. 102. g a értelmében ezennel közhírré teszi,
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX.
ugy Gyergyószentmiklóson, mint városunkban vetkező :
hogy
a
csíkszeredai
kir.
törvényszéknek
19051.
évi
t.-c. 102. g-a értelmében ezennel közhírré teszi,
kiállilja, ahol közönségünknek alkalma lesz
Ej, haj! Zi-reg a levél
2,-|. polg. számú végzése következtébeu, dr Fejér hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 1909. évi
Nagy István alkotásaiban gyönyörködni.
Nem zereg, hauein fújja n szél.
Antal ügyvéd által képviselt a Csíkszeredai Taka- 15501. száinu végzése következtében dr Fejér
Szóké lányka. Nein fizeti ki magát. Nehogy lékpénztár ítészvénytársaság javára 4000 kor. e Autal ügyvéd által képviselt, a Csikszeredsi Taka— Egy-milliárd. A triesti általános biztosító társulatnál (Assicurazioni Generali) bizto- készpénznek vegye. A mai nap folyamán találkozni jár. elejéig 1909. évi január hó 19-én foganato- rékpénztár javára, 1120 korona s jár. erejéig 1909.
sított tőkék állaga elérte az egy milliárd (ezer fog vele és okkor vágja u szentébe. Ezt saját ér- sított kielégitési végrehajtás utján le- és feliílfog- évi jannár hó 14-én foganatosított kielégitési végremillió) korona összeget. Ez az első eset, hogy dekében okvetlenül tegye meg.
lalt és 2890 koronára becsült következő ingósá- hajtás utján le- és felülfoglalt éa 2890 koronára
egy magy.-oszlr. intézet ily állományt képes
Családi kör. Már névleg sem áll fenn. Szét- gok n. m.: az 1908. évi V. 1345. szánra végre- becsalt következő ingóságok u.m.: 1 drb Wertheimfelmutatni, amilyent különben csak nagyon ke- robbant magitól, mert nein volt a szervezés jól hajtási jegyzőkönyvbe felsorolt ingóságok nyilvá- szekrény, juhok, lovak, az&ivasraarhák és gazdasági
vés európai biztosító társaság ért el eddig. előkészítve. Az alap. nem tartott ki. Tagjai önálló- nos árverésen eladatnak.
felszerelések stb., stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Ezen eredmény nagyfontosságú közgazdasági sították magukat és külön-külön más és más terrnMely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíróHely árveifanek a csíkszeredai kir. járásbíróeseményt képez, mert ez egyrészt biztosítási nainon operálnak silány eredménnyel. Xi'in tilnek ság 1909. évi V. 90/2. azámn .végzése folytán
ság 190V. évi V. 804. száma végzése fulytáu
i:itézmi-nyUnk versenyképessegét, másrészt pe- fel inár nekik I
4000 korona tőkekövetelés, ellnek 1908. évi no- 1120 korona tőkekövetelés, eutiek 1908. évi májns
ilijj azt a nagy bizalmat igazolja, amellyel a
vember hó 24-ik napjától'járó ti'/t kamatai, ' u ' 0 hó 2t-ik napjától jani II 0 /, kamatai, */,'/, váltóközönség ezen legnagyobb biztosító társulattal
váltódij és eddig összesen 195 korona 17 ftüerben dij és eddig összesen 148 korona 47 fillérben
Szám
632—1909.
ntj.
szemben viseltetik, melyei városunkban az Agbii-óila^ már megállapított költségek erejéig, vég- biróilag már megállapított költségek erejéig, végrerár takarékpénztár fiókintézete képvisel.
rehajtást
szenvedett lakásán Csikdelnén lueulő meg*, hajtást szenvedett lakásán Csikdeluén leendő--megFaeladási hirdetmény.
— Nők pályaválasztása. Régi közszűkségtartására 1909. évi JulLui M 2f-lk "«pjánalr tartására 1909. évi julius hó 24-fk napjának
Csikvármegye
magánjavainak
igazgaIctnek vélt eleget tenni Maros-Vásárhely szab.
délelőtti 10 Órája határidőül kitUzelib és ahhoz délelőtti 10 Órája határidőül kitiizetik és ahhoz
kir. város tanácsa, mint a városi felső keres- tósága ezennel közhírré teszi, hogy a vár- a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel a venni szándékozók ezennel oly megjegyaéosel
kedelmi iskola fenntartója, midőn a ma leg- megye közönsége magántulajdonát képező hivahiak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881.
könnyebb módon elérhető és a legjobb meg- .Uz" és .Veres-vizvölgyi* erdőségeiben: évi LX. L-c. 107. és 108. g-ai értelmében kész- évi LX. L-c. 107. és 108. g-ai értelmiben, készélhetést biztosító kereskedelmi pályát megpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség
1. M. kir. földmivelésQgyi miniszter esetén
nyitja a tanulni vágyó nök előtt. — Ugyanis
becsáron alul is el tognak adatni.
esetén becsáron alul is el fognak adatnL
megnyitja szept. 1-én a rendes női felső ke- urnák 24332—903. számú rendeleiével
Amennyiben nz elárverezendő iugoságokat máAmennyiben az elárverezendő ingóságokat máreskedelmi iskola alsó (1) osztályát. Már az megadott engedély s a vármegye magán- sok is te- és telülloglaltatták és azokra kielégitési
idén is fenntartott a felső kereskedelmi isko- javai igazgató-tanácsának 415—909. mj. jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi XIj. sok is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégilával kapcsolatosan egy tanfolyamot, rendes sz. alatt kelt határozata alapján, 3203 04 t c . 120. g. értelmében ezek javiró is elren tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1HHI évi LX. L-c. 120. g. értelmében ezek javára is eloktatással s az alsó osztályt 10, a középső
deltetik.
rendeltetik.
osztályt 17 leánytanuló végezte szép sikerrel k. holdon megbecsült 380.723 m* gömCsikszereda, 191 Hl. évi julius hó 29-étt.
Csíkszereda. 1909. évi jnnius hó 2!>-én.
s a jövő tanév végén lesz az első érettségi bölyű lucfenyő, 75913 m' gömbölyű jeMolnár Sándor,
Molnár Sándor,
vizsgálat. A női felső kereskedelmi iskola nö- genye-fenyő, 11133 m* gömbölyű erdei-
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ktr. btr. végrehajló.

kir. bir. végrehajtó.

CSÍKI

29. szám.

l a p o k

tóságilag hitelesített iskolai bizonyítványuk
másolatát tartoznak kérvényükhöz csatolni,
minthogy azok nem fognak visszaadatni.
Csikvármegye magánjavainak kezeléHangsúlyozom, hogy az ezen hirdetsére vonatkozó alapszabály 6. és 14. §-ai ményben felsorolt ösztöndijak adományoalapján felhívom mindazokat, kik a „Lóbe- zása és a segély-pénzek felosztása fölött
szerzési", .Ruházati", továbbá az „lpar"- folyó évi augusztus hó első felében hoalapból a folyó évben kiosztandó alább zandó igazgató-tanácsi határodat senkinek
felsorolt ösztöndijakat és segélypénzeket sem fog külön kézbesittetni, hanem az a
elnyerni óhajtják, hogy eziránt kérvényei- „Csiki Lapok" és a „Gyergyó" ciniü
ket hozzám folyó évi julius hó 31-ig lapokban fog közzététetni s az illen a
adják be, inert a késóbb érkező folya- határozatnak nevezett lapokban való megmodványok nem fognak figyelembe vé- jelenésétől számított 8 nap alatt lehet
tetni s hivatalból vissz.t fognak utasíttatni. felebbezni.
Kiosztás alá kerül:
('síkví'uiiii'fsvi'
iniifjáiijnvai
i^ii/^nli)
Sz. 613—909. mj.

II i rde 1111 <"• ny.

A) .1 Löbaszeryrsi
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nliipból:

A legolcsóbb bevásárlási forrás

EKETE VILMOS
illatszertárában, Csíkszereda

Kaphatók a legfinomaljli illatszerek
riekagramn-nként és mindennemű
arez- én ké/.ápoló szín ek. Gyógy- éa
=
virágsznppauok —
Az Inda-sósborszesz fólerakata.

Petrol-hajszesz korpa és hujkihullás ellen Hajrak-regenerator
nz őszülő hajnak visszaadja az eredeti ifjúkori színét, valamint rain(louii'Miiii különlegességek raktára.

i'lnükr.

Csíkszereda, 1909. évi junius 30 áu.
I. Az egyetemi tanulód részére rendszeresített egy 600 koronás ösztöndijat
Fejér Sándor,
és 2000 korona segélypénz gimnáziumot,
iilis|>.ii, ij.iy.u. 1h;i. il. ük.
reál- és ipariskolát, lanitóképez.lét, valamint erdészetet, bányászatot, gazdászatot, Sz. 313 —1909.
2-2
műegyeteme', müipart, jogot, oivostan!
Faeladási hirdetmény.
és bölcsészetlant hallgató csikmegyei széKözhírré tesszük, hogy Szenlpét rkely huszár cs.iládok fiuágon való fiule
egyházmegye „Kisaranyos" nevii legelő
szárinazottai között.
jén a 97 — 1903. szánni F. M. rendelettel
II) A Uulni/Mli nInplml:
engedélyezett f.ihasználat értékesítése cél1. A G00 koronás bányázati ösztöndíj; jából folyó évi julius hó 20-án délután
2. a kétegyenkint 300 koronás erdő- 2 órakor Csiksomlyón a plébánia hivaim szakiskolai ösztöndíj;
talban nyilvános szó- és Írásbeli verseny3. a 603 koronás magyar-óvári gaz- tirgvalás fog tartatni.
dászati ösztöndíj ;
Az értékesítés alá bocsátott összes
4. a 600 koronás erdészeti ösztöndíj; fenyő haszonfa-tönieg 2280 köbméter.
5. a 600 k >ron is iiiiigyetemi ösztön Jij; Ennek kikiáltási ára 4500
azaz
6. .1 6IX) koronás művészeti ösztöndíj; négyezerotszá/. kozon;\
7. a 400 koronás középipartanodai
A f.itönug a kikiáltási áron alul nem
ösztöndíj;
fog
eladatni
8. a gyergyóalfalvi állami gazdasági
eladás tárgyát képező famennyifelsőnépiskolánál megüresedett 6 egyenkint ség Az
a Bálványos p.itak fejében a gyimesi
100 koronás ösztöndíj.
littól 6 kilóméterre fekvő területen
Ezeken felül 200-400 koronáig ter- állami
van
s
minden befektetés néikiil télenjedő összegekben kifog osztatni a Ruhá- nyáron kihordható.
zati alapból 8000 korona segélypénz az
A részlet s árverési és szer/ődési felerdészeti, bányászati, gazdászati, műegyetemi, miíip.iri, művészeti, jogi. orvosi és tételek megtekinthetők Csiksonilyún a
bölesészetk.iri felsőbb tanintézeteket hall- plébánia hivatalban.
Csiksomlyő, 15)09. julius hó 3.
gató tanulók közolt.
Bálint
Lajos,
Csiszér Pál,
C) A/. l/m /•-11 Iii/< Imi:
1,1.-1,:; riii.ik.
K.,ii,lu,.k.
200 —400 koronáig terjedő összegek
ben 3600 korona segélypénz, a felsóipariskolák és ipari szakiskolák arra érdemes
Pálvá/.iili liirtlflts.
pályázó, csikmegyei százmazásu s ide
A csikszépvizi Szenlháromság-segélyilletékes székely tanulói közölt.
egyesiilet a tanulók segélyezésére szánt
Akik a „Lóbeszerzési" alapból kérnek öszszeg kiosztása alkalmára pálvázatot
segélyt, tartoznak a huszárcsaládok vala- hirdet.
melyikéből való leszármazásukat igazolni
1. Pályázni csak azon tanulók a jogoés a mellett iskolai és vagyoni bizonyít- sultak, kik a fennirt egyesület családjaiványt is bemutatni, azok pedig kik a nak törvényes leszármazottjai.
„Ruházati" alap terhére rendszeresített
2. Akik mult 1908- 909. tanévről •
ösztöndíjakért folyamodnak, vagy pedig jó bizonyítványt tudnak előmutatni.
ezen vagy az .Ipar"-alapból kérnek se3. Akik pályázati folyamodványaikat
gélyt, kéréseikhez iskolai és vagyoni bi- iskolai bizonyítványuk kíséretében folyó
zonyítványt tartoznak csatolni és a mel- hó 22-ig az egyesület elnökének beadták.
lett igazolni kötelesek, hogy CsikmegyéCsikszépviz, 1909. julius 4.
ben született csikmegyei székelyszármazásu és e megyében illetékességgel biró
Az igazgatóság meghagyásából:
apák gyermekei.
Fáraó Simon,
Megjegyeztetik, hogy folyamodók ha- 2 2
rllliik.

MAYER

3-lk oldal.

A Thymol és Stomatin fogápoló szerek a legjobbak. A Trifoleum (haj
petrol) hölgyeknek állandó hajapolashoi nélkülözhetetlen. — A Honey

Jelly a legjobb Icázflnomitó.

24

GÉPGYÁR

MEISEL BERNÁT
HAOÉfAIiVl FÜHÉSZGVAHA]lAl>
kapható az építkezéshez szüksé-

ges mindenféle fűrészáru

és

gyalult deszka, kerítésnek
alkalmas szeldeszka, továbbá
cándra és fűrészpor. Elfogad
egyesektől deszkát gyalulás, valamint feiiyórönküt felvágás végett.
8—12

f i T I n f S d a r f t b 4 ® a f e i 10L L H | / U e r ó s jó karban levő

Gőzgép cséplövel együtt

Viüéti megrendelések legpontosabban esstösölleM.b a l á l e s e t m i a t t o l c s ó á r b a n .
Özv. Mészáros Gyuláné, Tusnádffirdó.

mmmmmmm

ÉRTESÍTÉSI
Van szerencséin a nagyérdemű közönségnek becses tudomására
liozní, hogy Z s ö g ö d és C s i k s z e r e d a között lévő birtokomon

SIRKÜ-RAKTÁRT
nyitottam. Síremlékeim mindennemű kőanyagokból vannak előállítva, u n . granit, sienit, márvány és trachitból.
Úgyszintén elvállalok mindennemű kőfaragó
szakmába vágó munkát, a legrövidebb idő alatt.
Főtörekvésem, hogy a nagyérdemű vevő közönséget jó
minőségű értekes áruval szolgálhassam ki, a legszolidabb
árak mellett. \ mélyen tisztelt vevőközönség pártfogását kérve,
=

maradok kiváló tiszteletlel:

-

--

KÁLMÁN, SIRKŐ-RAKTÁROS.
ír* n*

n*

n^tt»

üanj

E R T E S I T E S .
Van szerencsém n nagyérdemű közönség becses figyelmét felhívni,
miszerint 11 Rákóczi-utca 352. sz. alatti saját házamban levő

NYERGES ÉS KÁRPITOS ÜZLETEMBEN
minden e szakmáim vágó munkák elkészítését a legnagyobb készséggel vállalom és ezt csinos kivitelben olcsó árak mellett pontosan elkészítem. Raktáron tar ok u mai kornak megtelelő, mindenféle nagyságú

RUGANYOS DIVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT
azért, liogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó
árban, mint, bármely nagyobb városban. Továbbá Tudatom még a
mélyen tisztelt közönséggel azt is, liogy állandóan raktáron tartok

KÉSZ URI KOCSIKAT ÉS URI SZÁNKÓKAT.
VégUI 11 nagyérdemű közönség szíves figyelmét felhívom azon körülményre, liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák
javítását elvállalom. — Magamat a nagyérdemű közönség jóindulutu pártfogásába ajánlva, maradtam kiváló tisztelettel:

Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos, Csíkszeredában.

VAS- ÉS FÉMÖNTÖDE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SZOMBATHELY-BUDAPEST,
VII. KERÜLET, VÁCZI-KÖRÚT 61. SZÁM.
Legrégibb hazai gépgyár

MOTORGYÁR ^

lfl5

°- évben.

naiBi^MBiaiBiiiaiBi^iBiBiaiBiaa^

IjrTorras! flligyhajtó és hugysavoldó Mapar forrás!
S Z U L T Á N - F O R R Á S .
Nagyon kellemes, tlsztaizű,szénsavban gazdag,bórésdusklthlon-tartaltnuásványvlz.

Gyógyító és üditö ital.
BENZIN- ÉS SZIVÓGÁZMOTOROK GYÁRA. MALOMÉPITÉSZET.
VÍZIMALOM-BERENDEZÉSEK.
BENZIN CSÉPLÓKÉSZLETEK 3 LÓEREJÖTŐL 16 LÓERŐIG.
Benzin stabil motorok I - l O O PP-ig, Szivógázmotorok 6 - 1 2 0 PP-ig, faszén, koksz és antracit tüzelésére berendezve, szerelve és üzembe átadva.
Olajgyártási gépek, borsajtók és mindennemű gazdasági gépek gyára.
Képviselők kerestetnek! Kedvező árak és fizetési feltételek. Árjegyzék ingyen!
3-10

Kiváló vegyi összetétele következtében sikerrel alkalmazható vese, hugykö- és hólyagj=j bajok esetében, nagyon alkalmas cukorbetegségeknél, csúzos bántalmaknál, továbbá
tss
— a légzö- és emésztö-szervek hurulos bajainak gyógyítására.
—

I Szultán Lithion-gyógyforrás-vállalat.
jH
Kutkezelőség es központi iroda: EPERJES.
jU
Igazgatóság: Budapest, IV., Ferencz lózsef-rakpart 22.
gjl A londoni kiállításon kiváló és állandó vegyi összetételéért kitüntették,
y Főraktár Brassóban: D r e s s n a n d t V i l m o s bel- és külföldi
ja ásványvizkereskedésében, Kolostor-utca 23. — Telefon 318.

Ejl

Orvosilag ajánlva.

3-52 Kapliató m i n d e n ü t t .
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Iroda:

Tusnád.

^ . j á n i j a a. l e g s z e t b Itiviteliii é s Siöliős t a r t i E s á ^ u icettcs H o t n y u h : s s z u r s v u c e m e n t fed.élcsereFet m i n d e n
•••••••••••«•••• s z i n t e n , v a l a m i n t c e m e ü t pad. c l e m e z é : li-ü-Lönf-íXe ö s s z e t é t e l ű , m i a t á i a t b a n . MlMMMMtMI*

Kőbányai sör- és ásványviz-raktár Csíkszeredában.
Magyar ásványvíz forgalmi és kiviteli r. t. Budapest. V.. Báthory-u. 5. || Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak r. t.
Főraktár
Csíkszereda részére: F Á H N D R I C H Z OKapható
L T Áhordóban
N cégnél
(Lux-féle ház).
éa naponta frisa töltósü palackban as országÁrjegyzők, azonnali palackcsere melleii: Kászoni Salutáris es Ropáti 1 literes

szerte elsőrendű minőségűnek elismert H a g g e n m a c he r-féle
palackban 20 fllkr, felliteres palackban 17 fillér, nagybani vételnél árengedmény.
következő
K^en •.-v.ipvvi/.rUn kiviil knpliutnk un'ír: BorssűVi, Baross, Borhegy, Elopa-ak, Gloria. Fehérkoi, Felsórákosl ..
, fajta sörök :
^
Maria.'Boholt, Készonjakabralta borpataki, Hargitallget, Mat.ld, Székely Seltera ós Sztojkai gyógyvizek. || .. Kiriili/"-sl>r.
-- Halon a in „ I'llMen"-nl>r.
—
HilJor"-slir.

Az á r a k h e l y b e n a h á z h o z , v i d é k r e a c s i k s z c r e d a i

« r r
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MINDENNEMŰ

A

ti

s
A
*

vasúti állomásra szállítva

BÚTOR

tételek

mellett

NAGY JÓZSEF KŐFARA<SÓ-N|ESTER
SIRKÓ ÉS BUTORMÁRVÁNY GYÁRA, BRASSÓ.

ELŐNYÖS FEL-

Te 1 o fo 11 s^áin ;$0~

kapható

FOGOLYÁN ENDRE
ú j o n n a n kibővített butorraktárában
Teljes menyasszonyi kelengyék, vásznak,
ágyteritök. függönyök és mátrácok stb.

a
A

«

Zongorák és varrógépek ívszlctli/cit'sir is.

A

ü
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I Legtökéletesebb s legerősebb a

ÍRÓGÉP
' Teljesen látható irás!
Sz<lárd szerkcrzot!
Könnyű kezelcs!
Kívánatra
díjtalanul
bemutatjuk.

Lukács és Schwarcz,

Budapest, Váczi-körut 60.,
vagy a

HERCZKA

Csikvarmegye kepviselöje:

GY.,

elektnotí-chnikai

Állandó napy raktár mindenfele műszaki cs villany cikkekben. Optikai
felszorelcsek, ke
rck pa rok, alkatrészek Mezőgazdas-.gi gé"i>k legjobb
bcszon é ii ük* iiöks"gp. Legapróbb
szakműhely molureioro berendezve.
Különf 1« modern
vn; git.i>ok, vizve
zeték cs epyéb o
szakbav. go bercn
do/.sek vallalatii.
KöltscgvetoH. es szakveleiucnyekct nijmentesen eszközöl:

CSÍKSZEREDA,

és műszaki ü z l e t .

Kut-u.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség 1)
tudomására hozni, liogy ipartelepemet gyárilug
berendezve, a legújabb gépekkel szereltem fel.
Elvállalok mindennemű kőfaragó,
épületmunkákat — u legolcsóbb árak
mellett és a legkényesebb igényeket
kielégítően szállítok gránit-, s y e n i t ,
labrador-, márvány-, mész- és homokkőből készített síremlékeket.
Rajz és méret szerinti megrendeléseket butormárványra azonnal foganatosítok.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN.

H

értendők.

104

ügynökök mellőzésével kéreiu egész bizalommal hozzám fordulni,
liogy ez által is ármegtakarítás éressék el.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, kiváló tisztelettel

N A G Y J Ó Z S I Í K . K ü F A K A G Ó - M i-CSTRK. 14-30

Czell Frigyes és Fiai

I•
I•
I

MEDGYES.
Legjobb és legteljesitöképesebb szállítók

erdélyi fehér borokban.
Kitünö sajat termésű

borok.

Különlegesség kiváló finom vörös borokban.

AZ ARCBŐR ÁPOLÁSÁRA

0

legjobb az ákáeviiág-kréin,
amely az arcbőrt rövid illő
alall (U'évé ós széppé leszi,
a imijfollot, szcplöt és más
kiütést citávoliija. Ára I korona. Kapható a krs/.ilőn'I
és posta» is nii'grcudelhetó

Eladó

zálogjegy.

0

H I R D E T E S E K

olcso a r s z a m i t a s u.ellett
közöltetnek s felvetetnek

A KIADÓHIVATALBAN.

0 0 0 0

T A N U L Ó N A K ' ^ t e t i k egy

A Csíkszeredai Takarékpénztárnál levő I
briliáns függő, I briliáns coiier (nyakék),
I n'ii aranyóra. I aranylánc. 5 briliáns- 1 n e
gyűrű. I briliáns nyakkendőtűből álló zálogtárgyakról a zálogjegy 280 korona rt eladó.
A szábgjegy száma 14, tárgyak a Taka- vas-,
rékpénztárnál megtekinthetők.
Czim a
kiadóhivatalban.

S Z E R E M L E Y
T I H A M É R
gyógyszerésznél, Csikszentmártonon.

0

1 4 — 1 6 eves fiu

g

l e i v;*i rt t a t ó

i s k o l . - ' i v ; 11

TROHÁN JÓZSEF
fűszer-, olaj- és festék-üzletében.
Csíkszeredában

Hosszurovó Cement F ö d é l c s e r é p !
MsMjM

m
i i d n A m határtalan
ho^óp^iIlM
majdnem

l í r l Á c r i / r x igen
«««AMI,
tartósságu,
könnyOA födóanyag, olcsó á r o n kapható

PORTLAND CEMENT GYÁRNÁL BRASSÓBAN.
Nyomatott Swoboda JAuef kOnjrajoBdijib&n, C í n k s z e m ^ ^ ^ ^
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